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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Idag lever cirka 100 000 med Alzheimers sjukdom. Alzheimers är en av många 

demenstillstånd. Orsaken till uppkomsten av sjukdomen är i nuläget oklar. Riskerna att 

insjukna ökar bland annat med åldern och livsstil. Alzheimers är en anhörigsjukdom. Tidigare 

forskning visar att anhöriga upplever att relationen med personen med Alzheimers förändras 

samtidigt som det sker en rollförändring. Rollen som anhörigvårdare medför både fysisk och 

psykiskt påfrestning.  

Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av att vara anhörig vid Alzheimers sjukdom. 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats av fem självbiografier.  

Resultat: Anhöriga upplever att rollen som anhörigvårdare är påtvingad eller som en 

äktenskaplig plikt. I samband med anhörigrollen upplevs känslor som skuld, maktlöshet, 

ensamhet och frustration. Anhöriga upplever att de ständigt måste anpassa sig till den sjuke 

och prioriterar inte sig själv, sin hälsa och sina behov. 

Slutsatser: Sjuksköterskor men även andra professioner behöver uppmärksamma anhöriga 

mer genom att lyssna och ta del av deras upplevelser. Sjuksköterskan har ett stort ansvar att 

organisera vård och omsorg till personer med Alzheimers sjukdom och stötta deras anhöriga. 
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BAKGRUND 

Alzheimers sjukdom 

Alzheimers är en av många demenstillstånd och beskrivs som en neurodegenerativ sjukdom 

(Fratiglioni, Kvipelto & Qui, 2013). I dagens samhälle i Sverige insjuknar sammanlagt 

150 000 personer i demenssjukdom, varav cirka 20 000 i Alzheimers sjukdom. 

Uppskattningsvis lever 100 000 personer med Alzheimers och av dessa är 10 000 under 65 år 

(Nordberg, 2013; Allgulander, 2014). Prognosen är att insjuknandet kommer att fortsätta att 

öka åren framöver (Nordberg, 2013). Sjukdomsförloppet vid Alzheimers är mellan fem till 15 

år eller längre (Allgulander, 2014). I västvärlden betraktas Alzheimers sjukdom vara den 

tredje vanligaste orsaken till dödsfall och är vanligast förekommande hos äldre (Marcusson, 

Blennow, Skoog & Wallin, 2011). 

 

Patofysiologi 

Det neuropatologiska som sker vid Alzheimers är en hjärnatrofi, då hjärnventriklarna och 

cortex fåror vidgas. Det innebär att det sker en degeneration, det vill säga en försämring och 

förlust av nervcellsutskott, axoner, synapser och dendriter. Denna förlust är olika fördelad i 

hjärnan, där den största förlusten är av stora neuron (pyramidceller) (Marcusson et al, 2011).  

 

Orsaker, risk/friskfaktorer 

Idag finns det ingen tydlig orsak vad man känner till ännu, varför man insjuknar i Alzheimers, 

men det finns riskfaktorer som kan göra att benägenheten till att insjukna ökar (Ekman, 

Eriksdotter Jönhagen, Fratiglioni, Graff, Jansson, Kivipelto, Robinson, Tjernberg, & 

Wahlund, 2011). Enligt tidigare forskning finns det tänkbara bakgrundsfaktorer till att 

insjukna i Alzheimers sjukdom. Huvudfaktorerna är hög ålder, kraftiga slag mot huvudet, 

hjärt-kärlsjukdomar, hypertoni, höga värden av lipider och genetiska faktorer, men även 

alkohol-och tobaksvanor (Ekman et al, 2011). Enligt tidigare forskning finns det även 

friskfaktor som kan minska risken att insjukna i Alzheimers sjukdom. Friskfaktorerna är kost, 

motion och intag av omega 3-fettsyor (ibid). 

Symtom vid Alzheimers 

Alzheimers börjar med en tidig kognitiv störning. Sjukdomsförloppet är i början vagt och 

symtomen kommer smygande (Almkvist, 2013). Det som är specifikt för Alzheimers är 

förlusten av den kognitiva förmågan, som innefattar perception. Det vill säga förmågan att 

uppfatta omvärlden med sinnena. Uppmärksamheten blir även nedsatt. Personen mister 

förmågan att sortera och välja vilka intryck och stimuli från omvärlden som ska 

uppmärksammas (Almkvist, 2013). Språket försämras, det vill säga förmågan att göra sig 

förstådd, förstå och skapa ljud (morfologi). Även förmågan att kunna strukturera ord och 

meningar (syntax) och förstå innebörden av sammanhang (semantik) blir sämre. Gester, 

tonfall och mimik försvinner gradvis. Vid Alzheimers försämras även den visuospatiala 

förmågan, hur personen orienterar sig i omvärlden och hanterar sin kropp. Det kan till 

exempel vara att kunskapen om att sköta sin hygien försvinner. Minne, förmågan att registrera 

intryck, bearbeta och kategorisera den nya inlärningen i minnet, blir reducerad (Almkvist, 

2013). Den exekutiva funktionen, förmågan att planera, hantera och kontrollera sina aktiviteter 

så de utförs på rätt sätt blir sämre (Almkvist, 2013). Hos personer med Alzheimers kan även 

symtom som depression, nedstämdhet med minskat intresse för sociala aktiviteter och känslan 

av oduglighet förekomma (Holston, 2014). 
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Definition av anhörig 

Studiens syfte är att belysa anhörigas upplevelse vid Alzheimers sjukdom. Studien har ett 

anhörigperspektiv fokus. Författarnas utgångspunkt av begreppet anhörig styrks av Dahlbergs 

& Ekebergh (2015). En definition där anhörig betraktas som de som finns i patientens 

livsvärld, vilket kan vara familj, vänner eller andra människor som på något sätt påverkas av 

patientens hälsotillstånd, vård och omvårdnad. Att vara anhörig innebär att vara en av de 

närmaste till en person (NE, 2017). Socialstyrelsens definition av begreppet anhörig är en 

person som vårdar eller stödjer närstående (2017).  

 

Anhörigvårdare    

Enligt anhörighandboken i Anhörigas riksförbund (2016) blir en anhörig anhörigvårdare när 

hen vårdar sin närstående (Anhörighandboken, u.å.). I studien betraktas de anhöriga som 

anhörigvårdare när de tar på sig rollen och vårdar personen med Alzheimers sjukdom. Vidare 

menar Anhörigas riksförbund att det inte finns någon lag eller skyldighet för anhöriga att ta på 

sig rollen som anhörigvårdare, utan att det är frivilligt (ibid).  

Anhörigstöd 

När en person får Alzheimers sjukdom har anhöriga enligt Socialtjänstlagen rätt till att få stöd 

(SOL, SFS 2001:453, kap 5, 10 §). Den anhörige har även rätt att vara delaktig i personen 

med Alzheimers vård (Patientlagen, SFS 2014:821, kap 5, 3 §). Enligt nationella riktlinjer för 

demenssjukvård (2010)  kan anhöriga få stöd i form av avlösning, utbildningsprogram, 

psykosocialt stöd och kombinationsprogram (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Anhörigas upplevelser av att vårda sin anhörig med Alzheimers sjukdom 

Anhöriga upplever osäkerhet och brist på kunskap när de ska vårda personen med Alzheimers 

(Ducharme, Lévesque, Lachance, Kergoat, & Coulombe, 2011). Vid besked om Alzheimers 

sjukdom är det inte bara patienten som påverkas utan även de anhöriga. Perspektivet på 

tillvaron förändras, planer och drömmar för framtiden förstörs. Det uppstår frågor om stöd 

och omsorg. Anhöriga till personer med Alzheimers kan glömma bort sin egen hälsa, sina 

behov och önskningar (Ekman et al., 2011). Anhöriga som vårdar och lever med en person 

med Alzheimers sjukdom, upplever att det är energikrävande psykiskt och fysiskt (Conde-

Sala, Garre-Olmo, Turró-Garriga, Vilalta-Franch & López-Pousa, 2010). Att ta hand om och 

vårda sin partner med Alzheimers upplevs som en förpliktelse som make/maka, då 

äktenskapslöftet ska följas och hedras (Davies, 2011). När en anhörig tar ansvar och blir 

anhörigvårdare kan anhörigas och omgivningens krav bidra till att förväntningarna blir för 

höga och upplevelser som otillräcklighet, skuld, skam och dåligt samvete kan uppstå (Ekman 

et al., 2011).  

 

De anhöriga till dem med Alzheimers upplever ibland att relationen till den andre blir 

obesvarad, bristande, då den ömsesidiga intimiteten (fysiskt eller psykiskt) försvinner. Det 

kan bero på tvetydighet gentemot varandra eller den ökade stressen som sjukdomssituationen 

medför (Harris, Adams, Zubatsky, & White, 2011). Detta kan även medföra skuldkänslor, 

obehag och dilemman för den anhörige om till exempel personen (make/fru) söker närhet eller 

tar sexuella initiativ (Ekman et al., 2011). Vid inviter till intimitet från personen med 

Alzheimers sjukdom kan både glädje och sorg uppstå hos den anhöriga. Anhöriga kan 

uppleva att personen med Alzheimers är personen hen gifte sig med men ändå inte på grund 

av sjukdomen (Schaber, Blair, Jost, Schaffer & Thurner, 2016). När är en make/maka fått 

Alzheimers upplevs kommunikationen mer som en envägskommunikation. Genom att 

gensvaret eller utbytet från partnern försvinner. Det uppstår en irritation och frustration över 

situationen. Det är inte ovanligt att den anhöriga behöver upprepa och anpassa dialogen med 
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personen med Alzheimers för att undvika frustration över missförstånd i kommunikationen 

(Davies, Newkirk, Pitts, Coughlin, Sridhar, Zeiss & Zeiss, 2010). 

 

Upplevelser av rollförändringar 

När Alzheimers drabbar en person i familjen sker en stor påfrestning med rollförändring som 

följd av sjukdomen, då balansen mellan parterna förändras. Anhöriga får ta ansvar för det 

praktiska, blir ansvarig för vården för personen och blir familjens talesman (Ekman et al., 

2011). Att som anhörig ta på sig rollen som anhörigvårdare är inte givet och för vissa kan 

rollförändring vara ofrivillig och kan upplevas som svåra att finna sig i (ibid). Anhöriga kan 

uppleva att rollen som partners, make/maka eller mor/far och barn relationen försvinner, då 

relationen istället övergår till att de blir förälder till personen med Alzheimers (Davies et al. 

2010). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
Uppsatsens utgångspunkt är från ett vårdvetenskapligt perspektiv. Det vill säga, att vårdandets 

mål och syfte ska vara att eftersträva och stärka personens hälsoprocess samt upplevelse av 

hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Uppsatsen utgår från fem vårdvetenskapliga begrepp som 

anses relevanta för studiens syfte.   

 

Livsvärld 

Livsvärlden är den värld personen lever och erfar i, där förståelsen för sig själv, andra och 

omvärlden äger rum. Livsvärlden är unik och personlig för varje person och det är genom 

livsvärlden vårdandet blir möjligt (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden är relaterad till 

det naturliga förhållningssättet som används i det dagliga livet och som krävs för att tillgodose 

sig kunskap (Ekebergh, 2012). Vårdandet strävar efter att försöka förstå hur lidande, hälsa, 

sjukdom och välbefinnande har för inverkan på personens dagliga liv. Med denna förståelse 

kan insikten av personens hälsoprocess stärkas (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Anhörig & Systemteori 

Det är personen med Alzheimers som anger vem/vilka som betraktas som anhörig. Det vill 

säga den anhörige behöver inte vara en familjemedlem som make/maka eller barn. En anhörig 

kan även vara en vän eller granne som accepterat anhörigrollen. Det är viktigt att 

sjuksköterskan tar med anhöriga i patientperspektivet (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt 

Wright, Watson & Bell (2002) utgör familjen ett system där varje medlem har specifika 

egenskaper. Dessa egenskaper är viktigt att medvetandegöra för att göra skillnad på familjen 

som helhet och enskild individ. Egenskaperna som varje enskild individ har påverkar på något 

sätt familjen i systemet. I familjesystemet finns kopplingar som stärker familjemedlemmarna 

samman och består av känslor av samhörighet och engagemang för varandra (Wright, Watson 

& Bell, 2002). Öquist (2008) beskriver systemteorin som ett förhållningssätt där allt ska ses i 

relation till helheter. Det systemteoretiska tänkandet utgår från att använda sig av ett cirkulärt 

tänkande, för att se hur delarna hör ihop med helheten och hur de samarbetar. Genom att 

använda sig av systemteori kan sjuksköterskan uppmärksamma patientens anhöriga och göra 

dem delaktiga i patientens vård. Men även uppmärksamma anhörigas önskningar och behov 

som anhörigvårdare.  

 

Välbefinnande 

Välbefinnande ur ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär att trots sjukdom och livskris, kan 

anhöriga uppleva hälsa och välbefinnande genom att finna något i situationen som 
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meningsfullt. Att anhöriga känner en trygghet i tillvaron och upplever samhörighet med andra 

och omvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010). Om sjuksköterskan lyssnar och ser den anhörige 

kan sjuksköterskan få förståelse av vad anhöriga behöver och kan stärka anhöriga till att 

uppleva välbefinnande (ibid). 

Lidande 

Lidande upplevs av anhöriga när de känner en otrygghet och ensamhet i sin livssituation samt 

i frånvaro av hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Lidande kommer ursprungligen från 

begreppet lida och innebär att uthärda smärta antingen fysisk eller psykiskt (NE, 2017). 

Sjuksköterskan ska eftersträva att lindra och minska lidandet för de anhöriga och patienten 

genom att skapa trygghet och upplevelse av hälsa.  

 

PROBLEMFORMULERING       
Alzheimers sjukdom är vanligast av alla demenstillstånd. Det är 20 000 som insjuknar per år 

och det är 100 000 människor som lever med sjukdomen. Det är de anhöriga som står 

personen med Alzheimers närmast och som upplever att de ofrivilligt tar på sig rollen som 

anhörigvårdare. Dock finns idag ingen lag eller skyldighet att ta på sig rollen som 

anhörigvårdare. Hur upplevs denna påtvingade roll som anhörigvårdare? Tidigare forskning 

visar att anhöriga upplever att relationen förändras till en förälder- och barnrelation. Hur 

upplevs denna rollförändring? Tidigare forskning beskriver att anhöriga upplever skuld och 

skam över sina känslor, varför upplevs det så? Forskning visar även att anhöriga upplever 

brister i sin kunskap i att vårda personen med Alzheimers, vilket i sin tur är känslan av 

otillräcklighet. Beror kunskapsbristen på att sjukvården inte ger tillräckligt med information? 

Är det så att både anhöriga och sjukvården behöver mer kunskap om hur det är att leva med 

en person med Alzheimers, och vilka hjälpinsatser som behövs? Därför vill författarna till 

studien förmedla mer kunskap gällande anhörigas upplevelser eftersom det behövs mer 

kunskap om anhörigas upplevelser för att sjukvården ska kunna bli både patient- och 

anhörigcentrerad.  

 

SYFTE 
Syftet var att belysa upplevelsen av att vara anhörig vid Alzheimers sjukdom. 

 

METOD 
Författarna valde att göra en litteraturstudie av självbiografier. Litteraturstudien var kvalitativ 

med en induktiv ansats. Lundman & Hällgren Graneheim (2012) hävdar att den induktiva 

ansatsens syfte är att så förutsättningslöst som möjligt kunna läsa texter som berör 

människans upplevelser. Författarna valde att läsa självbiografier för att kunna ta del av 

anhörigas upplevelser vid Alzheimers. Dahlborg Lyckhage (2012) skriver att självbiografier 

ger läsaren insikt i hur personer upplever sin vardag och hur hälsa, ohälsa, lidande och vård 

uttrycks och hur deras livsvärld påverkas. 

 

Datainsamling & Urval 

Datainsamlingen insamlades vårtermin 2017 genom att författarna använde sig av Libris för 

sökning av självbiografier. Libris är en elektronisk katalog där information och söktjänst finns 

att tillgå i de olika svenska biblioteken (Libris, 2016). Författarna hade som målsättning att 
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hitta fem självbiografier. Inklusionskriterier var fokus på anhörigas upplevelser och 

erfarenheter av att vara anhörig vid Alzheimers. För att undvika feltolkning av data skulle 

litteraturen vara på svenska. Studiens exklusionskriterier var att självbiografierna inte fick 

vara äldre än 15 år, inte skrivna innan år 2002 för att överensstämma med dagens sjukdoms- 

och samhällsutveckling. 

 

Författarna till studien gjorde först en fritextsökning i den elektroniska databasen Libris med 

sökordet Biografi*, en träff på 13587. Därefter använde sig författarna av sökorden Biografi* 

i kombination med Demens*, en träff på 58 stycken böcker. Sedan gjordes en begräsning till 

böcker, en träff på 44 stycken. Författarna gick systematiskt igenom de 44 böckerna för att 

skilja på biografier respektive självbiografier samt dubbletter av böckerna. Efter att räknat 

bort dubbletter återstod 39 böcker. Av de 39 var 16 av böckerna självbiografier. För urval av 

självbiografier användes valda inklusions- och exklusionskriterier. Där 15 självbiografier var 

skrivna från 2000 och framåt, tolv stycken var skrivna på svenska, varav fem stycken av 

självbiografierna hade ett anhörigperspektiv med inriktning på Alzheimers sjukdom. Av dessa 

fem självbiografier valdes en självbiografi ut, Allt är inte som vanligt av Inga Leissner 

Andersson. En ytterligare sökning gjordes med sökorden Biografi* och Alzheimers*, en träff 

på 53 böcker. Sökningen avgränsades till endast böcker, det återstod 43 träffar. Författarna 

gjorde därefter en systematisk genomgång, där dubbletter räknades bort och genre av 

böckerna sorterades, det resulterade i 16 stycken självbiografier. Genom de valda inklusions- 

och exklusionskriterierna för studien var 16 självbiografier skrivna från 2000 och framåt, tolv 

stycken var svenskspråkiga och nio hade anhörigperspektiv med inriktning Alzheimers. Av 

dessa nio självbiografier valdes fyra självbiografier ut, Den längsta ronden: om kärlek, 

demens och anhörigvård av Edna Alsterlund, Ett långsamt farväl: en relation i nöd och lust 

med Alzheimers av Ulla Assarsson, Min syster fick Alzheimers: om vård och bemötande ur ett 

anhörigperspektiv av Irene Andersson och Stiltje: en berättelse om segling, kärlek och 

Alzheimers sjukdom, av Torsten Nylander. 

 

Presentation av självbiografier 

Titel: Ett långsamt farväl: en relation i nöd och lust med Alzheimers 

Författare: Ulla Assarsson 

Summering av innehåll: Hustrun får ta över rollen som anhörigvårdare när maken får 

Alzheimers. 

 

Titel: Stiltje: En berättelse om segling, kärlek och Alzheimers sjukdom 

Författare: Torsten Nylander 

Summering av innehåll: Rollförändringar sker när maken tar på sig rollen som anhörigvårdare 

när hans fru får Alzheimers. 

 

Titel: Den längsta ronden: om kärlek, demenssjukdom och anhörigvård 

Författare: Edna Alsterlund 

Summering av innehåll: När maken får Alzheimers förändras relationen och frun tar på sig 

rollen som anhörigvårdare. 

 

Titel: Min syster fick Alzheimers: om vård och bemötande ur ett anhörigperspektiv   

Författare: Irene Andersson 

Summering av innehåll: Systern tar på sig rollen som anhörigvårdare när Alzheimers drabbar 

hennes syster. 
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Titel: Allt är inte som vanligt. 

Författare: Inga Leissner Andersson. 

Summering av innehåll: Frun blir anhörigvårdare när maken får Alzheimers. 

 

Kvalitetsgranskning 

Självbiografiernas kvalitet granskades utifrån Segestens (2012) punkter om källkritik av 

tryckt text, se bilaga 1 kvalitetsgranskning. Författarna har även kontaktat förlagen till varje 

självbiografi angående rutiner av kvalitetsgranskning innan publicering för varje enskilt 

förlag, se bilaga 2.  

 

Analys 

Vid analysen av självbiografier har författarna valt att följa Dahlborg Lyckhages (2012) mall 

för analys av narrativer. Författarna till studien fokuserade på det manifesta innehållet det vill 

säga vad texten förmedlade och det självklara.  Författarna var öppna och följsamma så att 

inte förförståelsen eller tidigare kunskap tog över, istället framkom tydligt textens mening. 

Samtidigt hade författarna tålamod och en vilja att förstå vad texten förmedlade. Författarna 

medvetandegjorde sin förförståelse genom reflektion och delgav varandras föreställningar, 

tidigare kunskap om ämnet till varandra, så förförståelsen åsidosattes (Dahlborg Lyckhage, 

2012). Författarnas förförståelse var att Alzheimers sjukdom är svår att hantera, bemöta och 

att den associeras med att vara en anhörigsjukdom. 

 

Analysen av självbiografier delades in i tre steg: 

 

Det första steget i analysen utgjorde av att författarna läste självbiografierna var för sig flera 

gånger för att få en helhet av materialet. Efter det återberättade författarna de olika 

självbiografiernas innehåll för varandra och skapade sig en bild av data som framkom  

Författarna hade ett öppet sinne när de läste självbiografierna så att nyfikenheten för textens 

innehåll bevarades. Författarna växlade mellan fördjupning i texten och höll samtidigt en viss 

distans. På så sätt kunde författarna bli överraskade av textens innehåll (Dahlborg Lyckhage, 

2012). 

 

I det andra steget i analysprocessen hade författarna ett öppet, följsamt och reflekterande 

förhållningssätt. Det innebar att författarna var mottagliga för textens innehåll och kunde 

reflektera över det som stod. Det relevanta och meningsbärande i texten plockades ut. Genom 

att författarna hade en dialog med texten, där de ställde frågor, om dess innebörd och hur det 

uttrycktes. De meningsbärande var meningar som belyste anhörigas upplevelser. Av de 

meningsbärande skapade författarna delar, det vill säga koder. Författarna jämförde koderna 

efter likheter och skillnader och skapade kategorier. Författarna kontrollerade analysen och 

data överensstämde genom att jämföra det konkreta, det vill säga innehållet i texten med det 

abstrakta ” det osynliga innehållet i meningarna”(Dahlborg Lyckhage, 2012).     

I det tredje steget i analysprocessen beskrev författarna ett mönster utifrån de teman som 

framkom under analysen. Författarna betraktade texten som en helhet och sammanställde 

delarna till en sammansatt helhet. En ny insikt av upplevelsernas innebörd uppstod. Teman 

skapades av författarna genom den text som framkom och sammanfattats under 

analysprocessen. Författarna använde sig av citat för att styrka de olika temanas innehåll 

(Dahlborg Lyckhage, 2012). 
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Etiska överväganden  
I studien tog författarna hänsyn till de etiska överväganden som Helsingforsdeklarationen 

(2013) poängterar, de aspekter gällande offentliggörande och spridning av forskningsresultat, 

där författarna var skyldiga att göra forskningen om människor allmänt tillgängligt. Samtidigt 

skulle den vetenskapliga litteraturen vara förenlig med den medicinska forskningen. 

Författarna använde sig av självbiografier, vetenskaplig litteratur och artiklar som styrkte 

forskningen. Författarna följde forskningsetiska åtgärder gällande personuppgifter och 

privatliv i den mån det var möjligt. De författare som skrivit böcker har själva lämnat ut sina 

namn genom publikation av böckerna. Författarna utgick med respekt för varje boks författare 

när de valde att skriva in deras namn i texten (Helsingforsdeklarationen, 2013). Författarna till 

studien tog även hänsyn till upphovsrättslagen (1960:729, kap. 1, 3 §) genom visad hänsyn till 

självbiografiernas författares tankar och värderingar, för att inte omvärdera innehållet i 

självbiografierna, så att författaren inte kränks.  
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RESULTAT 
 

Tabell 1: Kod, Kategori, Tema  

Kod  Kategori  Tema  

Sinnesstämningar Känslomässig påverkan Känslor 

Övergiven  Utsatthet  

Maktlöshet  

Ensamhet  

Behov av hjälp utifrån Upplevelse av sjukvård Behov av kunskap och 

information 
Sjukvård 

Kunskapssökande 

Okunskap om att vårda Bristande kunskap 

Roll  Förändrade roller Rollförändringar 

Framtid  Tankar  Relationspåverkan  

Alzheimers sjukdom  Sjukdomens inverkan  

Konflikter  Kommunikationspåverkan  

Bristande kunskap  

Anhörigvårdare  Relationer  

Familjedynamik  

Äktenskap  

Socialt liv  

Skuld  

Svårt att koppla av  Ständigt ansvarstagande  

Egenvård av hälsa  

Förändrad livssituation  

Frizon  

Trötthet  Emotionell och kroppslig 

påverkan  

Fysisk och psykisk ohälsa 

hos anhöriga  
Belastning på kroppen  

Identitetskris  

Mental ohälsa  

Orkeslöshet  

 

Efter kondenseringen framkom fem teman till resultatet: Känslor, innefattar de anhörigas 

känslor och sinnesstämningar kring deras livssituation och upplevelser. Behov av kunskap och 

information, innefattar anhörigas upplevelser av sjukvård och kunskap. Rollförändringar, 

omfattar anhörigas upplevelser av förändrade roller i relationen. Relationspåverkan, innefattar 
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hur/om de anhöriga upplever att relationen till personen med Alzheimers har förändrats, samt 

Alzheimers sjukdom och hur det är att leva tillsammans med en person med Alzheimers. 

Fysisk och psykisk ohälsa hos anhöriga, omfattar de anhörigas upplevelser som har påverkat 

dem fysiskt eller psykiskt.  

 

Känslor 

Vid beskedet av diagnosen Alzheimers upplevde och uppvisade anhöriga olika reaktioner. Det 

uppstod känslor som sorg, oro och chock, när insikten i vad sjukdomen innebar blev påtaglig. 

Ulla Assarssons (2015) reaktion på diagnosen var “När vi fick beskedet rasade jag ihop 

inombords”(s.11) och “Jag känner mig som om någon kört över mig med en traktor. Känner 

mig mör och tom i hela kroppen”(s.12). De anhöriga kunde även uppleva diagnosen som en 

bekräftelse på deras misstankar om en eventuell demens. Misstankarna bidrog till att 

diagnosen inte blev lika chockartad. Anhöriga upplevde diagnosen som en bekräftelse på att 

något inte stämde. Att det fanns en orsak till det förändrade beteendet och att de inte var 

ensamma att se förändringarna. Även om bekräftelsen på diagnosen var positiv, upplevde 

anhöriga en ovisshet över vad som skulle hända i framtiden och hur det skulle påverka dem.  

 

Diagnosens betydelse  

 
Vi var inte bortglömda, Jag seglade inte runt ensam med min syster i ett upprört hav med en 

outtalad förmodad diagnos i bagaget utan nu fanns det en hamn att lägga till i, även om den 

kändes oändligt långt borta och var totalt okänd (Andersson, 2011 s.14). 
 

Ett ökat ansvar och osynliga krav upplevdes hos anhöriga när personen med Alzheimers inte 

längre kunde ta hand om sig själv. Detta medförde att anhöriga upplevde ensamhet och en 

känsla av övergivenhet. Inga Leissner Anderssons (2011) beskrev “Rädslan, oron och 

ansvaret är mina. En ensam börda!”(s. 150-151). Anhöriga kunde uppleva flera olika känslor 

som frustration, ilska, uppgivenhet, maktlöshet och skuld. En del av de anhöriga förträngde 

undermedvetet dessa känslor, på grund av att det inte fanns tid till att uppmärksamma dessa. 

All tid lades på att vara anhörigvårdare och detta medförde dåligt samvete hos de anhöriga för 

att orken inte var tillräcklig för att finnas till hands för sig själv och andra.  

 

Anhöriga upplevde en maktlöshet när de stod och såg på när deras respektive sakta försvann 

in i sjukdomen och de inte kunde förhindra processen. Anhöriga upplevde även förtvivlan när 

de inte längre kunde nå fram till personen med Alzheimers eller när förklaringar inte togs 

emot och bekräftades. Samtidigt som anhöriga upplevde en ensamhet att inte längre kunna ha 

samma meningsutbyte som tidigare. Men även en ensamhet över att behöva ta beslut i 

vardagen som de fattat tillsammans tidigare. Inga Leissner Andersson (2011) beskrev “ Jag 

slår mina händer blodiga mot en stenmur av oförstående och oberördhet. Försöker förgäves 

riva ned den med naglarna. Känner en gränslös förtvivlan. Gråter tunga, ensamma tårar”(s. 

17).  

 

Det var vanligt att anhöriga upplevde stress i samband med omsorg av personer med 

Alzheimers. Upplevelsen av stress kunde omfatta stress över vardagssituationer, tålamodet 

minskade och mycket energi gick åt till att hantera situationer i vardagen. Ulla Assarsson 

(2015) beskrev känslomässigt, “Jag lever i en ständig stress och rösten känns ansträngd. 

Hjärnan får aldrig vila. Jag känner mig som om jag sitter i en glasbubbla och inte hittar några 

sätt att komma ur den”(s. 191). 
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Behov av kunskap och information 

Anhöriga upplevde att behovet av vägledning från sjukvården, gällande bemötande och vård 

av personer med Alzheimers var stor. Anhöriga upplevde ofta att de gjorde fel och hade inte 

tillräckligt med kunskap om att vårda en person med Alzheimers. Att den bristande 

kunskapen kunde leda till att personen med Alzheimers blev arg och upprörd. Ulla Assarsson 

(2015) ifrågasatte sig själv “Herregud-varför blir det så fel ibland och vad ska jag göra av mig 

själv i detta”(s. 19-20). 

 

Behovet av information och kunskap gällande sjukdomen var stor, att veta vad som väntar, 

om bemötande och sjukdomstecken. Majoriteten av de anhöriga upplevde att det inte fanns 

tillräckligt med litteratur där andra människor beskrev och skildrade sina upplevelser av 

sjukdomen. Anhöriga upplevde att människor utifrån inte förstod innebörden av sjukdomen, 

hur sjukdomen påverkade anhöriga och anhöriga upplevde diagnosen som tabubelagd. 

Samtidigt upplevde anhöriga att de inte fick tillräckligt med information och stöd. 

 

Oförståelsen från samhället utanför 

 
Vi är inte ensamma! Men det är dålig sikt och svårt att se alla andra. Ljuset har svårt att 

tränga genom dimman. När det nu är så vanligt, varför är det så svårt i vårt moderna 

samhälle att tala om demens eller demenssjukdomar? Så skämmigt och skuldbelagt? Eller är 

det bara jag som upplever detta? (Leissner Andersson, 2011, s.58-59). 
 

Anhöriga upplevde stundtals ett behov av stöd och hjälpa från en kurator och andra 

professioner, att träffa någon neutral att samtala med. Hos kuratorn kunde anhöriga delge 

upplevelser, tankar och känslor som sorg, skuld och förtvivlan. De fick hjälp att utveckla och 

finna sig i den nya roll som sjukdomen har fört med sig. Anhöriga fick förtroende för 

sjukvården när de upplevde att sjukvården bekräftade och lyssnade, anhöriga upplevde då 

känslor som lättnad och trygghet. När den anhörige inte fick tillräckligt med hjälpinsatser 

upplevde anhöriga sjukvården mindre bra. Irene Andersson beskrev sjukvårdens insats som 

följande “Jag påpekade att hemtjänsten tog hand om allt det praktiska […] men att man inte 

var lika bra på att ta hand om den oro och ledsnad som hörde till Alzheimers sjukdom på 

kvällarna”(Andersson, 2011, s.70). Anhöriga upplevde att sjukvården ibland förutsatte att de 

visste mer än de egentligen själva tyckte gällande sjukdomen och hjälpinsatser. Det gjorde att 

de kände sig utelämnade och fick ett ansvar som de inte kände sig mogna för. Anhöriga 

upplevde sig inte ha tillräckligt med kunskap för att kunna vårda. 

 

Rollförändringar 

Flera av de anhöriga upplevde att de inte hade något val när de tog på sig anhörigrollen och 

blev anhörigvårdare. Flertalet såg det som sin äktenskapliga plikt, att värna och ta hand om 

sin partner, att som äkta makar skulle de ta hand om varandra till döden skilde dem åt. Men 

detta kunde även upplevas som en påtvingad plikt då övriga familjemedlemmar inte ville ta på 

sig ansvaret som anhörigvårdare. Edna Alsterlund (2010) menade “Om du verkligen älskar 

någon, då är det på liv och död”(s.158). Flera av de anhöriga upplevde sig som förrädare när 

de tog beslut utan personen med Alzheimers tillstånd och närvaro. Majoriteten av anhöriga 

frågade sig själva om vad och hur personen med Alzheimers skulle ha gjort i samma situation 

om personen var frisk. 

 

Skuldkänslor uppkom i samband med rollförändringarna. Flera av de anhöriga uttryckte 

saknad av sin levnadspartner, att rollerna ändrades från ett jämlikt förhållande till att allt mer 

ansvar läggs på den anhörige. Anhöriga upplevde att i samband med rollförändringar tillkom 

känslor som skuld och rädsla över att bli ensam i rollen som anhörigvårdare och att ansvaret 
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medförde ansvar för två liv. Samtidigt medförde rollförändringar känslor av att vara inlåst och 

fast i situationen. Anhöriga upplevde att de fick ge och ta allt, men fick inget tillbaka. 

Samtidigt som anhöriga upplevde att deras relation med personen med Alzheimers blev 

ensidig. Känslan från att vara maka/make eller systrar, då de fattade besluten tillsammans och 

gjorde saker ihop, övergick istället till att bli en mamma/barn eller vårdare/patient relation. 

Rollerna förändrades även när anhöriga fick fungera som ett extra minne i vardagen vid 

påminnelse om dusch och ADL.  

 

Relation 

 
[...] Vi lovade varandra att älska varandra i nöd och lust. Hur bevarar man kärleken, när den 

man älskade långsamt, obönhörligt förvandlas till ett hjälplöst barn, som blir mer och mer 

beroende? När livskamraten blir en helt annan person, med nya egenskaper som man har 

svårt att acceptera? [...] (Leissner Andersson, 2011, s. 24).  
 

Relationspåverkan 

Anhöriga upplevde att Alzheimers sjukdom medförde att en epok i livet tog slut och att livet 

tog en ny vändning, då personen med Alzheimers sakta förändrades. Flera av de anhöriga 

upplevde att livet inte blev som de hade förutspått. En del av de anhöriga upplevde det som att 

leva ett parallellt liv med personen med Alzheimers. Förväntningar om framtiden och de 

drömmar som den anhöriga hade innan sjukdomsdiagnosen splittrades, då Alzheimers 

sjukdom inträdde i deras liv. Inga Leissner Andersson (2011, s. 34) beskriver “Det var inte så 

här jag hade tänkt vårt pensionärsliv. Känner mig lurad på något sätt! Men lurad på vad? 

Kanske mina drömmar och förväntningar? Liksom bestulen på en del av min livsstil. [...]“. 

Anhöriga upplevde att de skulle ta vara på de stunder som gav välbefinnande och försökte 

leva i nuet och inte tänka på vad som skulle hända i framtiden. Samtidigt levde anhöriga med 

en rädsla för att själva bli sjuka och inte längre ha ork att ta hand om personen med 

Alzheimers. Anhöriga upplevde framtiden som oviss och osäker om vad som skulle hända. 

Anhöriga upplevde även att det krävdes att de måste hålla sig friska. 

 

De negativa egenskaperna som förstärktes hos personen med Alzheimers och som ersatte den 

gamla personligheten upplevdes som känslomässigt påfrestande av anhöriga. En del av de 

anhöriga upplevde det svårt att acceptera de förändringar som sjukdomen bar med sig, som att 

den kunskap och intelligens som tidigare funnits hos personen med Alzheimers sakta bröts ner 

och försvann. Samtidigt som flera av de anhöriga upplevde att de såg livsgnistan hos personen 

med Alzheimers sakta släcktes, vilket upplevdes som svårt.    

 

Livsgnistan släcks 

 
Den kvinna som jag känt i över ett halvt sekel är utplånad och borta, kvar finns ett bräckligt 

skal innehållande en fullständigt hjälplös och mycket sårbar varelse. [...] Det som återstår är 

att också dö fysiskt, och både för hennes och min skull hoppas jag att det inte skall dröja 

alltför länge (Nylander, 2003, s.190). 
 

Flera av de anhöriga upplevde att kommunikationen förändrades. Att de inte kunde samtala 

med varandra som förr eller att det blev en envägskommunikation när anhöriga fick stå för 

samtalen. Anhöriga upplevde att de ständigt behövde svara på upprepade frågor. Besvarandet 

av alla frågor orsakade upplevelser av att konversationen blev tjatig och påfrestande för de 

anhöriga. Det uppstod en irritation och anhöriga fick begränsa antal samtalsämnen. Det 

krävdes att anhöriga var noggranna med hur de hanterade situationen för att undvika 

konflikter och scener. Edna Alsterlund (2010) beskrev “Det var först när Ingemars sjukdom 
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började göra sig gällande som det blev glappkontakt” (s.75). Konflikter, missförstånd och 

ändlösa diskussioner är något som de anhöriga tvingades hantera.  

 

Flertalet av de anhöriga upplevde att relationen som make/maka sakta förändrades när 

personen med Alzheimers långsamt blev sämre. Den person som den anhörige gift sig med 

upplevdes inte finnas kvar. Känslan av den äktenskapliga kärleken och intimiteten försvann, 

kvar fanns en vänskap kärlek. Ulla Assarsson beskrev hennes upplevelser om sin förändrade 

syn på relationen “Mina känslor för min man finns inte alls kvar som de har varit. Vi har 

ingen sådan relation längre och jag har så dåligt samvete över att jag känner så”(s.113). 

Några av de anhöriga upplevde att personen med Alzheimers blev allt mer sexfixerad eller 

kunde inte förstå varför de inte kunde ha ett samliv som de alltid hade haft. De anhöriga 

upplevde detta som obehagligt och opassande, de uttryckte att de för länge sedan gått från den 

typen av relation, till att bli en vän- eller vårdare/patient relation. Edna Alsterlund (2010) 

beskrev “En annan, riktigt besvärande försämring är att han är alltmer koncentrerad på sex. 

Slippriga kommentarer till tjejer i snabbköpskassan, folk man möter och ständigt tjat om sex 

på alla tänkbara vis. Riktigt äckligt”(s.174). Någon av de anhöriga uttryckte att de ibland inte 

hade ork eller hjärta till att avvisa personen, och gick med på ett samliv bara för att det skulle 

bli lugnt. Personen med Alzheimers hade vid de avvisade tillfällena blivit mycket arg, 

anklagande och deprimerad, detta upplevde den anhörige som kränkande. 

 

Samliv: 

 
Jag vill inte riskera att det blir tungt igen så nu kan jag inte säga stopp till ett samliv 

eftersom det troligen var det som utlöste hans depression. Jag får se hur länge jag orkar 

bruka våld på mig själv på detta vis (Assarsson, 2015, s. 176) 
 

Flera av de anhöriga upplevde att de behövde egen tid och att det var bra för deras egen hälsa. 

När de fick egen tid upplevde anhöriga att de fick chansen att hämta andan och hinna ikapp 

sig själva känslomässigt. De kunde ta en paus från allt ansvar och ta hand om sig själv. 

Anhöriga hade egna rutiner för att få egen tid, någon gick upp tidigt för att få vara själv en 

stund, någon stängde in sig i ett rum och grät. Många av de anhöriga upplevde även att få 

komma ut, träffa vänner och gå på stan var ett bra sätt att få andrum. Några av de anhöriga 

hade separata sovrum på grund av att personen med Alzheimer snarkade, talade i sömnen eller 

väckte den anhörige på natten med frågor. Men även för att distansera sig och få lite andrum. 

Samtidigt som de kunde avvisa personens inviter till samliv. Ulla Assarsson (2015) beskrev 

någon av sina upplevelser av att ha separata sovrum “Jag har ångest då jag hör hans fotsteg 

utanför mitt sovrum och ibland så har jag inte hjärta att avvisa honom. Men jag gråter tyst och 

tycker mest det känns som en själslig våldtäkt”(s.165-166). 

 

Sjukdomen innebar för de anhöriga att ständigt behöva anpassa sig till personen med 

Alzheimers. Anpassning i kommunikation, förhållningssätt och i handlingar. Inga Leissner 

Andersson beskrev “Jag leder en blind som inte är blind. Jag talar för en stum, som inte är 

stum. Jag lyssnar åt en döv som inte är döv och jag översätter åt den som kunde språket”(s. 

115). Den ständiga anpassningen till personen med Alzheimers medförde att de anhöriga fick 

bortse sin egen hälsa, sociala liv och det gamla vardagliga livet. Flera av de anhöriga 

upplevde att de fick planera för att kunna göra något för sig själva. Ulla Assarsson (2015) 

beskrev “ Jag måste planera min egen tid på toaletten”(s.154). När de anhöriga väl fick egen 

tid, uppstod känslan av skuld hos flertal av de anhöriga. Skuld av att de prioriterade sig själva 

och satte personen med Alzheimers i andra hand. 
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Upplevelsen av att vara anhörigvårdare var att det var ett intensivt arbete. De anhöriga var 

aldrig lediga. Anhöriga upplevde att ansvaret låg på dem och upplevde anhörigvårdandet som 

ensamt och tungt. Inga Leissner Andersson (2011, s. 103) beskrev “Det är som att vara 

passagerare i ett förarlöst flygplan”. Några av de anhöriga fick hitta strategier för att det skulle 

klara av situationer och vardagslivet. Flera av de anhöriga upplevde att de ständigt var på sin 

vakt, väntade på att något skulle hända, att personen med Alzheimers skulle ställa till scener 

eller frågor. De hade svårt att slappna av när de gjorde något utan personen med Alzheimers. 

Det kunde vara på arbetet, gick på stan, hos frisören eller när de låg och sov. Ulla Assarsson 

(2015) beskrev “Ibland går jag upp mitt i natten för att höra så han snarkar så jag vet att han 

lever”(s. 168). 

 

Anhöriga upplevde betydelse i hur relationen med familjen var innan sjukdomen. Den tidigare 

relationen hade inverkan på familjedynamiken efter sjukdomens genombrott. Någon familj 

valde att helt ta avstånd från situationen. Andra fick känslan att undermedvetet vara tvingad 

att ta hand om personen, de såg det som sin äktenskapliga plikt eller ansvar som syskon. 

Andra valde att finnas där som anhörig men inget mer. De anhöriga upplevde att de förr hade 

haft tid för familjen, vänner och jobb, men nu fanns varken tid eller ork till att kunna engagera 

sig i något annat än personen med Alzheimers som kräver ständig uppmärksamhet. Någon 

upplevde maktlöshet då de kände att de inte orkade att ta hand om eller träffa sina barnbarn, 

andra såg barnbarnen som en lycka, att varje gång hen lyckades träffa barnbarnen fann hen ny 

styrka. Relationen till familjen förändrades när den anhörige fick lägga all tid på att hjälpa och 

stötta personen med Alzheimers. De anhöriga upplevde avsaknad av sociala relationer, 

telefonsamtal och umgänge.   

 

Fysisk och psykisk ohälsa hos anhöriga 

Anhöriga upplevde att de utsattes för stora påfrestningar både psykiskt och fysiskt i samband 

med omsorg av en person med Alzheimers. Anhöriga kände sig nedstämda och var tyngda av 

känslor. Trötthet och brist på initiativförmåga upplevdes av samtliga, och kraftlöshet i händer, 

rygg och ben och svårläkta sår förekom hos en del. Edna Alsterlund (2010) beskrev fysiska 

åkommor som uppstod under hennes tid som anhörig “ Det har varit många ensamma år. Det 

har satt sina tydliga spår. Min hårbotten är täckt av psoriasis. Mitt ansikte är rödflammigt. Jag 

har stresseksem runt näsvingarna och fula röda utslag över kinder, haka och över näsroten”(s. 

195). Majoriteten av anhöriga upplevde att deras sömn påverkades negativt när de tog på sig 

rollen som anhörigvårdare. De upplevde sömnproblem när de väcktes flera gånger under 

natten eller när de låg och funderade på sin situation och inte kunde somna.  

 

Psykisk ohälsa upplevde anhöriga som depression, mental trötthet, oro, nedstämdhet, tankar 

om att allt går under eller destruktiva handlingar. Upplevelserna återkom när situationen de 

befann sig i inte förbättrades på grund av att personen med Alzheimers blev sjukare i sin 

demens. Edna Alsterlund (2010) beskrev en situation där hon visade ett destruktivt beteende “ 

Självstympning, nåt som jag aldrig begripit mig på tidigare när jag hört om det. Jag skar långa 

revor i skinnet med rakblad så blodet rann och det kändes behagligt, sött liksom” (s.153). Hos 

enstaka av de anhöriga upplevdes en form av identitetskris. I vårdandet av personer med 

Alzheimers förlorade anhöriga självförtroende och ifrågasatte uppfattningen om sig själv. 

Inga Leissner Andersson (2011) beskrev “Fylls av en skrämmande maktlöshet och vilsenhet, 

har förlorat kontrollen över mitt eget liv. Känner mig skakig, skälver som en nyfödd kalv”(s. 

21). 
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

Författarnas metod var att göra en kvalitativ litteraturstudie av självbiografier, ansatsen var 

induktiv. Den litteraturbaserade modellen var lämplig för studiens syfte. Syftet var att belysa 

upplevelser av att vara anhörig vid Alzheimers. Enligt Dahlborg Lyckhage (2012) är 

självbiografier en bra metod för att ta del av människors upplevelser i livet och få en 

förståelse för livsvärlden. En styrka med det valda ämnet att skriva om anhörigas upplevelser 

vid Alzheimers, var att författarna valde att smala av studien till Alzheimers istället för att 

göra en generell studie på demens.  

 

Författarna hade kunnat välja att använda sig av en annan metod, som bloggar eller 

vetenskapliga artiklar. Gissningsvis kunde bloggar ha gett mer råmaterial, men detta har oftast 

inte korrekturläst av förläggare. Bloggare tillhör en yngre åldersgrupp. Författarna ansåg att 

självbiografier mer överensstämde med studiens syfte och åldersgrupp som påverkas vid 

Alzheimers. Författarna hade även kunnat välja att genomföra en intervjustudie av anhöriga. 

Intervjustudier hade kunnat ge ännu mer konkret data. Författarna hade kunnat ställa frågor 

om sådant som inte på samma sätt framkom i självbiografierna. Författarna ansåg dock att 

tiden inte var tillräcklig för att kunna genomföra en intervjustudie med en tillräckligt 

välarbetat analys.  

 

Urvalsförfarandet av att hitta självbiografier gjordes i databasen Libris. Efter kontakt med 

förlag fick vi besked om att enstaka böcker betraktas som biografer i Libris, men inte av 

förlagen. Detta medförde att tidsplanen försköts och författarna fick läsa igenom respektive 

träffar på böcker för att urskilja mellan biografi, självbiografi och skönlitteratur.  

 

De valda inklusions- och exklusionskriterierna ansåg författarna vara relevanta, för att de gav 

böcker som berörde studiens syfte.  Självbiografierna som valdes utifrån våra inklusion- och 

exklusionskriterier belyste det fenomen som författarna sökte efter. Självbiografierna var 

relativt nya varav fyra var från 2010 och en från 2003. Detta anser författarna är en styrka för 

studiens resultat. Självbiografierna har en svensk kontext. Studiens generaliserbarhet berör 

endast Sverige och Västeuropa, då överförbarheten kan inkluderas till sjuksköterskor som 

arbetar inom svensk eller västerländsk demens- och sjukvård. Överförbarheten i studien ökade 

författarna genom att på ett tydligt sätt förklara sitt urval, datainsamling och analys (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). Men samtidigt är upplevelser subjektiva och enskilda för varje 

individ, därför kan inte resultatet betraktas generaliserbart till alla anhöriga.  

 

I författarnas datainsamling upplevdes materialet från fem självbiografier som mycket 

material att hantera. Det stora materialet medförde att det blev svårhanterligt och stort att 

bearbeta. Författarna upplevde att det fanns flera olika teman att välja mellan. Problematiken 

var att välja ut fem teman som kunde innefatta flera kategorier. Det var första gången för 

författarna att utgå från denna metod och analys, vilket kan betraktas som en svaghet för 

resultatet.  

 

Reflektion som ett metodologiskt redskap använde författarna sig av för att kunna åsidosätta 

sin förförståelse. Det innebar att författarna kunde bortse från sin förförståelse och på ett 

distanserat sätt genomföra analysen (Dahlborg Lyckhage, 2012). Författarna upplevde sin 

förmåga att bortse från sin förförståelse som god. De åsidosatte sina egna tolkningar av 
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materialet i analysen. Författarna har tidigare haft kontakt med Alzheimers och anhöriga till 

personer med Alzheimers vilket kan vara en svaghet vid analys.   

 

Författarna upplever att de har tagit hänsyn till de etiska övervägandena för studien.  

För att stödja och reflektera över fynden i studien använde författarna sig av vetenskaplig 

litteratur och artiklar. Författarna till studien har tagit hänsyn till och respekterat 

självbiografiernas författares privatliv. Genom att både ha tagit hänsyn till 

Helsingforsdeklarationen och upphovsrättslagen vid tryckt litteratur. Men samtidigt har 

författarna till självbiografierna gett ett godkännande av viss offentlighet när de har publicerat 

sina personliga berättelser i respektive självbiografi.  

 

Tillförlitlighet för studien stärks eftersom författarna enskilt läst självbiografierna och skapat 

sig en uppfattning av innehållet, för att sedan tillsammans återberätta innehållet för varandra. 

Analysens olika delar genomförde författarna tillsammans vilket även stärker tillförlitligheten 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För kvalitetsgranskning av självbiografierna tog 

författarna kontakt med respektive förlag, för att styrka tillförlitligheten av självbiografierna. 

Se bilaga 2. Resultatet kan betraktats giltigt för att det besvarar studiens syfte (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa anhörigas upplevelser vid Alzheimers sjukdom. I 

studiens resultat framkommer att anhörigvårdare upplever stor belastning både kroppsligt och 

mentalt. Sinnesstämningar som ensamhet, stress, sorg, rädsla, trötthet, frustration och 

uppgivenhet upplevs. Sömnstörningar upplevs av flera anhöriga. Rollen som anhörigvårdare 

upplevs både som tung och stundtals övermäktig. Maktlöshet upplevs av flera anhöriga. Valet 

att ta på sig rollen som anhörigvårdare påverkas av äktenskaplig plikt och kärlek till personen 

med Alzheimers sjukdom. Anhöriga upplever att relationen förändras, till vårdare/patient 

relation, vilket gör det svårare för dem när personen med Alzheimers blir allt mer sexfixerad.  

 

Anhörigrollen 

I resultatet framkom att anhöriga upplever att anhörigrollen är ett ensamt och krävande arbete, 

där ständig närvaro för att stödja och stärka personen med Alzheimers är nödvändig. Allt 

ansvar upplevs ligga på den anhöriga och det krävs att de ständigt är närvarande och i 

försvarsläge. Den ständiga närvaron bidrar även med att anhöriga upplever att de inte har 

tillräckligt med egen tid. Detta styrker (Välimäki, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä & Koivisto, 

2012) som menar att ständig närvaro hos personer med Alzheimers är nödvändigt. Denna 

närvaro upplevs som en plikt att alltid behöva finnas där. Det medför att känslor som 

ensamhet och stulen frihet blir påtaglig hos de anhöriga. Ensamhet kan betraktas som ett 

lidande. Att inte känna att någon bryr sig eller att inte bli bekräftad kan skapa stort lidande. I 

resultatet framkom det att de anhöriga upplever ensamhet, när de blev själva i ansvaret att 

vårda personen med Alzheimers. De hade ingen att delge sina tankar, upplevelser och känslor 

med. Dahlberg & Segesten (2010) skriver att uppleva ensamhet innebär förlust av 

samhörighet, med någon eller något. Vid ensamhet berörs hela existensen och upplevelsen av 

tomhet blir stor. Påtvingad ensamhet orsakar stor själslig smärta, då personen kan känna sig 

osedd eller åsidosatt (ibid). Det är viktig som sjuksköterska att vara lyhörd, att 

uppmärksamma och att lindra onödigt lidande hos de anhöriga. Våga ställa frågan om hur 

anhöriga tänker och känner kring ensamhet är viktigt.   
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I resultatet framkom det att anhöriga behöver egen tid för att kunna pausa från allt ansvar, och 

för att kunna vara och ta hand om sig själv. Egen tiden upplevdes som positivt för hälsan. För 

att få möjligheten till egen tid använde de anhöriga sig att olika strategier, till exempel stiga 

upp tidigare på morgonen, stänga in sig i ett rum eller gråta. Men att vara anhörigvårdare 

innebär även att egentiden är begränsad då anhöriga måste vara åtkomliga dygnet runt. Finns 

möjligheten till egen tid, i fråntar sig de anhöriga den rätten på grund av skuldkänslor som 

bygger på att den anhörige inte anser att ha rätt till egen tid. I Vellone, Piras, Venturini, 

Alvaro & Cohen (2012) studie framkom det att anhörigvårdare som har hand om en person 

med Alzheimers i hemmet, upplever sig ha för lite egen tid. All tid läggs istället på personen 

med Alzheimers sjukdom eftersom personen är beroende av sin anhörigvårdare. Brist på egen 

tid ger sämre hälsa, när det inte finns tid att ta hand om sin egen hälsa t.ex. ingen tid för 

läkarbesök. Enligt förenta nationerna (FN, 2011) i artikel tre har alla rätt till eget liv, att känna 

sig fri och uppleva en trygghet i tillvaron.  

 

Det är tydligt att anhöriga inte har tillräckligt med tid för att prioritera sig själva. Den frihet de 

hade innan sjukdomen finns inte längre kvar och de anser att de inte har rätt till egen tid. 

Tanken på egen tid medför skuldkänslor. I stället för att prioritera sig själva väljer de att 

bortse från sin rätt till ett eget liv och upplevelse av välbefinnande. Enligt Dahlberg & 

Segesten (2010) innebär välbefinnande upplevelser av att må bra. Att känna glädje till livet, 

ha styrka och mod att möta livets medgång och motgång. Samtidigt som välbefinnande kan 

upplevas genom att utföra aktiviteter som känns meningsfulla i livet. När sjukdom träder in i 

livsvärlden, som enligt Dahlberg & Segesten (2010) är en personlig värld där vi lever och 

utvecklas, kan vardagen förändras och upplevas otrygg och inte hanterbar (ibid). 

Sjuksköterskans roll i detta är att erbjuda eller finnas till hands för att hjälpa dem att hitta 

strategier för att få tid för sig själva. Men även hjälpa anhöriga se att det är positivt för dem 

själva och för personen med Alzheimers om hen gör det hen tycker om. Här har även 

sjuksköterskan ett viktigt ansvar att se till att erbjuda anhöriga anhörigstöd. Enligt 

Socialstyrelsen (2010) har anhöriga rätt att om behovet finns att få hjälp med avlastning. Är 

det så att sjuksköterskan brister i sin roll, att inte erbjuda tillräckligt med stöd till de anhöriga 

som gör att de anhöriga upplever ensamhet, maktlöshet och brist på egen tid? 

 

Utbytet av kommunikation, känslor, samliv och samvaro upplevs inte finnas kvar och 

relationen blir ensidig. Anhöriga ger allt till personen med Alzheimers men får inte något 

tillbaka. Kommunikationen förändras från att vara meningsfull till att kännas obetydlig och 

som en envägskommunikation. Boylstein & Hayes (2012) beskriver i deras studie att anhöriga 

upplever att det inte finns någon betydelsefull kommunikation, när kommunikationen ändå är 

ensidig och inte bekräftas av personen med Alzheimers. För att anhöriga ska uppleva god 

kommunikation och samvaro tror författarna att det är viktigt att sjuksköterskan skapar bra 

möten med de anhöriga. Att sjuksköterskan “svarar an” genom att vara öppen och följsam, 

visar ett intresse till att se, höra och lyssna till det de anhöriga. 

 

Äktenskap 

Det framkom i resultatet att anhöriga upplever att det är deras ansvar och uppgift att vårda sin 

make/maka, de såg det som sin äktenskapliga plikt. Enligt Vellone et al. (2012) upplevde de 

anhöriga att rollen som anhörigvårdare var en plikt som make/maka eller barn. Detta styrks 

även av Ducharme, Kergoat, Antonie, Pasquier & Coulombe (2013) medförde diagnosen att 

anhöriga upplevde få en dom över sig. Detta ledde till förlust och sorg för sin make/maka, 

deras äktenskap och det liv som de byggt upp tillsammans. De anhöriga upplevde att rollen 

som anhörigvårdare är påtvingad, men de ifrågasatta sig själva om vem som annars skulle ta 

på sig ansvaret som anhörigvårdare. Den påtvingade rollen medförde maktlöshet, ilska och 
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skuldkänslor. Detta styrker Boylstein & Hayes (2012) studie som visar att relationen i 

äktenskapet får en vändning, då den anhörige ifrågasätter personen med Alzheimers identitet. 

Frågor uppstår om vilken riktning äktenskapet kommer att ta. Detta medför sinnesstämningar 

i form av skuld, förbittring och frustration. Det var tydligt att vissa uppfattade att personen 

med Alzheimers blev mer barnslig och inte den make/maka som man gift sig med (ibid).  

 

Bibel (2002) Gal. 6:2 “Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.” När två personer valt 

att ingå äktenskap och gett varandra äktenskapslöften. När de lovat varandra att leva 

tillsammans tills döden skiljer dem åt, medför detta äktenskap vissa plikter och dessa kan 

upplevas som viktiga att följa. Den kristna kontexten har varit central genom resultatet. I 

resultatet framkom det att gifta par som lovat varandra trohet och att leva tillsammans till 

döden skiljer dem åt, har starka åsikter om att det är deras ansvar/plikt att ta hand om sin 

maka/make. Här har sjuksköterskan ett viktigt ansvar att fråga om det andliga och 

existentiella, för att kunna ge individuell hjälp och stöd. Författarna tänker att det andliga och 

existentiella är ett laddat samtalsämne och därför extra viktigt att våga prata om. Att ha 

otillräcklig kunskap om det andliga och existentiella kan vara en orsak till varför 

allmänsjuksköterskor avstår från att ställa frågor. Enligt Kiaei, Salehi, Moosazadeh 

Nasrabadi, Whitehead, Azmal, Kalhor & Bahrami (2015) upplevde sjuksköterskorna att de 

hade bristande kunskap och upplevde sig inte tillräckligt trygga i att ge vård med andlig 

inriktning. Om kunskapen skulle nå ut till sjuksköterskan skulle det kunna ge de anhöriga en 

tryggare och säkrare tillvaro. Är det så att sjuksköterskor har för lite kunskap om det andliga 

och det existentiella? Tar sjuksköterskan för givet att gifta par vill vårda sin maka/make vid 

en obotlig sjukdom? 

 

I studiens resultat framkom det även att relationen som äkta makar upplevs sakta förändras till 

en vänskapsrelation, kärleken för sin make/maka slocknade. Anhöriga upplever skuld över att 

deras känslor förändras. När relationen övergår till vänskap, upplever anhöriga ingen lust för 

samliv. Detta upplevs problematiskt när personen med Alzheimers fortfarande vill ha ett 

samliv. När personen med Alzheimers vill ha ett samliv känner anhöriga sig sexuelltutnyttjad 

och utsatt. Men det framkom även att anhöriga stundtals gick med på ett samliv för att 

undvika utbrott och konflikter. Boylstein & Hayes (2012) studie visar att den äktenskapliga 

närheten förändras när relationen blir något annat än make/ maka. När den fysiska intimiteten 

inte är som den var innan Alzheimers sjukdom. Detta stödjer även Välimäki et al. (2012) 

studie som beskriver att sexuell intimitet inte alltid är ömsesidig när personen med 

Alzheimers ger sexuella inviter. Sjuksköterskan måste våga lyfta frågan om samliv och hur de 

anhöriga tänker, hur deras syn på samlivet är och hur de förhåller sig. För att om 

sjuksköterskan lyfter frågan kan det hjälpa de anhöriga att våga prata om samlivet och inte 

känna skam över sina tankar och känslor. Sjuksköterskan tar då tillvara på och stärker 

hälsoprocessen, och lindra lidande.  

 

I resultatet framkom det att anhöriga upplever maktlöshet över att inte kunna förhindra 

sjukdomsprogression och situationen. Denna maktlöshet medför att flera av de anhöriga har 

upplevt att de känner sig ensamma i situationen de befinner sig i. Dahlberg & Segesten (2010) 

menar att sjuksköterskan ska vara professionell och möta den lidande människan och vara helt 

närvarande i mötet. Sjuksköterskan ska även vara öppen och följsam till de anhöriga (ibid). 

Dahlberg & Segesten (2010) skriver att det är en styrka att inkludera de anhöriga, att de kan 

bidra till ökat välbefinnande och hälsa. Här är det även viktigt att sjuksköterskan försöker 
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fånga upp och se anhörigas livsvärld. Men samtidigt försöka betrakta och hjälpa utifrån den 

värld den anhörige befinner sig i. Detta kan bli möjligt genom att sjuksköterskan lyssnar, visar 

empati och har förståelse för den anhörige. Dahlberg & Segesten (2010) menar att 

sjuksköterskan bör möta livsvärlden för att kunna stärka hälsoprocessen. Vidare menar 

författarna till studien att sjuksköterskan bör ta del av den anhörigas livsvärld för att kunna få 

en förståelse för den anhörigas behov som anhörigvårdare.  

 

Familj 

I resultatet framkom det även att anhöriga upplever att tiden med familj och vänner minskar. 

Minskad tid för barn och barnbarn orsakar skuld och sorg hos de anhöriga. Tid tillsammans 

med vänner, familj, barn och barnbarn upplevs positivt och energigivande. Det framkom även 

att familjens relation innan sjukdomen har stor betydelse i hur relationen blir efter sjukdomen. 

Detta styrker Välimäki et al. (2012) som menar att relationen med familjen förändras när den 

anhöriga får bli anhörigvårdare för personen med Alzheimers. Familjen får stå åt sidan och 

relationen som den var tidigare förändras. En förändring i familjens dynamik sker när en 

person i familjen får Alzheimers. Öquist (2013) förespråkar att inom systemteorin betraktas 

varje enskild individ som en del som tillsammans bildar en helhet. Vidare menar Wright, 

Watson & Bell (2002) att en familj består och bildar ett system som påverkas av varje individ. 

Författarna tänker att systemet påverkas genom att det sker en förändring i roller, vardagslivet 

och de känner sig avgränsade från resten av omvärlden. Familjen påverkas genom att den 

anhöriga inte har samma tid till barn och barnbarn längre. Hela familjen påverkas av 

sjukdomens inträde och progress. Samtidigt menar Vellone et al. (2012) att familjen är en 

viktig tillgång för att anhöriga ska uppleva och få bättre livskvalitet. I författarnas resultat 

visade familj och vänner ha stor betydelse för anhörigas livskvalitet. Anhöriga upplever 

istället sig som odugliga för att de inte har ork och tid för att vara med sina barn och barnbarn. 

Enligt Wright, Watson & Bell (2002) är familjen viktig då familjemedlemmarna kan stärka 

och hjälpa varandra. Att tillsammans med familjen få uppleva stark familjedynamik och 

samhörighet. I FN (2011) konvention om mänskliga rättigheter i artikel 16:3 ska samhället 

skydda familjen, för att familjen är grunden i samhället. Som sjuksköterska är det viktigt att se 

helheten, det vill säga hela familjen, att tillsammans kan de finnas där för varandra och ingen 

blir ensam. Genom att försöka engagera familjen, avlastas den anhörige och alla i familjen 

kan vara delaktiga i vård och omsorg för personen med Alzheimers. Vidare menar författarna 

till studien att bjuda in till delaktighet i vården kan göra att anhöriga och familjen får känna 

samhörighet och inkluderade i ett sammanhang. 

  

Fysisk och psykisk ohälsa 

I resultatet framkom det att anhöriga till personer med Alzheimers upplever både fysisk och 

psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan innefattade destruktiva handlingar och tankar men även 

sinnesstämningar som orkeslöshet, brist på energi och bristande initiativförmåga. Den fysiska 

ohälsan omfattar anhörigas upplevelser av stöd nattsömn. Anhöriga upplever att deras sömn 

påverkas negativt vid rollen som anhörigvårdare. Anhöriga har svårt att sova och blir väckta 

flera gånger under natten av personer med Alzheimer. De ville inte möta dagens utmaningar 

som de med all förmodan visste skulle möta dem. Resultatet överensstämmer med Simpson & 

Carter (2010) studies resultat där anhörigvårdare upplever att deras nattsömn blir avbruten 

och störd. När de väcks på grund av toalettbesök och att personen med demens är förvirrad 

och har svårt att orientera sig. Detta påvisas även av Liu, Li, Shi, Wang, Zhou, Liu, Yu & Ji 

(2016) att de anhörigas kvalité på nattsömnen är dålig. Den vanligaste orsaken var att 

personen med demens behövde hjälp under natten. Den dåliga nattsömnen kunde i sin tur 

utveckla känslor som depression och ångest. Sömnen behövs för att anhöriga ska orka att vara 

anhörigvårdare, återhämta kraft och energi (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är viktigt att 
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som sjuksköterska att ta reda på anhörigas sömnvanor så de tillsammans kan finna rutiner att 

försöka förbättra sömnen.  

 

Nutid- Framtid 

I resultatet framkom det att framtiden upplevs som oviss som anhörigvårdare och medför 

känslor maktlöshet och otrygghet. Anhöriga upplever en rädsla för att själva bli sjuka, rädsla 

över framtiden och att inte kunna ta hand om personen med Alzheimers. Flera upplever att de 

försöker leva i nuet, ta en dag i taget och inte tänka på vad som kommer ske i framtiden. Detta 

styrks av Vellone et al. (2012) vars studie visar att anhöriga upplever osäkerhet gällande vad 

framtiden kommer att medföra. Denna osäkerhet innefattar rädsla för den förändring som 

sjukdomen medför, att bli sjuk själv eller att inte ha förmåga eller mod att kunna möta 

sjukdomens förändringar i framtiden. Detta påvisar även Välimäki et al. (2012) om rädslan för 

framtiden, att inte ha ork eller styrka gällande omvårdnad av personen med Alzheimers. Även 

en rädsla över vad som skulle hända om vård i hemmet inte längre var aktuellt. Om anhöriga 

blir sjuka och inte mår bra, kan det leda till att personen med Alzheimers påverkas. Eftersom 

varje person i familjen har inverkan på varandra (Öquist, 2008). Boylstein & Hayes (2012) 

hävdar att känslor som otillräcklighet och maktlöshet uppstår hos anhöriga då vetskapen av att 

inte ha en framtid tillsammans uppenbaras. Känslan av att vara låst i tillvaron medför att 

anhöriga tar en dag i taget. Anhöriga upplever att, om personen med Alzheimers avlider 

skulle känslan att vara låst försvinna. Flera anhöriga har innan sjukdomsdiagnosen drömmar 

och föreställningar om framtiden, men efter diagnosen ändrades deras syn på en framtid 

tillsammans. Ducharme et al. (2013) menar att det finns en osäkerhet hos anhöriga om 

framtiden, som känns osäker och lång. Tankar på framtiden medför känslor av hjälplöshet och 

ovisshet. Det är viktigt att anhöriga får den hjälp och stöd som de behöver för att de ska vara 

förberedda på de förändringar som de står inför i framtiden. När sjuksköterskan tar reda på 

hur mycket den anhörige vet och behöver veta, tar sjuksköterskan anhörigas livsvärld i fokus. 

Det är viktigt att sjuksköterskan anpassar information efter behov. Detta blir först möjligt när 

sjuksköterskan bjuder in anhöriga till ett vårdande möte, skapar ett vårdande samtal och en 

vårdande relation (Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna till studien menar att 

sjuksköterskan kan hjälpa anhöriga att känna lugn i tillvaron genom att förbereda för 

framtiden. Vidare menar författarna att sjuksköterskans uppgift är att tillsammans med de 

anhöriga stegvis gå igenom sjukdomsförloppet och successivt planera upp den framtida 

vården. 

 

Slutsatser 

En slutsats är att anhöriga är en grupp som får stå tillbaka i sjukvården. Anhöriga 

uppmärksammas inte i en tillräckligt hög grad. Sjukvården brister i sitt stöd till anhöriga. 

Sjuksköterskor men även andra professioner behöver uppmärksamma anhöriga mer genom att 

lyssna och ta del av deras upplevelser. Sjukvården brister i systemtänkandet, att se en familj 

som en helhet. Är det så att sjuksköterskor får för lite utbildning i systemtänkande? 

Sjuksköterskans utbildning är fokuserad på att inrikta sig på patienten, där det är patientens 

hälsoprocess som ska stärkas men detta gör att anhöriggruppen i samhället inte 

uppmärksammas i tillräcklig utsträckning. Ska sjuksköterskeutbildningen även inkludera ett 

anhörigperspektiv i fokus? Sjuksköterskor behöver bli bättre på att ställa frågor till de 

anhöriga och se anhöriga som en tillgång. Vad är orsaken till att sjuksköterskor inte lyssnar på 

de anhöriga? Brister sjuksköterskan i sitt ansvar att organisera vård och omsorg kring 

personer med Alzheimers sjukdom? Har sjuksköterskor för mycket ansvar i dagens sjukvård, 

vad beror det på? Kan det vara att det är brist på sjuksköterskor eller ökade krav från 

sjukvården?  En annan viktig slutsats är att sjuksköterskan är en viktig profession när det 

gäller samtal med anhöriga. Sjuksköterskan kan förmedla information om sjukdomen, att det 
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finns fler i samma situation men även lyfta frågor som de anhöriga inte vågar ställa själva som 

kan vara skamfyllda och tabubelagda. Ett förslag till framtida forskning är att göra en 

intervjustudie om anhörigas upplevelser av Alzheimers. Ett ytterligare förslag till framtida 

forskning är orsaken till varför Alzheimers är så tabubelagt? 
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utgivningstid är 

generaliserbar till 

dagens sjukvård och 

påverkar således inte 

studiens syfte. 

påverkar således inte 

studiens syfte. 

dagens sjukvård och 

påverkar således inte 

det studiens syfte 

Hur kan vi 

använda oss av 

texten för att 

utveckla vårt 

kunnande som 

sjuksköterska 

inom Hälso- 

och 

vårdvetenskap? 

Det ger oss en 

insikt i hur vi som 

framtida 

sjuksköterskor kan 

tänka och handla 

när man möter 

anhöriga till 

personer med 

Alzheimers i 

vården och hur rätt 

insatser och stöd 

kan sättas in. 

Genom att få en 

insikt i hur det är att 

vara anhörig/ 

anhörigvårdare. Att 

vi som 

sjuksköterskor inte 

glömmer bort den 

anhörigas tankar, 

känslor och 

upplevelser. Att göra 

anhöriga delaktiga. 

Att det är viktigt att 

uppmärksamma 

anhöriga. Få en 

förståelse för det 

tunga arbete som de 

anhöriga får och en 

insikt i att anhöriga 

behöver hjälp och stöd 

utifrån. 

Det ger insikt hur 

viktiga anhöriga är när 

de är delaktiga i 

patientens vård. Hur 

viktigt det är från 

vårdens sida att bjuda in 

och erbjuda dem att ta 

del av vården och att de 

får avgöra vad de vill/ 

kan eller vad de inte 

vill/ kan göra. 

Hur vi som framtida 

sjuksköterskor ska 

tänka när vi möter och 

bemöter anhöriga vid 

Alzheimers sjukdom. 

Att vi ska 

uppmärksamma den 

anhöriga och våga prata 

om demenssjukdomar 

som kan uppfattas som 

tabu. 
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2. Förlags rutiner av kvalitetsgranskning  
 

Kvalitetsgranskning “Ett långsamt farväl”: Om en relation i nöd och lust med Alzheimers. Av 

Ulla Assarsson.  

 

Förlagets rutiner - IDUS FÖRLAG: 

 

 Förlagets rutiner kring publicering, granskning och krav för utgivning av 

självbiografier.  

Det som är viktigast för förlaget är att känslan för författaren, att det är en person de vill jobba 

tillsammans med, att det känns rätt.  

Ämnet självbiografin handlar om skall vara av intresse och att de upplever att boken kan göra 

skillnad för till exempel drabbade, anhöriga och andra.  

Förlaget har inga uttalade krav för utgivning av självbiografier. Det förlaget trycker på när det 

handlar om självbiografier är att det är personens upplevelser, att det inte behöver vara så 

läkare eller andra upplever det. Det är författarens upplevelser som är i fokus.  

 

 Ansvarig utgivare och juridiskt ansvarig för självbiografin. 

Författaren är ansvarig för innehållet. Om man inte skriver under pseudonym, vilket förlaget 

valt att inte ge ut under, eftersom de inte vill ansvara för innehållet.   

 

 Hur förlaget kvalitetsgranskar innan utgivning, vem kvalitetsgranskar och i vilket 

syfte.  

Det är författarens om har hela ansvaret för innehållet. Förlaget rekommenderar författaren att 

göra en faktagranskning med till exempel sjukvården om det är aktuellt.  

Om det är subjektiva upplevelser som beskrivs i självbiografin, behövs dessa inte granskas då 

de inte längre skulle vara subjektiva.  

Vid fakta delar rekommenderar förlaget att man skall faktagranska innehållet.  

Finns även ett samarbete med redaktörer och korrekturläsare.  

 

Kvalitetsgranskning “Stiltje”: En berättelse om segling, kärlek och Alzheimers sjukdom. Av 

Torsten Nylander.  

 

Förlagets rutiner - Norstedts Förlag: 

 

 Förlagets rutiner kring publicering, granskning och krav för utgivning av 

självbiografier.  

Förlaget börjar med att läsa inkommande manus och skapar sig en uppfattning om det är 

intressant eller inte.  

Om förlaget finner det intressant och välskrivet, kommer fler att läsa och bedöma innehållet, 

språket. För att fundera om det finns en eventuell marknad för boken.  

 Ansvarig utgivare och juridiskt ansvarig för självbiografin. 

Enligt förlaget är det alltid författaren som är juridiskt ansvarig för sin bok.  

Till skillnad från tidningsvärlden då det är tidningen som är juridiskt ansvarig (Ansvarig 

utgivare).  

 

 Hur förlaget kvalitetsgranskar innan utgivning, vem kvalitetsgranskar och i vilket 

syfte.  
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Förlagets strävan är att de böcker som de ger ut ska vara gediget genomgångna och 

redigerade. Och vara väl underbyggda. De vill inte sprida felaktigheter.  

Om förlaget är osäkra eller undrar över vissa passager i texten, anlitas en extern expertis. 

Förlaget har även en jurist som läser igenom det som förlaget uppfattar som juridiskt känsliga 

partier.  


