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Bakgrund: När en person drabbas av Alzheimers sjukdom sker en drastisk förändring i 

både personens och anhörigas livssituation. Anhöriga tar på sig rollen som anhörigvårdare 

och träder in i en främmande livsvärld som präglas av lidande. För att lindra detta lidande 

krävs det att sjuksköterskan har stor kunskap och bättre förståelse för hur de anhöriga 

upplever den förändrade livssituationen. 

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur anhörigas upplevelser av att vårda en 

närstående med AS porträtteras i spelfilm 

Metod: En empirisk kvalitativ ansats med direkta och ostrukturerade observationer av tre 

filmer har gjorts. Fältanteckningar har förts och analyserats med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. 
Resultat: Anhörigas upplevelser av att vårda en närstående med AS framförs i fyra teman: 

när livsvärldsmönstret brister; sorg; förlust av frihet; att släppa taget. 

Slutsats: Anhöriga känner att det är deras ansvar att vårda sin partner. Att bli anhörigvårdare 

innebär en förlust av frihet, social isolering och en känsla av ensamhet. De känslomässiga 

upplevelserna är främsta orsaken till lidandet. Filmerna som har använts i studien är ett 

kraftfullt medium som kan användas i utbildningssyfte.  
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Background: When a person is diagnosed with AS, a drastic change takes place in both 

the patient's and the relatives' lives. The relatives become an informal caregiver, they enter 

into a foreign world of suffering. In order to alleviate this suffering, the nurse must have 

greater knowledge and a better understanding of how the relatives experience their changed 

lifeworld. 

Aim: The aim of this study is to explore how relatives experience taking care of a partner 

with AS portrayed in films. 

Methods: An empirical qualitative approach with direct and unstructured observations of 

three films has been used. The material consisted of field notes which were analyzed with 

the help of a qualitative content analysis. 

Results: Relatives' experiences of caring for a partner with AS are presented in four themes: 

when the lifeworld texture ruptures; sorrow; loss of freedom; letting go. 

Conclusion: Relatives feel a responsibility to care for their partner. Becoming an informal 

caregiver means a loss of freedom, social isolation and a feeling of loneliness. The emotional 

experiences are the main cause of the suffering. The films used in this study are a powerful 

medium that can be used for educational purposes.  
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INLEDNING 

 
Alzheimers sjukdom (AS) är den demensform som står för de flesta demensfall i Sverige 

(Svenskt Demenscentrum, 2017). När en person drabbas av AS ställs både personen och 

anhöriga inför en stor förändring i vardagen. Förändringen ökar trycket på anhörigas 

livssituation, eftersom de till följd av sjukdomen och dess inverkan kan behöva förändra hela 

sin tillvaro (Assarsson, 2015). För att få en ökad förståelse av anhörigas faktiska upplevelser 

och erfarenheter av att leva med en person med AS har en observationsstudie av filmer valts 

att utföras då film förmedlar information och stärker vetskap. Film är, enligt Israel (1991), 

ett kraftfullt medium som sätter prägel på individers vardagstänkande samt att det påverkar, 

underhåller och ger oss individer viktiga upplysningar. 

 

 

BAKGRUND 

 
Alzheimers sjukdom 

AS är en av flera demenstillstånd och beskrivs som en neurodegenerativ sjukdom, vilket 

innebär ett tillstånd som primärt påverkar neuronerna i hjärnan (Fartiglioni et al., 2013). Det 

finns, enligt Svenskt Demenscentrum (2017), två former av AS; Alzheimers sjukdom som 

debuterar efter 65 år samt familjär Alzheimers sjukdom som debuterar före 65 år. 

Allgulander (2014) hävdar att vid Alzheimers sjukdom är sjukdomsförloppet mellan fem till 

15 år och längre. Det som sker i hjärnan vid Alzheimers sjukdom är en hjärnatrofi vilket 

leder till att nervcellerna i hjärnan försämras eller försvinner varvid hjärnan minskar i storlek 

(Marcusson et al., 2011). Det som framför allt drabbas vid sjukdomen är hjässloben och 

tinningloben där minnescentrum finns (Marcusson et al., 2011). Till en början är 

sjukdomsförloppet diffust, symtomen kommer smygande och ökar gradvis. Ett av de första 

symtomen är, enligt Almkvist (2013), minnessvårigheter. AS innebär svårigheter att förstå 

innebörden av sammanhang samt att systematisera meningar och ord, även kapaciteten att 

orientera sig till tid och rum, uppmärksamheten och förmågan att förstå och göra sig förstådd 

försämras (Almkvist, 2013). Det som är utmärkande med AS är förlusten av den kognitiva 

förmågan som inkluderar perception, vilket innebär kapaciteten att uppfatta omvärlden med 

sinnen (Almkvist, 2013). Personer som inte är medvetna om- eller vill acceptera sin 

minnesnedsättning har, enligt Morioka et al. (2005), en snabbare symtomutveckling. 

 
Att vara anhörigvårdare 

Anhöriga definieras, enligt Ekebergh (2015), som de personer som finns i patientens 

livsvärld. Det kan vara familj, släkt, vänner eller någon annan individ som gör en inverkan 

på patientens hälsa och välbefinnande. Socialstyrelsen (2017a) definierar anhörig som en 

person som ger vård och stöd till en närstående för att den ska klara av vardagen. Vidare 

skriver Socialstyrelsen (2014) att det är frivilligt att vårda en närstående samt att det inte 

finns några direktiv om skyldigheten att vårda. I Sverige finns det 1,3 miljoner anhöriga 

som vårdar närstående som lider av olika sjukdomar. Enligt Anhörigas Riksförbund (2016) 

blir anhörig en anhörigvårdare när hen  
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tar på sig rollen och vårdar sin närstående. Att vara vårdare till en närstående kan, enligt 

Socialstyrelsen (2014) påverka hälsotillståndet negativt samt leda till fysisk och psykisk 

påfrestning. Stressrelaterade problem såsom magkatarr, förhöjt blodtryck, panikångest, 

sömnsvårigheter samt känslan av att inte räcka till är vanliga besvär och upplevelser. 

Många anhöriga upplever en sorg, dels för att de begränsas i sitt eget liv, dels för att de får 

se sin närstående som tidigare varit frisk bli svag och i behov av vård och omsorg 

(Socialstyrelsen, 2014). Anhöriga väljer att vårda sin närstående till följd av moraliska 

övertygelser och känslomässiga anknytningar. Emellertid upplevs det även vara en 

skyldighet att som anhörig vårda sin närstående, särskilt när hen vägrar ta emot 

professionell vård (Dunér, 2009). I den befintliga studien kommer det fortsättningsvis att 

hänvisas till make/maka som anhörig, och till personen som diagnostiserats med AS som 

närstående eller partner. 

 
Anhörigstöd 

När en person drabbas av en långvarig sjukdom är det viktigt att uppmärksamma familjens 

behov av stöd för att undvika ohälsa hos anhöriga (Benzein et al., 2008). Anhöriga till den 

som drabbats av AS behöver ofta emotionellt stöd av vårdpersonal som bekräftar deras 

närvaro och deras insats (Stolz et al., 2004). Anhöriga upplever att vårdpersonalen besitter 

stor kunskap. Vårdpersonalen anses även vara en källa till information som är viktig för en 

ökad känsla av förståelse (Årestedt et al., 2014). Enligt 10 §, kap. 5, i SFS 2009:549 ska 

Socialnämnden erbjuda stöd till personer som vårdar närstående med en långvarig 

sjukdom. Socialstyrelsen (2014) har utarbetat en vägledning för hur anhörigperspektivet 

ska utvecklas och belysas vilket görs genom att identifiera anhörigas situation och behov 

av stöd och sedan avsätta resurser och personal som behövs för att tillgodose 

lagstiftningen. 

 
Lidande 

Inom omvårdnad definieras begreppet lidande som en känsla av kontrollförlust. Lidandet är 

unikt och individuellt och är kopplat till individens upplevelser av olika situationer. Lidandet 

är inte enbart begränsad till ohälsa, såsom sjukdom, behandling och biverkningar utan även 

till människans totala livssituation eller utebliven vård (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Begreppet lidande väcker både känslor och motstånd hos individer. Att utesluta 

lidande från människan innebär, enligt Arman (2015), att förneka realitet och helhet eftersom 

lidande är en essentiell del av människans liv. Vårdvetenskapens utgångspunkt är att hälsan 

förblir en helhet i människan endast om den förenas med lidande (Arman, 2015). Den 

övergripande uppgiften för all vårdverksamhet är, enligt Morse (2001), att förstå upplevelsen 

av lidandet samt att lindra mänskligt lidande. För att kunna lindra lidande måste lidande, 

enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016), först bekräftas. När vårdaren är tillgänglig och 

bekräftar lidandet understöds patientens möjlighet att försonas med lidandet och förstå sin 

situation (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Enligt Samuelsson et al. (2001) skapas mer 

onödigt lidande om anhörigas behov av stöd inte uppmärksammas. Eriksson (2001) menar 

att lidandet kan beskrivas utifrån tre dimensioner: Sjukdomslidande, livslidande samt 

vårdlidande. Sjukdomslidande kan direkt kopplas till ohälsa och sjukdom, och därmed en 

känsla av längtan till hälsa. Livslidande innebär ett lidande som upplevs i förhållande till 

den förändrade livssituationen där det sker drastiska förändringar, vilket även beskrivs av 
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Bergman et al. (2016). En försvårad och komplicerad livssituation som leder till en 

oförutsägbar framtid. Med vårdlidande menas ett lidande kan förekomma i mötet med 

sjukvården. Det kan till exempel handla om ett kränkande bemötande, maktutövning samt 

dålig vårdkvalitet (Eriksson, 2001). 

 
Livsvärld 

Livsvärld, ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, innebär en levd värld som formar människans 

existens i världen. Livsvärlden ska framför allt förstås som en hållning, ett sätt att förhålla 

sig till tillvaron (Ekebergh, 2015). Begreppet livsvärld utgör och innefattar det existentiella 

perspektivet, vilket innebär ett perspektiv vi upplever och förstår våra liv i relation till samt 

det sammanhang vi lever i (Dahlberg, 2014). Livsvärlden är unik och personlig för varje 

individ och är den värld individen erfar och lever i (Dahlberg & Segesten, 2010). För att 

förstå en människas livsvärld bör det råda en öppenhet för människans dagliga liv och 

livssammanhang. Genom att möta människan i en subjektiv verklighet kan en tillgång till 

människans livsvärld och livssammanhang förvärvas. I vården kan behovet av 

helhetsperspektiv och delaktighet förverkligas samt att en bättre förståelse för vårdtagare 

och dennes anhörig erhållas, genom att ha ett livsvärldsperspektiv som utgångspunkt 

(Ekebergh, 2015). För att kunna bidra till en bättre uppfattning av personer med 

demenssjukdom och deras livssammanhang bör livsvärldsperspektivet ta sin utgångspunkt i 

personers vardagsvärld och livsvärld (Svanström, 2009). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 
Alzheimers sjukdom är en av de vanligaste demenssjukdomarna. När en närstående 

insjuknar i AS sker en förändring i vardagen, främst för den drabbade men också för de 

anhöriga då deras livsvärld oförutsägbart förändras. Anhöriga tar omedvetet på sig rollen 

som anhörigvårdare då dem står patienten närmast vilket medför både fysiska och psykiska 

påfrestningar på deras hälsa och välbefinnande. Det är därför viktigt att belysa hur de 

anhöriga upplever de förändringar som uppstår i vardagslivet. Om förståelse för hur 

anhöriga upplever sin förändrade vardag inte synliggörs finns det risk att sjuksköterskan 

förbiser deras situation och behov av stöd. För att möjliggöra ett bättre bemötande och lindra 

de anhörigas lidande krävs det att sjuksköterskan har större kunskap och bättre förståelse för 

hur de anhöriga upplever den förändrade tillvaron. 

 

 

SYFTE 

 
Syftet med denna studie är att belysa hur anhörigas upplevelser av att vårda en närstående 

med AS porträtteras i spelfilm 
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METOD 

 
Då syftet med denna studie var att belysa hur anhörigas upplevelser av att vårda en 

närstående med AS porträtteras i spelfilm, ansågs en empirisk kvalitativ ansats med direkta 

och ostrukturerade observationer vara en lämplig metod. Studien genomförs med en 

induktiv ansats vilket innebär att observatörerna i den befintliga studien utgick ifrån 

aktörernas agerande av en företeelse, vilket även Henricson och Billhult (2017) beskriver 

som en metod. En empirisk studie innebär iakttagelser av naturligt förekommande 

avgränsade händelser (Jakobsson, 2011). Ostrukturerade observationer innebär att 

observationen görs i utforskande syfte för att inhämta så mycket information som möjligt 

kring ett problemområde (Olsson & Sörensen, 2011; Jakobsson, 2011). En direkt 

observation innebär att observera händelser som utspelas framför observatören och mediet 

kan till exempel vara filmer, video- och TV- inspelning (Olsson & Sörensen, 2011). 

 
Urval och datainsamling 

Inklusionskriterierna som valdes vid insamling av data var filmer vars innehåll svarade mot 

studiens syfte. Detta innebar att huvudfokus i filmerna var personer med AS eller anhörig 

till personer med AS, personen med AS skulle vårdas i hemmet samt att anhörigas perspektiv 

skulle synliggöras. I studien har engelsk- och svenskspråkiga filmer använts, 

språkavgränsningen gjordes för att undvika risken för feltolkning samt för att exkludera de 

filmer som var inspelade på ett språk som observatörerna inte behärskade. De 

exklusionskriterier som valdes var filmer som föll utanför ramen för anhörigas perspektiv. 

Filmerna fick inte vara äldre än 20 år för att överensstämma med dagens samhälle- och 

sjukvårdsutveckling samt för att kunna se eventuella skillnader i områdets utveckling. Ingen 

geografisk avgränsning gjordes för att få ett större perspektiv gällande anhörigas upplevelser 

av vardagsliv, samt för att kunna diskutera likheter och skillnader inom ämnesområdet. 

Studiens empiriska material utgick från tre valda filmer. Filmerna rekommenderades dels 

utifrån en kunnig lektor inom området, dels utifrån personligt urval. Flertal sökningar av 

liknande filmer gjordes över internet i sökmotorn Google för att finna ytterligare relevant 

datamaterial som besvarade studiens syfte. Emellertid hittades inga andra filmer än de tre 

som valdes. 
 

Val av filmer 

Nedan följer en egen sammanfattning av filmernas innehåll. 

 

En sång för Martin (2001) 

En sång för Martin är en svensk romantisk dramafilm. Filmen bygger på Ulla Isakssons 

självbiografiska bok Boken om E, som handlar om hennes make Erik som drabbades av 

Alzheimers sjukdom. Filmen handlar om violinisten Barbara som möter kompositören 

Martin och de blir förälskade i varandra trots att båda är gifta och har vuxna barn. De 

bestämmer sig för att gifta om sig med varandra och flytta ihop. Helt plötsligt börjar Martins 

minne att svikta och en läkare konstaterar att han har drabbats av AS. Barbara kämpar 

tålmodigt med att vårda Martin som successivt förlorar kontakten med omvärlden. 
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Iris (2001) 

Iris är en biografisk dramafilm som berättar historien om romanförfattaren Dame Iris 

Murdoch och hennes förhållande till sin make John Bayley. Filmen är baserad på biografin 

Elegy for Iris, skriven 1999 av Iris make John. Filmen är uppbyggd som minnesfragment 

där två skådespelare delar på rollen som Dame Iris Murdoch och två andra delar på rollen 

som John Bayley. Detta genom att spela de unga Iris och John på 50-talet, och den äldre och 

sjukdomsdrabbade upplagan av Iris och den äldre John från det sena 90-talet. Filmen belyser 

början av den framväxande romansen mellan Iris och John till förhållandets absoluta slut. 

Filmen visualiserar hur John hängivet kämpar med att vårda Iris som gradvis försämras i 

AS. 

 

Still Alice (2014) 

Still Alice är en dramafilm som berättar historien om den framgångsrika Alice, en intelligent 

och smart lingvistikprofessor vid Columbia University i New York. Alice lever ett lyckligt 

liv med sin framgångsrika och högutbildade man. Hon har även en bra relation till sina tre 

vuxna barn. När minnet börjar svikta och orden glöms bort vet hon att något inte står rätt till, 

snart efter får hon diagnosen AS. Hela hennes karriär och allt som hon har kämpat för och 

byggt upp tar sjukdomen ifrån henne. Med familjen vid sin sida anstränger hon sig för att få 

vardagen att fungera. 

 
Tillvägagångssätt 

Observatörerna var väl förberedda både teoretiskt och empiriskt inom problemområdet. 

Innan observationen började skulle följande tre viktiga frågor vara besvarade; vad ska 

observeras, hur ska observationerna registreras samt hur ska observatören förhålla sig vid 

observationstillfället (Olsson & Sörensen, 2011; Patel & Davidson, 2019). De två första 

frågorna har besvarats tidigare i metoden och den senare frågan rörde förförståelsen som 

redovisas under etiska övervägande. Till en början omformulerades studiens syfte till en 

fråga som blev utgångspunkten för det empiriska arbetet. Den observationsmetodik som 

användes av observatörerna skedde i flera steg och säkerställde att all relevant data 

registrerades. Det första steget för observatörerna var att titta på filmerna var för sig. 

Helheten av filmerna iakttogs, samt att anteckningar om beteenden som relaterades till syftet 

med denna studie fördes. Under observationens andra steg diskuterade observatörerna 

likheter och skillnader i deras nedskrivna noteringar. Under det tredje steget sågs filmerna 

ihop av båda observatörer och oklarheter diskuterades ytterligare. Under det sista steget i 

observationsprocessen skrevs en gemensam text som sedan blev resultatet. 

 
Analys 

Analysen utgick från en induktiv ansats. Filmerna analyserades utifrån ett 

anhörigperspektiv samt hur anhöriga upplevde sin tillvaro i hemmet med en alzheimersjuk 

närstående. När datainsamlingen var antecknad analyserades texten genom en kvalitativ 

innehållsanalysmetod (Danielson, 2017). Kvalitativ innehållsanalys avser att studera 

personers levda erfarenheter av ett fenomen. I de levda erfarenheterna av ett fenomen finns 

ingen absolut sanning och heller inget som är fel. För en observationsstudie anses kvalitativ 

innehållsanalys vara den mest passande analysmetoden (Danielson, 2017). En kvalitativ 

innehållsanalys består av analysenhet, meningsenhet, kod, subtema och tema. Dessa 
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komponenter är relevanta för en ökad förståelse av tillvägagångssättet (Danielson, 2017). 

Analysenhet i föreliggande studie var de tre filmerna som utgjorde datainsamling- och 

analysmaterialet. Analysmaterialet har granskats både på manifest och latent nivå. Det 

manifesta innehållet handlar om det uppenbara och textnära innehållet och det latenta 

innehållet handlar om det som sägs mellan raderna, det vill säga det underliggande budskapet 

(Lundman & Graneheim, 2017). Meningsenheterna var textstycken som utformades utifrån 

materialet, de har ett gemensamt budskap och svarade på forskningsfrågan i syftet. 

Meningsenheterna kondenserades och bearbetades grundligt, därefter kategoriserades dem 

och utifrån det skapades koderna. Koderna blev de stycken som låg nära och beskrev 

innehållet i texten. Koderna blev ett stöd/en etikett som förklarade innehållet av studiens 

helhet. Subteman som beskrev innehållet av texten skapades genom att grupper av de koder 

som hörde ihop sammanfördes. Slutligen skapades teman genom att olika subteman som 

hörde samman bands ihop (Bilaga 1). De olika teman svarade på frågan hur och utgjorde det 

nya resultatet som Danielson (2017) samt Lundman och Graneheim (2017) beskriver. 

Analysen genomfördes varsamt gentemot materialet för att inte filmernas innehåll skulle 

förvanskas. Även citaten som användes i resultatet valdes att skrivas i sitt originalspråk, för 

att på bästa sätt återspegla dess budskap. 

 
Etiska överväganden 

En etisk aspekt som lyftes i samband med föreliggande studie var förförståelse. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) är förförståelse en viktig utgångspunkt i tolkningsprocessen då 

den ger en informativ grund byggd på erfarenhet och kunskap. Inom kvalitativ forskning är 

det viktigt att forskaren redogör för sin egen förförståelse inom forskningsområdet för att 

senare kunna skilja mellan egen förförståelse och den nya inhämtade förståelsen av 

studiematerialet. Dessutom är det ett kvalitetskrav att redogöra för sin förförståelse (Olsson 

& Sörensen, 2011). Observatörerna i befintliga studien diskuterade och redovisade för sina 

personliga erfarenheter som var betydelsefulla för studiens resultat. Förförståelsen hos 

observatörerna har skapats dels utifrån att ha arbetat med AS patienter, dels utifrån att ha 

stött på dem under verksamhetsförlagd utbildning. En förförståelse om att individer med 

AS upplever sin sjukdom som svårt förelåg hos observatörerna. Emellertid fanns ingen 

förförståelse om hur anhöriga upplevde situationen. Som tidigare nämnts kan personliga 

värderingar och erfarenheter styra observatörens fokus under observationen. Genom att 

förförståelsen klargjordes gavs en utgångspunkt för tolkning, samtidigt som det hjälpte 

observatörerna att inte överskugga och påverka objektiviteten i observationen och 

resultattolkningen (Olsson & Sörensen, 2011; Patel & Davidson, 2019). Trovärdighet är en 

viktig aspekt i kvalitativa forskningar då syftet är att finna ny kunskap som har en trovärdig 

tolkning. Trovärdigheten kan därför handla om hur forskarens förförståelse har påverkat 

analysen (Lundman & Graneheim, 2017). Att klargöra för sin egen förförståelse var en 

åtgärd som observatörerna använde sig av för att visa trovärdighet i resultatet. 
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RESULTAT 
 

 
 

TEMA SUBTEMA 

När livsvärldsmönstret brister En oförutsägbar förändring 

Bristande kunskap och behov av tilldelad information 

Påfrestning på den egna hälsan 

Sorg Att se sin livskamrat förändras 

Förnekelse till följd av rädsla 

Förlust av frihet Gemensam kamp 

Ett ökat ansvar 
Ett behov att finnas till hands 

Att släppa taget När tiden stannar upp 

Att behöva separera 

Att känna sig fri 

 

 

När livsvärldsmönstret brister 

Under detta tema framkom tre subteman; En oförutsägbar förändring; Behov av kunskap 

och tilldelad information; Påfrestning på den egna hälsan. 
 

En oförutsägbar förändring 

När en närstående diagnostiseras med demenssjukdomen AS upplever den anhörige en 

oberäknelig smygande förändring i parets tillvaro. En känsla av att något inte stod rätt till 

och att partnern började distansera sig upplevdes av de anhöriga i alla tre filmerna. 

Distanseringen uppstod till följd av att partnern blev nonchalant då hen försökte dölja sin 

nedsatta kognitiva förmåga och sitt okontrollerade beteende genom att skämta bort det. Den 

anhörige upplevde svårigheter i hur hen skulle förhålla sig till sin närstående då 

förändringarna i beteendet förknippades med ansvarslöshet och ignorans, därför var det 

vanligt att missuppfattningar och missförstånd rådde i parets relation. En känsla av otålighet 

och besvikelse skapades, följaktligen blev det svårt för den anhörige att uthärda en sådan 

oförutsägbar förändring. Den stabila relationen försvagades och kemin som fanns i 

partnerskapet upphörde. En ökad känsla av att vilja bibehålla sin livsvärld och undvika 

förändring uppstod hos den anhörige på grund av kontrollförlust. När det stabila 

livsvärldsmönstret blev föränderligt befann sig plötsligt den anhörige i ett främmande 

livssammanhang när hen såg sin partner- och sin egen tillvaro förändras. Den anhörige 

övergick från att vara make/maka till att bli vårdare. 
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Bristande kunskap och behov av tilldelad information 

Avsaknad av information resulterade i ilska och irritation, och den bristande kunskapen 

ledde till svårigheter i att tillämpa anpassningsbara hanteringsstrategier. Det synliggörs i 

filmerna ett tydligt behov av information och kunskap hos den anhörige. För att främja 

hanteringen av den förändrade livssituationen ansåg den anhörige att det i första hand 

krävdes god kunskap och anpassad information om diagnos, förväntat vård- och 

behandlingsförlopp samt symtom. Den första tiden efter diagnosen upplevdes som väldigt 

kaotisk eftersom den nya omställningen krävde mer förståelse samt mer tålmodighet av 

den anhörige. Bristande kunskap resulterade i svårigheter att tillgodose sin partners behov 

samt att vara ett emotionellt stöd i den utsträckning som den anhörige önskade. 

Kunskapsbrist om demenssjukdomen resulterade även i svårigheter i att veta vilket 

förhållningssätt som var bäst gentemot partnern. Att hindra sjukdomen från att kontrollera 

livet framträder i alla tre filmer som oundvikligt, därför var det svårt att möta och se sin 

partner som en helhet. I en av filmerna hade den anhörige förkunskap i form av utbildning i 

medicin. Detta förändrade emellertid inte upplevelsen av kunskaps- och 

informationsbehovet. Det var även svårt för den anhörige att, trots sin förkunskap, förhålla 

sig till sin förändrade partner. Att få individuell information och utrymme för att kunna 

ställa sina frågor var av stor vikt för den anhörige. 
 

Påfrestning på den egna hälsan 

Det var både fysiskt och psykiskt krävande att leva med- och vårda sin närstående. Den 

anhöriges välbefinnande drabbades och stress, frustration och lidande blev en del av 

vardagen. Sömnbrist var ett vanligt förekommande problem, då partnern oftast var orolig 

nattetid. Tröttheten tydliggjordes i alla tre filmer när den anhörige inte längre orkade besvara 

partnerns upprepade frågor. För att värna om partnerns sårbarhet försökte den anhörige dölja 

sin frustration som uppstod till följd av stress och överbelastning. När den anhörige miste 

tålmodigheten tog frustrationen och aggressiviteten över och ett skadligt förhållningssätt 

skapades. Rollförändringen som innebar att övergå från partner till vårdare skapade ett 

lidande för den anhörige, då ett påfrestande beroendeförhållande utformades i parets relation. 

Att ständig leva i obalans var påfrestande för den anhöriges hälsa och utmattning och 

nedstämdhet påverkade deras handlingssätt. Den anhörige upplevde en förändring i sin 

personlighet och i sitt beteende vilket mynnade ut i ett objektivt förhållningssätt gentemot 

partnern. Trots de svårigheter och utmaningar som uppstod, ansträngde den anhörige sig för 

att upprätthålla en stabil situation. Att vidhålla ett socialt liv upplevdes svårt och ensamheten 

var en påfrestning på den egna hälsan, då en känsla av att vara tvungen att begränsa och 

förhålla sig till sin partner upplevdes. Detta kunde innebära att sluta med aktiviteter som den 

anhörige alltid hade uppskattat eller att enbart ägna sig åt aktiviteter som passade partnern. 

Det var inte endast praktiska göromål som var ett hinder utan även oron för att partnern 

skulle komma till skada, såras eller bli besviken. Den anhöriges oro begränsade därför 

partnern från att utföra vissa saker. 
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Sorg 

Under detta tema framkom två subteman; Att se sin livskamrat förändras; Förnekelse till 

följd av rädsla. 
 

Att se sin livskamrat förändras 

Det var tungt att se hur ens partner förlorade sin personlighet och sitt beteende som en följd 

av sjukdomen samt att se hen bli inkapabel till att utföra saker som de tidigare hade kunnat. 

En känsla av sorg rådde när den anhörige insåg hur deras partners intellektuella förmåga 

förlorades. Känslor som ytterligare uppstod som en reaktion av den tillkomna förändringen 

i närståendes beteende var chock samt oro. Det var en daglig smärtsam utmaning att möta 

det förändrade beteendet och att successivt se sin partner förändras till en främmande 

människa. Att förbise sjukdomens symtom var en okomplicerad lösning som till en början 

användes som en strategi av den anhörige. Att se sin partners medvetna förtvivlan över sin 

personlighetsförändring, och inte kunna göra något, upplevdes av den anhörige som en ökad 

känsla av maktlöshet och lidande. “Det känns jobbigt att se minnesluckorna plåga hans 

stolthet” (En sång för Martin, 2001, 44:56). Att vara anhörig till en person med AS framstod 

i alla tre filmerna som ett lika påtagligt lidande för den anhörige som för den diagnostiserade 

partnern. Att leva som i två olika världar där partnern var fysiskt närvarande men mentalt 

frånvarande upplevdes som en stor sorg. 
 

Förnekelse till följd av rädsla 

Det upplevdes svårt för den anhörige att acceptera den förändrade situationen, då sorg och 

rädsla satte hinder för detta. De första symtomen ignorerades av den anhörige. Stress och 

överbelastning var vanliga bortförklaringar till varför deras partners beteende förändrades. 

För att behålla partnerns goda anseende i sociala sammanhang försökte den anhörige 

normalisera och försvara partnerns beteende. Den anhörige kunde då vidhålla ett hopp som 

ökade ytterligare när partnern försökte anstränga sig för att få vardagen att fungera. Den 

anhöriges beteende bottnade i förnekelse och förträngning av sjukdomen till följd av 

personlighetsförändringen som dennes partner hade drabbats av. Alla tre filmer visade 

förnekelse som en försvarsmekanism då den anhörige lade märke till förändringen men 

vägrade att acceptera den. För att bortse från verkligheten var det vanligt att en falsk fasad 

av parets situation förmedlades till omgivningen. Det upplevdes lättare för den anhörige att 

förneka verkligheten då det var skrämmande att se partnerns personlighet förändras. 

Förändringen medförde även en rädsla för hur framtiden skulle se ut. 

 

Att se sin partners intellektuella förmåga försämras till följd av sjukdomen upplevdes som 

orättvist och overkligt. Den anhörige ville inte tro att sjukdomen kunde ha en dålig inverkan 

på den framgångsrika och kompetenta partnerns intellekt. Vid fastställandet av diagnosen 

ville den anhörige tro på att partnerns vilja skulle vinna över sjukdomen, därför uppstod en 

känsla av att partnern skulle kunna hantera sjukdomen bättre, om hen ansträngde sig. 

Resultatet blev att den anhörige började ställa höga krav på sin partner och ursäktade sig 

med att de försökte hjälpa till. “Du som alltid har varit så galant, du kan om du vill, det är 

det minsta man kan begära” (En sång för Martin, 2001, 1:10:40). Den anhörige visste inte 

hur den på bästa sätt skulle förhålla sig till den nya och orättvisa situationen då hen såg sin 

partner försvinna i sjukdomen. Den anhöriges hanteringsstrategi i form av de höga kraven 

som ställdes möttes av partnerns motstånd då det blev för jobbigt. Den anhörige miste 

tålamodet och kände ett 
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behov av att bearbeta sin sorg och besvikelse när hen insåg att de ställda kraven inte skulle 

förbättra situationen. Att rikta sitt fokus på jobbet utanför hemmet och fly från den orättvisa 

verkligheten var en annan hanteringsstrategi som den anhörige använde sig av. 

 
Förlust av frihet 

Under detta tema framkom tre subteman; Gemensam kamp; Ett ökat ansvar; Ett behov av 

att finnas tillhands 
 

Gemensam kamp 

Alla tre filmerna synliggjorde hur den anhörige omgående tog på sig ansvaret när diagnosen 

fastställdes. Den anhörige klargjorde för sin partner att de skulle genomgå sjukdomens kamp 

ihop. ”Vi ska nog klara av det här ” (En sång för Martin, 2001, 38:17). Ett växande moraliskt 

ansvar väcktes hos den anhörige som upplevde sjukdomen som ett kall. Att vara anhörig till 

en demenssjuk person innebar en förlust av frihet och det upplevdes som ett dygnet runt 

ansvar då den anhörige var bunden till sin partner. Ett liv utan mening och sammanhang 

skapades och ett gemensamt lidande utformade sig. Det blev en konstant kamp i vardagen 

då sjukdomen upplevdes kontrollera livet. 
 

Ett ökat ansvar 

Ansvaret växte när partnern fick AS och arbetsuppgifterna som tidigare varit uppdelade blev 

nu en belastning för den anhörige. Det ökade ansvaret inkluderade både vårdandet av 

partnern, hushållssysslor samt hushållsekonomin. Den anhörige kände en skyldighet att ta 

hand om sin partner och tanken på att lämna över ansvaret till någon annan upplevdes som 

skamfullt. En av filmerna belyste den anhöriges djupa tvivel över att låta någon annan ta 

över partners omhändertagande, ingen kunde förstå eller ta hand om partnern bättre än den 

anhörige själv. Det upplevda ansvaret byggde på ett kärleksfullt, lyckligt och troget 

förhållande då paret stöttade och stod varandra Den anhörige ansåg därför att det vara en 

självklarhet att fortsätta på samma sätt. ”It should be unfair if I couldn’t bear it” (Iris, 2001, 

44:37). Den ökade ansvarskänslan begränsade vardagen. Då den anhörige kände ett behov 

av att vara mer tillgänglig i partners vardag prioriterade hen bort sitt arbete eller valde att 

sluta arbetet. Den anhörige prioriterade sin partners hälsa och försökte samtidigt hålla 

situationen stabil trots de begränsningar som sattes i vardagen. Det ökade ansvaret 

resulterade i att den anhörige bortprioriterade sina egna behov för att kunna tillgodose 

partnerns. 
 

Ett behov av att finnas till hands 

I samband med den förändrade situationen som innebar en förändrad livsvärld, ett ökat 

ansvar samt en personlighetsförändrad partner upplevde den anhörige ett ökat behov av att 

finnas till hands. Den nya tillvaron medförde dessutom en förändring i tryggheten som 

förelåg i relationen, vilket innebar att den anhörige kände sig otrygg och sviken av sin 

partner. Trots de svårigheter som förekom försökte den anhörige framhålla positiva känslor 

såsom glädje och lycka för att förmedla trygghet till sin partner. Det upplevdes viktigt för 

den anhörige att bekräfta sin närvaro och även vara fysiskt tillgänglig för att lindra lidandet 

hos sin närstående. “What ever happens, Im here” (Still Alice, 2014, 24:04). Den anhörige 

upplevde ett behov av att förmedla ett omhändertagande till sin partner som upplevdes 

hemlös i sin tillvaro. När hinder i kommunikationen skapades till följd av den förändrade 

tillvaron upplevdes fysisk närhet vara en viktig beståndsdel. Den anhörige upplevde ett stort 
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behov att förstå sin partner på bästa sätt samt ett behov av att göra hen lycklig. Genom att 

ständigt vara tillgänglig upplevde den anhörige att hen fick en bättre förståelse för- och 

kännedom om sin förändrade partner och därför förenklades och förbättrades anpassningen 

av vardagen. 

 
Att släppa taget 

Under detta tema framkom tre subteman; När tiden stannar upp; Att behöva separera; Att 

känna sig fri 
 

När tiden stannar upp 

När symtomen förvärrades blev situationen ohanterlig och den anhörige miste kontrollen 

över vardagen. Hopplöshet, besvikelse och en känsla av förlust uppstod. Vid kontakt med 

sjukvården uppmanades den anhörige att överlämna ansvaret för partnerns vård. Den 

anhörige vägrade att överlämna ansvaret men när situationen förvärrades godtog hen med 

sorg i hjärtat den hjälpen som erbjöds. Den anhörige önskade att få ytterligare en chans att 

vårda sin partner hemma då hen fortfarande ansåg sig ha ansvaret. När partnern tydliggjorde 

att hen helst ville vårdas på en vårdenhet blev den anhörige förkrossad och upplevde skuld 

då känslan av att vara otillräcklig för sin partner uppstod. I en av filmerna framkom det att 

partnern vägrade flytta med sin anhörige som fick ett jobberbjudande i en annan stad då 

partnern helst ville stanna hemma. Den anhörige ville inte acceptera situationen då hen inte 

riktigt hade släppt taget än. Tiden upplevdes stå still och en känsla av ensamhet skapades. 
 

Att behöva separera 

Att som anhörig få avlastning under en kort period kändes som en lättnad då hen kunde 

samla på sig nya krafter, samtidigt upplevdes en oro för hur partnern hade det när den 

anhörige inte var närvarande. I alla tre filmerna vårdade de anhöriga sin partner hemma så 

länge kraften fanns och det var möjligt. Insikten över att situationen var ohanterlig och 

vårdandet av närstående inte kunde fortgå upplevdes svårt. Den anhörige visste att det var 

bättre för partnern att få yrkesmässig vård då den anhöriges vård inte längre räckte till. ”Jag 

kände sån skam att min kärlek inte räckte ända fram, jag försökte men jag orkade inte mer” 

(En sång för Martin, 2001, 1:33:25). Samtliga filmer återspeglade den anhöriges 

skuldkänslor och skam över sin bristande ork i vårdandet gentemot sin partner. Den 

anhörige gav indirekt uttryck för att hen behövde avlastning och emotionellt stöd men 

kunde inte visa det explicit. Att behöva separeras från sin partner upplevdes emellertid som 

väldigt smärtsamt, trots att paret redan hade, till följd av sjukdomen, skiljts åt mentalt och 

emotionellt. 
 

Att känna sig fri 

När den anhörige kom till insikt att partnern hade funnit sig tillrätta i en trivsam vårdenhet 

och fick det bekräftat från omgivningen att hens ansvar var avslutat, infann sig en känsla av 

tillfredsställelse hos den anhörige. Hen tillät sig nu att ha överseende med att ha förlorat 

kampen mot sjukdomen, därtill tillkom en acceptans av situationen. Känslor av skuld och 

skam över att ha överlämnat sin roll som vårdare upphörde då den anhörige tillät sig själv 

att släppa den, i gengäld uppstod en känsla av att vara befriad från ett ansvar. Den anhörige 

fick en känsla av tillfredsställelse över vad hen hade förmått att ge till sin partner 
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under den svåra tiden. Att acceptera situationen innebar en möjlighet för den anhörige att gå 

vidare i livet och låta sin partner få känna sig fri. “Allt det underbara och härliga vi haft 

tillsammans det har packat ner och lagt uppe på vinden…, också det svåra Martin, all 

smärtan, missförstånden, misstagen. Du är fri nu” (En sång för Martin, 2001, 1:44:54). 

Tiden som upplevdes stå stilla började nu fortlöpa och den anhörige kunde slutligen 

prioritera sitt liv, en känsla av frihet uppstod. 

 
Resultatsammanfattning 

När en närstående drabbas och förändras till följd av AS går den anhörige igenom en 

oförutsägbar förändring i sin livsvärld då hen träder in i ett främmande livssammanhang. 

Den anhörige upplever genast ett behov av kunskap och information för att på ett korrekt 

sätt kunna hantera den förändrade livssituationen. Situationen medför både fysisk och 

psykisk påfrestning på den egna hälsan, stress, frustration och lidande blir en del av 

vardagen. En känsla av sorg och maktlöshet råder när maken/makan inser hur hens 

livskamrat förändras till en främmande människa. Sorg och rädsla gör att den anhörige 

förnekar tidiga sjukdomssymptom vilket försvårar acceptansen av den förändrade 

situationen. Att leva med sin förändrade partner upplevs av den anhörige som att den 

personliga friheten upphör. Ett moraliskt ansvar skapas i form av skyldigheter, då 

upplevelsen av en gemensam kamp råder. Frustration, lidande, ökat ansvar samt ett behov 

av att finnas till hands förekommer. Skuldkänslor och skam uppstår när den anhörige med 

förtvivlan tvingas att komma till insikt om nödvändigheten av att skiljas åt. När den 

anhörige får en bekräftelse från omgivningen om att hens ansvar har fullgjorts och att den 

närstående har funnit sig tillrätta i en annan miljö än hemma, upplevs en känsla av frihet. 
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DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 

Metoden som användes var direkta och ostrukturerade observationer där tre filmer noga 

granskades och analyserades med en kvalitativ ansats. Observatörerna i föreliggande studie 

ansåg att denna metod var mest lämpad att utföra för att besvara studiens syfte. Kvalitativ 

forskning hjälper till att skapa förståelse för vad lidande innebär för varje enskild individ 

och hur livsvärlden ändras i relation till ohälsa (Patel & Davidson, 2019; Friberg, 2017). Att 

genom språket kunna ta del av varandras inre världar är ytterligare en fördel med kvalitativ 

ansats (Olsson & Sörensen, 2011). Observationer är individens främsta verktyg för att 

inhämta information om omvärlden, därmed är observationer en central del i sjuksköterskans 

yrkesfunktion (Socialstyrelsen, 2017a). Inom forskning är observationer en lämplig teknik 

för att insamla information om beteenden i naturliga situationer. Med “beteende” menas inte 

bara det fysiska sammanhanget utan även verbal yttring, känsloyttring och relationer mellan 

människor (Patel & Davidson, 2019). 

 

För att kunna inhämta mycket material kring problemområdet valde observatörerna att 

använda sig av direkta och ostrukturerade observationer. Enligt Olsson och Sörensen (2011) 

görs ostrukturerade observationer i utforskande syfte samt för att förse sig med så mycket 

information som möjligt. Den största fördelen med direkta observationer är, enligt 

Einarsson och Hammar Chiriac (2018), att observationen är direkt och ingen tidsfördröjelse 

finns mellan händelsen och registreringen. Observatörens förförståelse och etiska 

ställningstagande klargjordes genom samtal och diskussion innan observations gång vilket, 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017), ökar tillförlitligheten i studien. 

Noggrannheten vid observationerna förstärktes då filmerna sågs av observatörerna flertal 

gånger, vilket beskrivs av Olsson och Sörensen (2011) som en fördel för direkta 

observationer. En nackdel är att personliga värderingar kan styra observatörens fokus under 

observationen, vilket kan leda till en vinklad slutsats (Kylén, 2004). Det är även möjligt att 

två personer kan uppfatta en och samma situation på helt olika sätt (Arvastson & Ehn, 2009; 

Patel & Davidson, 2019). Observationerna utfördes av två observatörer som observerade 

filmerna individuellt och genomförde fältanteckningar under -och efter observationer. Sedan 

sammanställdes och diskuterades filmerna av båda observatörerna för att klargöra om 

filmerna har uppfattats på samma sätt. Detta är, enligt Carlson (2017), en metod som stärker 

resultatet. 
 

Studiens empiriska material utgick från tre filmer. Manuset i två av filmerna är byggda på 

autentiska självbiografier utifrån den anhöriges upplevelser. Materialet till filmerna 

kommer därför direkt från de anhöriga. Självbiografier innehåller, enligt Dahlborg-

Lyckhage (2017), djupgående beskrivningar om hur individen i olika händelseförlopp i 

livet erfar sin värld. Beskrivningarna är vanligen detaljerade och rikliga (Dahlborg-

Lyckhage, 2017) och därför utgör filmerna ett intressant material till föreliggande studies 

syfte. Den tredje filmen är byggd på en roman skriven av Lisa Genova. Genova har en 

examen i neuropsykologi samt en doktorsexamen i neurovetenskap från Harvard, hon 

arbetar med Alzheimers frågor och därav anses filmen ha ett trovärdigt innehåll. Filmer är 

relevanta för vetenskaplig analys då det är ett medium som många tar del av och får 

information ifrån (Israel, 1991). Observatörerna i föreliggande studie är medvetna om att 

deras tolkning av data kan ha styrt 
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resultatet samt att filmproduktionen kan ha förändrat eller överdimensionerat 

verklighetsbeskrivningen och romanen, för underhållningens skull. Emellertid visar sig 

resultatet i föreliggande studien ha flera likheter med tidigare forskning inom området, 

därmed anses studiens resultat och filmerna i studien ha hög trovärdighet. 
 

Inklusionskriterier som valdes vid insamling av data var filmer vars innehåll svarade mot 

studiens syfte. Då studiens syfte var att belysa hur anhörigas upplevelser av att vårda en 

närstående med AS porträtteras i spelfilm, exkluderades filmer som inte synliggjorde 

anhörigas perspektiv. För att överensstämma med dagens samhälle- och sjukdomsutveckling 

samt för att kunna se eventuella skillnader i områdets utveckling valdes filmer med 

årtalsspannet 2000–2020. Ingen geografisk avgränsning gjordes vid val av filmer för att få 

ett större perspektiv av anhörigas upplevelser samt för att synliggöra likheter och skillnader 

inom ämnesområdet. Emellertid gjordes en språkavgränsning där engelsk- och 

svenskspråkiga filmer användes, för att undvika risken för feltolkning. Engelska och 

svenska är språk som både observatörerna behärskar. Trots att filmerna utspelar sig i olika 

geografiska områden uppvisar anhöriga i filmerna ingen skillnad i upplevelsen av att vårda 

en närstående med AS. 
 

Analysen av datamaterialet genomfördes utifrån kvalitativ innehållsanalys. Datamaterialet 

som analyserades bestod av observatörernas anteckningar av filmerna. Anteckningarna blev 

texten som analyserades och omformades till meningsenheter, slutligen bildades teman som 

studiens resultat är byggd på. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar, enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017) på tolkning av texter och används framför allt inom 

vårdvetenskap. Den metodologiska ansats i föreliggande studie är induktiv då 

observatörerna rörde sig från data till en teoretisk förståelse. En induktiv ansats innebär, 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017), en förutsättningslös analys av datamaterial 

där observatörerna söker mönster i materialet. Observatörerna ansåg att ansatsen var lämplig 

för studiens syfte då materialet grundas i anhörigas berättelser om sina upplevelser. För att 

identifiera mönster i textinnehåll krävs, enlig Lundman och Hällgren Graneheim (2017), 

flera tolkningsnivåer, därav har observatörerna fokuserat på främst en latent men också på 

en manifest nivå. Genom att enbart förhålla sig till en manifest nivå i analysprocessen finns 

risk att helheten går förlorad (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

 

För att underlätta kategorisering och tematisering i analysen har observatörerna använt sig 

av större inslag av tolkning vilket, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017), ökar 

förutsättningarna för att se mönster och sammanhang. Emellertid ställer detta större krav på 

att säkerställa trovärdighet. För att säkerställa trovärdigheten i föreliggande studie har 

observatörerna noggrant förhållit sig till analysprocessen. “En röd tråd” kan urskiljas genom 

hela arbetet, från bakgrund till slutsats. Observatörerna har arbetat på så vis att bakgrunden 

i föreliggande studie introducerar centrala begrepp för syftet och studiens resultat svarar på 

syftet. Detta redovisar Lundman och Hällgren Graneheim (2017) som ett sätt att bedöma 

trovärdigheten i en studie med kvalitativ innehållsanalys. 
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Resultatdiskussion 

 
Resultatets första huvudfynd tydliggör hur de anhöriga upplever sin förändrade livssituation. 

En upplevelse av ett bristande livsvärldsmönster uppstår i samband med den förändrade 

tillvaron som sjukdomen medför. Att träda in i en föränderlig livsvärld upplevs av de 

anhöriga som svårt. Detta styrker Travelbee (1971) som menar att svårigheter i att finna 

mening i tillvaron upplevs när familjens stabila livsvärldsmönster förändras. Livsvärlden 

som, enligt Dahlberg & Segesten (2010), beskrivs som en personlig värld som betecknar 

varje individs identitet och självkänsla förändras när sjukdomen träder in i den. De anhöriga 

upplever en känsla av hemlöshet i sin livsvärld, vardagen blir otrygg och ohanterbar. 

Ekeberg (2015) skriver att vid en förändrad livsvärld skiljer sig förhållningssätt och 

handlingar från den vardagliga tillvaron. I resultatet framkommer det att anhöriga upplever 

sjukdomen som utmanande vilket även styrks av Skaalvik et al. (2014) som menar att 

anhöriga upplever att sjukdomen påverkar och förändrar deras roll, personlighet och 

självkänsla. 

 
Rollförändring är vanligt när en närstående drabbas av AS, då de anhöriga ser det som en 

självklarhet att ta sig an rollen som vårdare. Detta resultat stöds av Davies et al. (2010) som 

menar att anhöriga till närstående med AS oftast känner ett ansvar att ta på sig rollen som 

vårdare. Även Harris et al. (2011) menar att anhöriga upplever att de förlorar rollen som 

make eller maka till rollen som vårdgivare. Afaf Ibrahim Meleis’ transitionsteori redogör för 

övergångar och förändringar i människors liv. En transition som innebär en övergång från 

ett skede till ett annat, kan inträda efter händelser och förändringar i en människas livsvärld. 

Att få en diagnos innebär stora förändringar för den drabbade och för människorna i dennes 

omgivning. De ställs inför en process som innebär psykiska, sociala och fysiska 

förändringar. För att kunna möta denna förändring och lära sig att hantera en ny livssituation 

är det nödvändigt att som anhörig erhålla ny kunskap och nya hanteringsstrategier (Meleis 

et al., 2000). 

 
I resultatet framkommer det även att anhöriga upplever ett stort behov av kunskap och 

anpassad information för att kunna främja hanteringen av den oförutsägbara förändringen. 

Att vid vårdandet veta hur de ska bemöta och förhålla sig till sin partner samt hur de kan 

upprätthålla en stabil situation är av stor vikt. Även Koca et al. (2017) redogör för behovet 

av kunskap och information, anhöriga som väljer att vårda sin närstående har höga 

förväntningar på informationen från vårdpersonal. Huis in het Veld et al. (2015) klargör att 

professionella självhanteringsinsatser, som riktar sig till anhörigvårdare, ökar deras 

psykosociala välbefinnande och lindrar stress. Enligt 1–5 $, kap. 3, i SFS 2014:821 kan 

information om patientens hälsotillstånd samt metoder för undersökningar, vård och 

behandling ges  till  de  anhöriga  om   inte   sekretess   eller   tystnadsplikt   hindrar   detta. 

Socialstyrelsen (2017b) rekommenderar stöd i form av utbildning, som en viktig insats till 

anhöriga. Vidare beskriver Socialstyrelsen (2017b) att sjuksköterskan under hela patientens 

sjukdomsförlopp har, med stöd av läkaren, en central roll för att fånga problemområden 

och sedan koppla in lämpliga professioner vid behov. 
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För att främja ett välbefinnande hos de anhöriga är det av stor vikt att sjuksköterskan 

bekräftar deras lidande (Dahlberg et al., 2003). I sjuksköterskeprofessionen ingår 

yrkesspecifika vårdhandlingar som att lindra lidande, förebygga sjukdom och främja hälsa 

utifrån en personcentrerad omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Vid vård av 

en person med demenssjukdom är det av särskild stor vikt att sjuksköterskan utgår från en 

personcentrerad vård (Clissett et al., 2013). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) 

innebär personcentrerad omvårdnad en strävan efter att lyfta fram hela individen genom att 

bland annat inkludera anhöriga (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). För att kunna 

inkludera de anhöriga bör sjuksköterskan ta del av deras upplevelser och erfarenheter och 

för att möjliggöra detta krävs det, enligt Wiklund (2003), en inblick i deras livsvärld. 

 
I resultatet framkommer det att påverkan på den egna hälsan är vanligt förekommande hos 

de anhöriga, då det är både fysiskt och psykiskt krävande att leva med- och vårda sin 

närstående. De anhöriga upplever trötthet, stress och frustration vilket leder till att 

välbefinnandet blir lidande. Den växande bördan kan även leda till utmattning och 

nedstämdhet på grund av sömnbrist. Detta resultat överensstämmer med andra studier som 

visar hur anhörigas hälsa påverkas av att vara anhörigvårdare med avseende på stress, 

överbelastning, sömnsvårigheter, uppgivenhet och ökat ansvar (Papastavrou et al., 2007; 

Harris et al., 2011; Bergman et al., 2016 & Koca et al., 2017). Harris et al. (2011) beskriver 

vidare i sin studie att anhörigvårdare upplever högre frekvenser av psykiska och fysiska 

hälsoproblem i jämförelse med individer i samma ålder som inte är anhörigvårdare. 

Ytterligare ett problem som framkommer i resultatet är svårigheten i att vidhålla ett socialt 

liv. Den sociala kretsen går sakta förlorad och de anhöriga upplever ofta en känsla av 

ensamhet och social isolering, då de väljer att avstå från uppskattade aktiviteter och 

hobbies för att stanna hemma med sin närstående. Resultatet styrks även av Logiudice et 

al. (1999), Aggarwal et al. (2003) och Arai et al. (2007) som menar att anhörigvårdare, 

som socialt isolerar sig, ofta upplever påfrestning på den psykosociala hälsan. När de 

anhöriga känner ensamhet och otrygghet i sin livssituation upplevs ett lidande (Dahlberg & 

Segesten, 2010). För att frambringa rätt resurser och stöd är det, enligt Socialstyrelsen 

(2017b), viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar de faktorer som påverkar anhörigas 

välmående, lidande samt det som begränsar deras vardag. Sjuksköterskan ska, enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2017), utgå från en personcentrerad vård som kännetecknas 

av att individer med individuella behov och förväntningar blir förstådda och sedda som 

unika. 

 
Det andra huvudfyndet, som presenteras i resultatet är sorg som uppstår till följd av att se 

sin livskamrat förändras samt till följd av förnekelse av verkligheten. Anhöriga upplever ett 

lidande som direkt kopplas till personlighetsförändringen hos partnern. Chock och oro 

upplevs när anhöriga inser hur partnerns intellektuella förmåga försvinner och att inte kunna 

göra något åt det upplevs som en ökad känsla av maktlöshet. Detta resultat styrks av det som 

föregått i studiens bakgrund, då Socialstyrelsen (2014) kopplar anhörigas lidande till 

upplevelsen av att se sin närstående, som tidigare varit frisk, bli svag och i behov av vård 

och omsorg. Detta resultat framkommer även hos Butcher et al. (2001) som beskriver att den 

största sorgen upplevs när anhöriga ser sin partner brytas ned och förlora sin intellektuella 

förmåga. Lidandet ökar ytterligare, enligt Harris et al. (2011), då personlighetsförändringen 

leder till en försämrad relation mellan paret. Den dåliga relationen uppstår även till följd av 

rollförändring då anhörigas känslor gentemot partnern påverkas (Harris et al., 2011). 
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Det framgår även i resultat att anhöriga upplever svårighet i att acceptera partnerns 

förändrade personlighet då rädsla för hur framtiden kommer att se ut sätter hinder för detta. 

Resultatet överensstämmer med det Sanders. et al (2008) beskriver: att sorg är vanligt 

förekommande hos anhöriga när de kommer till insikt om att livet, som den anhörige har 

planerat ihop med partnern, förstörs. I resultat framgår det att anhöriga förnekar 

verkligheten, genom att bland annat ignorera sjukdomssymptom, skylla på stress och 

överbelastning samt att normalisera och försvara partnerns beteende i sociala sammanhang. 

Anhöriga ställer krav på partnern då de vill tro på att hen kan vinna över sjukdomen. Cullberg 

(2006) beskriver förnekelse som en naturlig reaktion och som en hanteringsstrategi vid kris. 

Shanley et al. (2011) beskriver att anhöriga upplever en sorg över att behöva, utöver 

hantering av partners sjukdomsrelaterade problem, bekymra sig inför framtiden. Bergman et 

al. (2016) hävdar att anhöriga uppvisar en rädsla för att bli ensamma. De kämpar med att 

försöka glömma bort tanken på att partnern gradvis kommer att försvinna i sjukdomen. 

 

Professionellt stöd är viktigt för att anhöriga ska kunna klara av den nya situationen vilket 

även framkommer i resultatet. Genom att ge individanpassad hjälp kan anhöriga stödjas i 

sitt beslut angående hanteringen av sjukdomen samt dess konsekvenser i det dagliga livet 

(Huis in het Veld et al., 2015). Sjuksköterskan ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet. I 

vårdandet ingår det i sjuksköterskans roll att ge den vård och stöd patienten och dennes 

anhörige är i behov av (Arman, 2015). Sjuksköterskan ansvarar självständigt, eller i 

samverkan med andra vårdprofessioner, för planering, genomförande och utvärdering av 

omvårdnaden. Detta ska ske i samverkan med patienten och dennes anhörige (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017) 

 

Ett tredje huvudfynd som presenteras i resultatet är förlust av frihet. Anhöriga tar på sig ett 

moraliskt ansvar när deras partner får diagnosen AS. Ansvaret medför en förlust av frihet då 

anhöriga känner sig bundna till sina partners dygnet runt. För anhöriga innebär detta att 

bortprioritera sina behov för att kunna tillgodose partnerns behov. Ett liv utan mening skapas 

då sjukdomen upplevs kontrollera vardagen. Detta resultat styrks av Svanström och 

Dahlberg (2004) som menar att anhörigas liv begränsas och de tvingas avstå från olika 

aktiviteter för att ta hand om sina närstående. Anhöriga upplever att livet inte har någon 

mening då ändamålet blir att försöka ta sig igenom den närmaste framtiden. Meningslöshet 

kopplas även till hopplöshet då känslan av att behöva utföra samma aktiviteter varje dag utan 

en chans av förändring upplevs som svårt. 

 

I resultatet framkommer det att ökat ansvar uppstår i samband med att bli anhörigvårdare. 

Ansvaret innefattar inte bara vårdandet av partnern utan även hushållssysslor och 

hushållsekonomi. Detta resultat styrks av Huis in het Veld et al. (2015) som hävdar att 

anhöriga ställs inför höga krav och ett stort ansvar när deras närstående drabbas av AS. Dessa 

krav innebär, enligt Persson och Zingmark (2006) samt Välimäki et al. (2012), att ta sig an 

det totala ansvaret för partnerns vardagliga sysslor samt att planera och organisera vardagen 

på ett bättre sätt. I resultatet framkommer det att anhöriga känner förtvivlan och skuld över 

att låta någon annan ta hand om deras partner, då de anser att ingen kan förstå deras partner 

bättre än de själva. Shanley et al. (2011) skriver att anhöriga föredrar att själva vårda sina 

närstående då de inte riktigt vågar lita på vårdkvaliteten som sjukvården erbjuder. Det 

framgår i resultatet att ansvarsskyldigheten som anhöriga upplever bygger främst på kärlek 

och trohet gentemot partnern. Wennberg (2015) hävdar att en del anhöriga upplever 
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ansvarsskyldigheten som en del av deras äktenskap, medan andra anhöriga upplever det som 

en kulturell- och familjär förväntning. Vissa anhöriga vill även undvika att lägga ansvaret 

på sina barn. Svanström och Dahlberg (2004) skriver att anhöriga ofta upplever att de inte 

har något annat val än att ta hand om sina närstående. 

 

Resultatet redogör för hur anhöriga upplever ett behov av att finnas till hands. Det upplevs 

vara viktigt för anhöriga att bekräfta sin närvaro genom att vara fysiskt tillgängliga, för att 

förmedla en trygghetskänsla till partnern. Anhöriga försöker, trots svårigheter som uppstår, 

framhålla positiva känslor såsom glädje och lycka i att förmedla trygghet till partnern. 

Bergman et al. (2016) hävdar emellertid att anhöriga fruktar ensamheten och att de känner 

en ömsesidig trygghet i närheten av deras partner. Trots svårigheter i att förhålla sig till 

partnern upplever anhöriga en harmoni och glädje i att vara tillsammans. Det är viktigt att 

kunna dela livets olika aspekter med partnern samt att utföra aktiviteter ihop då de känner 

rädsla för att inte kunna uppleva dessa stunder senare i livet (Bergman et al., 2016). 

 

Resultatets sista huvudfynd är upplevelsen av att släppa taget. Känslor som förlust, 

besvikelse och hopplöshet upplevs av de anhöriga när de kommer till insikt om att 

situationen är ohanterbar. Anhöriga upplever en förlust av kontroll över situationen och sin 

partner. När anhöriga uppmanas att överlämna ansvaret som de anser vara deras kall i livet 

går de i försvar och vägrar att släppa taget. Ett dilemma uppstår när anhöriga inser att 

vården de ger till sin närstående inte räcker till och att de trots sin motvilja behöver 

överlämna ansvaret då en mer omfattande vård krävs. Detta resultat styrks av Shanley et al. 

(2011) som menar att en större vårdnivå än familjens omsorg krävs när personen med 

demens försämras i sin sjukdom. Det framkommer i resultatet att anhöriga skambelägger 

och skuldbelastar sig själva när de inte längre orkar vårda sin närstående. Adams och Sanders 

(2004) samt Butcher et al. (2001) hävdar att skuldkänslor är vanligt förekommande hos 

anhörigvårdare och att det oftast upplevs i slutet av sjukdomsförloppet. Svanström och 

Dahlberg (2004) beskriver i sin studie att anhöriga är medvetna om att de på lång sikt inte 

kan ansvara för sin partners omsorg. Emellertid undviker de att fatta beslut om att deras 

partner ska flytta till någon form av vårdverksamhet. I föreliggande studies resultat 

framkommer att anhöriga trots svårigheter beslutar sig för att vårda sin närstående så länge 

kraften finns, något som även styrks av Svanström och Dahlberg (2004). 

 

Resultatet visar att anhöriga upplever ett behov av emotionellt stöd och avlastning. Resultatet 

styrks även av Stolz et al. (2004) som menar att anhöriga ofta behöver ett emotionellt stöd 

av vårdpersonalen, som bekräftar deras närvaro. Under en kortare period av avlastning 

upplever de anhöriga en lättnad då de ägnar sin tid åt att samla nya krafter, emellertid 

upplever anhöriga en oro för hur partnern har det när de inte är närvarande. Shanley et al. 

(2011) beskriver att anhöriga till personer med demens är i behov av någon form av 

avlastning i deras vardag oavsett om det är barn, vänner eller sjukvårdspersonal som erbjuder 

det. Enligt 10 §, kap. 5, i SFS 2009:549 ska anhöriga, som vårdar sin närstående med en 

kronisk sjukdom, erbjudas stöd av socialnämnden. Sjuksköterskan ansvarar för att belysa 

anhörigas behov av stöd samt att informera dem om möjligheten till anhörigstöd. För att 

sjuksköterskan ska kunna stödja anhöriga och vidta rätt åtgärder, krävs kunskap om de 

anhörigas situation (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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I föreliggande studie känner sig anhöriga tillfredsställda dels när omgivningen bekräftar 

deras insats, dels när de får kännedom om att deras partner trivs i den nya vårdverksamheten. 

Dessa två förutsättningar gör att anhöriga accepterar situationen och att de “tillåter” sig själv 

att leva vidare. Detta resultat styrks av Galvin et al. (2005) som skriver att anhöriga känner 

en lättnad först när deras närstående trivs i det nya boendet samt när de upplever en trygghet 

med vårdpersonalen. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det viktigt att sjuksköterskan 

utformar en bra relation till anhöriga för att kunna främja deras hälsa och välbefinnande. 

Nyorienteringsfasen som beskrivs av Cullberg (2006) som sista fasen i en krisreaktion 

redogör för hur den anhöriga lever vidare med krisen. I denna fas har de svikna 

förhoppningarna bearbetats och den skadade självkänslan återupprättats. I föreliggande 

resultat framgår det slutligen att anhöriga upplever en frihetskänsla dels när de accepterar 

och bearbetar situationen, dels när de släpper ansvaret. 

 
Konklusion 

Att vara anhörig till en person med AS innebär att träda in i ett främmande 

livssammanhang då det stabila livsvärldens mönster brister. Förnekelse, frustration och en 

känsla av en psykisk hemlöshet uppstår som en reaktion av sjukdomen. Anhöriga upplever 

direkt ett behov av stöd och kunskap för att kunna hantera den nya situationen. Anhöriga 

känner ett ansvar att vårda sin partner samt att de ska genomgå sjukdomens kamp 

tillsammans. Att vara anhörigvårdare innebär en förlust av frihet, social isolering och 

ensamhet. De känslomässiga upplevelserna är främsta orsaken till lidandet och påfrestningen 

på den egna hälsan. En stor sorg upplevs när den anhörige ger upp sitt eget liv för sin partner 

som successivt försvinner i sjukdomen. Anhöriga släpper taget och går vidare i livet först 

när de känner sig trygga med vårdpersonalen som vårdar partnern. Anhöriga värdesätter ett 

behov av individanpassad information och stöd som ökar deras psykosociala välbefinnande 

och lindrar stress. Genom att ha kunskap om hur det är att vara anhörig till en person med 

AS kan hjälp och stöd utifrån individuella behov frambringas. Kunskapen möjliggör också 

en bättre förståelse för hur anhörigas lidande kan lindras och hälsa främjas. Filmerna som 

har använts i studien är ett kraftfullt medium som kan användas i utbildningssyfte för att 

skapa en bättre förståelse för hur anhöriga upplever sin situation. Filmerna kan även ses av 

anhöriga i närståendegrupper då en bättre förståelse om sjukdomen och dess påverkan kan 

erhållas.  

 
Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

I den aktuella studien har en djupare förståelse för hur det är att leva ett liv som kontrolleras 

av AS synliggjorts. Studiens resultat anses därför vara lämplig att använda vid planering för 

vård av personer som insjuknat i AS och bor tillsammans med en anhörig. Detta för att få en 

bättre förståelse för anhörigas individuella behov av stöd. Då vården i det här fallet behöver 

vara individualiserad för att möta anhörigas upplevelser och behov, är det av stor vikt att 

sjuksköterskan inte bara utgår från generella regler och principer utan också från individuella 

behov. Genom att tillåta anhöriga att vara med i planeringen av deras partners vård kan en 

ömsesidigt vårdande relation skapas. Sjuksköterskan och anhöriga kan dra nytta av 

varandras erfarenheter. Såvida sjuksköterskan är följsam, öppen och anpassningsbar i sin 

roll kan patientens- och anhörigas personliga behov och förväntningar tillgodoses och rätt 

hjälp och stöd tillämpas. Exempel på framtida forskning vore att identifiera 

anhörigvårdarnas individuella behov av emotionellt, fysiskt och praktiskt stöd. Ett annat 
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exempel på framtida forskning kan vara att lägga fokus på hur anhörigas behov av stöd och 

kunskap förändras i takt med den fortskridande sjukdomen. 
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Bilaga 1 

Tabell.1 Analyssammanställning –Från meningsenhet till tema 

 

Meningsenhet kondenserad 

mening 

kod subtema tema 

I början av En obegriplig Oberäknelig En När 

sjukdomen upplevs situation leder förändring oförutsägbar livsvärldsmönstret 

förvirring och till förvirring,  förändring brister 

Missuppfattning, missuppfattning    

misstänksamhet en och    

obegriplig situation misstänksamhet    

uppstår     

..Förvirrad över     

förändring     

Pga. okunskap Okunskap leder Okunskap och Bristande  

förbiser hon till ohanterbar behov av kunskap och 

symtomen och situation information behov av 

hanterar situationen ..behov av  tilldelad 

på sitt eget sätt, information och  information 

Vilket ledde till läkarkontakt   

oklara och    

ohanterbara    

situationer    

..känner behov av    

läkarkontakt    

Med sorg överger Ledsen över att Lidande Påfrestning  

hon sin roll som behöva gå från  på den egna 

hustru och övergår maka till  hälsan 

till att vårda Martin anhörigvårdare   

Frustrerad och ett beroende   

ledsen över det förhållande   

beroendeförhållande    

som har skapats    

mellan de    

Tycker att det är Känner inte igen Kämpigt att se Att se sin Sorg 

konstigt då hon inte henne…hon har henne försvinna i livskamrat  

blir igenkänd av alltid varit sjukdomen förändras  

honom intelligent och    

hon har alltid varit duktig    

förstaklasshjärna, ...han tycker att    

intelligent, duktig det är konstigt    

och ansvarstagande     



 

Konstaterad diagnos 

Vill fortfarande inte 

tro på diagnosen, 

vägrar inse 

verkligheten 

John fortsätter livet 

genom att undvika 

att tänka på 

framtiden 

…. Han vill leva i 

nuet med henne 

Vid konstaterad 

diagnos vägrar 

han inse 

verkligheten 

….Undvika att 

tänka på 

framtiden 

… vill leva i 

nuet 

Rädd att inse 

verklighet 

Förnekelse 

till följd av 

rädsla 

 

Upplever att 

minnesluckorna 

påverkar allt i deras 

liv 

…Upplever det är 

jobbigt att se att 

minnesluckorna 

plågar hans stolthet 

”vi ska nog klara av 

det här ” 

Känns jobbigt 

när 

minnesluckorna 

plågar hans 

stolthet 

”vi ska nog klara 

av det här ” 

Gemensamt 

lidande 

 

”vi ska nog klara 

av det här ” 

Gemensam 

kamp 

Förlust av frihet 

Han upplevs ta mer 

ansvar nu än vad 

han brukade 

…Han blir hennes 

vårdare 

”det vore orättvist 

om jag inte hade 

stått ut med det” 

Ansvaret växer 

när han börjar 

vårda henne 

”det vore 

orättvist om jag 

inte hade stått ut 

med det” 

Upplevd 

ansvarsskyldighet 

Ett ökat 

ansvar 

 

Han försöker 

bemöta hennes oro 

genom att lugna ner 

henne 

… han blir 

tröstande och 

stöttande 

Han bli stödjande 

och tröstande 

….håller om henne 

och lugnar ner 

henne när hon blir 

orolig. 

Bemöter hennes 

oro 

… blir tröstande 

och stöttande 

Han stödjer och 

tröstar henne när 

hon blir orolig 

Upplever ett 

behov att 

bekräfta sin 

närvaro 

Ett behov 

att finnas 

tillhands 

 

Han försökte att ge 

situationen en till 

Han försöker ge 

situationen en 

Känna förlust När tiden 

stannar upp 

Att släppa taget 



 

chans för att lätta på 

sina skuldkänslor… 

Barbra upplever en 

sorg över att Martin 

helst vill vara på 

sjukhus än hemma 

då hon inte riktigt 

hade släppt taget av 

honom…blev 

förkrossad då make 

ville helst vårdas på 

sjukhus 

chans till, vilket 

inte emottogs 

 

..blir förkrossad 

   

Hon känner tvivel 

och besvikelse när 

hon inser 

verkligheten och att 

han inte kommer att 

klara sin opera 

Tvivel och 

besvikelse när 

hon inser 

verkligheten 

Besvikelse när 

hon inser 

verkligheten 

Att behöva 

separeras 

 

” Allt underbara och 

härliga som vi har 

haft tillsammans har 

jag packat upp i 

vinden, allt vi har 

haft tillsammans allt 

det svåra också, all 

smärta, 

missförstånd, 

misstag. Du är fri 

nu” 

Hon inser att hon 

bör leva för sig själv 

…. vill börja om på 

nytt. 

…. återgår till 

erbjudandet av jobb 

… ser ut att vara 

tillfredsställd och 

lycklig ut 

”Allt underbara 

och härliga som 

vi har haft 

tillsammans har 

jag packat upp i 

vinden, allt vi 

har haft 

tillsammans allt 

det svåra också, 

all smärta, 

missförstånd, 

misstag. Du är 

fri nu” 

Släpper taget och 

försöker gå 

vidare i livet 

Att känna 

sig fri 
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