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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Alzheimers sjukdom är en demenssjukdom som har kommit att bli en 

folksjukdom då antalet insjuknade ökar stadigt i takt med att befolkningen blir allt äldre. De 

anhöriga får ofta inträda som vårdare i hemmet och sjukdomen ger minst lika mycket lidande 

för den anhörige som för den sjuke. Detta kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa hos de 

anhöriga. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa anhörigas upplevelser av att leva med 

en person med Alzheimers sjukdom. Metod: Metoden för studien var en litteraturstudie med 

kvalitativ ansats. Fyra självbiografier analyserades utifrån en manifest innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet sammanställdes i tre kategorier: Sorg, en förändrad livssituation och 

ljuspunkter i vardagen. Resultatet visade att de anhöriga gick igenom ett sorgearbete när deras 

livskamrat drabbades av sjukdomen och de hade svårt att acceptera sjukdomen. De anhöriga 

upplevde en radikal förändring av livssituationen på grund av sjukdomen och de fick inträda 

som vårdare för att ständigt finnas där för den sjuke. Trots detta upplevde de anhöriga att det 

fortfarande förekom ljuspunkter i livet, stöd från vänner och familj visade sig vara viktigt. 

Slutsats: Resultatet kan öka sjuksköterskans förståelse för hur de anhöriga upplever sin 

situation vilket kan göra att stöd erbjuds i ett tidigt skede. 
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INLEDNING 
 

Författaren valde att skriva om detta ämne på grund av att det enligt egna erfarenheter finns 

brister i sjukvården, när det gäller kunskap om hur anhöriga till personer med Alzheimers 

sjukdom påverkas och upplever sin situation. Som sjuksköterska kommer man i kontakt med 

dessa patienter och deras anhöriga nästan oberoende av var man arbetar. Det är därför viktigt 

att som sjuksköterska vara medveten om och att försöka förstå de anhörigas tankar och 

känslor och dessutom tänka på att det är viktigt att de anhöriga får stöd och hjälp för att klara 

av den förändrade situationen.  Författaren kommer därför i denna studie att fördjupa sig i och 

lyfta fram de anhörigas upplevelser av att leva med en Alzheimersjuk person. 

 

 

BAKGRUND 
 

Demens 

Redan under antiken beskrevs olika former av demens. Tillståndet definierades då som ett 

tillstånd av sinnesslöhet, vilket drabbade äldre människor. Ordet demens kommer från det 

latinska de-mentis, och kan översättas som utan sans, vett. En del av det naturliga åldrandet är 

att det tar längre tid att lära sig saker och att man börjar bli glömsk. Att drabbas av en 

demenssjukdom är något helt annat och innebär ofta att hela livssituationen förändras radikalt 

för den sjuke. Sjukdomen påverkar den drabbades psyke, beteende och normala funktioner i 

det dagliga livet. Demenssjukdomarna hör numera till våra stora folksjukdomar. I takt med att 

befolkningen blir allt äldre ökar förekomsten av dessa sjukdomar för varje år som går. År 

2007 fanns det cirka 150 000 patienter som led av en demenssjukdom i Sverige (Ekman et al., 

2007). 

 

Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom debuterar långsamt med smygande symtom, kanske under loppet av ett 

par år eller mer. Minnesstörningar är ett vanligt tidigt symtom, främst med påverkan på 

närminnet. Detta kan innebära att den drabbade kan glömma vad han eller hon skulle handla, 

göra eller vad som stod i tidningen i morse. Den drabbade får ett bristfälligt språk och har ofta 

svårt att finna ord. Sjukdomen tar med tiden över och det blir svårt för den drabbade att sköta 

vardag och arbete. Enkla sysslor som tidigare varit självklara, som till exempel att klä på sig 

eller starta diskmaskinen, blir plötsligt allt svårare för personen att klara av. Personen blir 

desorienterad till tid och rum, lokalsinnet försämras och personen får svårt att hitta i 

omgivningen och kanske till och med att hitta hem. Den sjuke blir också alltmer passiv och 

känner inte längre igen anhöriga och bekanta (Svensson, 2007). När sjukdomen pågått en 

längre tid, kanske fem till åtta år, blir språkförmågan alltmer nedsatt, gångförmågan försämras 

och oförmåga att hålla urin och avföring kan förekomma. Den genomsnittliga tiden från 

diagnos till dess att patienten avlider är åtta till tio år (Ekman et al., 2007). 

 

Alzheimers sjukdom är idag den allra vanligaste demenssjukdomen. Idag finns det omkring 

90 000 personer i Sverige med denna diagnos och år 2050 räknar man med att antalet 
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drabbade kommer att vara nästan det dubbla (Ekman et al., 2007). Den viktigaste riskfaktorn 

för att insjukna i Alzheimers sjukdom är åldern; risken att drabbas ökar kraftigt ju äldre man 

blir (Persson & Zingmark, 2006). Det är ovanligt att drabbas före 65 års ålder. Sjukdomen kan 

dock uppträda tidigt, ibland redan kring 45 års ålder (Svensson, 2007). Andra faktorer som 

har betydelse för att drabbas är kvinnligt kön, arvsanlag och upprepade skallskador. På senare 

år har det diskuterats mycket kring hur livsstilen påverkar risken att drabbas. Flera studier har 

visat att fysisk aktivitet minskar risken för att insjukna i Alzheimers sjukdom (Ekman et al., 

2007).  

 

Orsaken till varför Alzheimers sjukdom uppstår är fortfarande okänd men intensiv forskning 

pågår. Läkemedel för att bromsa sjukdomsförloppet har tagits fram men fortfarande saknas en 

botande behandling. Det står klart att det vid sjukdomen bildas förändringar i hjärnbarken 

som består i en onormal nedbrytning av proteinet amyloid prekursorprotein, APP, vilket gör 

att det blir en ansamling av nedbrytningsprodukten beta-amyloid. Denna nedbrytningsprodukt 

har troligen en giftig verkan på nervcellerna vilket leder till en förlust av nervceller i hjärnan 

och att hjärnan därmed minskar i vikt och skrumpnar (Ekman et al., 2007). 

 

Att vara anhörig 

Författaren definierar en anhörig som en person som lever eller har levt tillsammans med den 

sjuke, i detta fall en make eller maka. 

 

De anhöriga har ofta under en lång tid fått se deras livskamrats personlighet förändras och de 

anhörigas lidande kan vara minst lika påtagligt som patientens egna lidande (jmfr. Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Alzheimers sjukdom brukar också kallas för 

de anhörigas sjukdom. Att se någon man älskar drabbas av en allvarlig och obotlig sjukdom 

är alltid svårt och smärtsamt (Ekman et al., 2007). Persson och Zingmark (2006) skriver att 

när ens livskamrat blir drabbad av sjukdomen upplever de anhöriga sig vara i en dramatisk 

förändring av familjesituationen som påverkar hela vardagslivet. De lever fortfarande med 

samma person som tidigare men personen har förändrats till följd av sjukdomen (Ibid). Att 

inte längre bli igenkänd eller kunna kommunicera med sin make/maka upplevs av de anhöriga 

som väldigt smärtsamt, de lever med en främling. Detta upplevs av de anhöriga som en stor 

sorg och en förlust av sin livskamrat (Aggarwal et al., 2003; Butcher, Holkup & Buckwalter, 

2001). 

 

Många Alzheimerssjuka bor hemma under en lång tid av sjukdomen och vårdas därmed av 

sina anhöriga. Att som anhörig hela tiden finnas till hands och vårda den sjuke kan vara 

mycket påfrestande. Anhöriga upplever att deras egna liv mer och mer blivit sammanflätat 

med deras partners och att egna behov och intressen inte längre prioriteras. Det finns en risk 

att de anhöriga glömmer bort sig själva och försummar sina egna behov eftersom den sjuke 

kräver så mycket tid och omvårdnad. De anhöriga upplever sorg och känslor av förlust och 

otillräcklighet till följd av sjukdomen (Persson & Zingmark, 2006). En förlust av friheten och 

att känna sig isolerad i hemmet är också vanligt hos de anhöriga (Wuest, King Ericson & 

Noerager Stern, 1994). Att vara anhörig till en person med Alzheimers sjukdom kan leda till 

både psykisk och fysisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2009; Wuest et al., 1994) och det är inte 
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ovanligt att anhöriga hamnar i en krissituation när en närstående drabbas av sjukdomen. Den 

anhörige får ta mer och mer ansvar för alla praktiska sysslor i hemmet och upplever ofta oro, 

nedstämdhet, sorg och skuldkänslor (Aggarwal et al., 2003; Butcher et al., 2001). De känner 

också oro och rädsla för hur de ska agera i olika situationer och hur de ska orka och klara av 

att vårda sin partner på bästa sätt (Persson & Zingmark, 2006; Wuest et al., 1994). Vetskapen 

om att situationen bara kommer att bli värre och aldrig någonsin som förut ger en känsla av 

hjälplöshet. Framkommer gör också att anhöriga till demenssjuka känner sig ensamma, 

deprimerade och socialt isolerade (Aggarwal et al., 2003). Att som anhörig vårda en sjuk 

person i hemmet kan medföra en ökad risk för att dö i förtid (Schulz & Beach., 1999).  

 

Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari och Sourtzi (2007) belyser att anhöriga till 

Alzheimersjuka känner en stor börda och 65 procent av dem visar på depressiva symtom. 

Utbildningsnivå och lön spelar roll för hur stor bördan är. Ju högre utbildningsnivå och ju 

bättre ställt en person har det, desto mindre börda. Män och kvinnor upplever situationen 

olika, kvinnliga anhöriga upplever en större börda och en högre grad av depression än vad 

män gör. Hur stor bördan är påverkar också vilka strategier de anhöriga använder sig av för att 

hantera sin stress (Ibid). I ett tidigt stadium av sjukdomen är undvikande och förnekelse 

vanliga strategier (Butcher et al., 2001; Galvin, Todres & Richardson, 2005; Papastavrou et 

al, 2007; Wuest et al., 1994) och ju högre bördan blir desto vanligare blir det att anhöriga 

hoppas på mirakel och ber till gud om hjälp (Butcher et al., 2001; Papastavrou et al., 2007). 

Många anhöriga vårdar sina anhöriga i hemmet så länge som möjligt och upplever väldiga 

skuldkänslor när det inte längre går att vårda den sjuke hemma (Aggarwal et al., 2003; Wuest 

et al., 1994). Anhöriga upplever stöd från släktingar och nära vänner som väldigt viktigt under 

hela sjukdomsprocessen (Butcher et al., 2001; Persson & Zingmark, 2006).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

De vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, lidande, välbefinnande och vårdrelation (Dahlberg 

et al., 2003) kommer tillsammans att utgöra den teoretiska referensramen.  

 

Livsvärld 

Livsvärlden är den verklighet som vi dagligen lever i; den verklighet och den värld som vi 

upplever genom våra kroppar. Livsvärlden är således världen som vi lever den och denna 

verklighet är individuell då alla människors erfarenheter och handlingar är unika (Wiklund, 

2003). Vi finns till i världen genom vår livsvärld och det är genom denna vi älskar, hatar, 

leker, arbetar, tycker och tänker. Människors upplevelser och erfarenheter betonas genom 

livsvärlden och att ha ett livsvärldsperspektiv innebär att se, förstå och beskriva världen så 

som den upplevs av människor. Därmed uppmärksammas deras vardagsvärld och dagliga 

tillvaro. Med livsvärldsteorin som grund i vårdandet blir fokus på patienternas och de 

anhörigas perspektiv självklart (Dahlberg et al., 2003). 

 

Anhörigas livsvärld förändras när en person de lever med får Alzheimers sjukdom och hela 

vardagen vänds då upp och ner. Vardagens rutiner förändras utifrån någon annans behov och 
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den anhörige får ofta ta på sig rollen som vårdare. Som sjuksköterska är det viktigt att ta del 

av patientens och de anhörigas livsvärld genom att vara öppen, lyssna och försöka förstå. 

Först därefter kan sjuksköterskan få en inblick i hur den anhöriga känner och därefter agera 

och bemöta på ett etiskt och korrekt sätt (Wiklund, 2003).  

 

Lidande och välbefinnande 

Lidande är naturligt förekommande i alla människors liv (Dahlberg et al., 2003). Enligt 

Wiklund (2003) handlar inte lidande bara om observerbara symtom utan också om en inre 

process. I allmänhet har den som lider svårigheter att tala om sitt lidande och förmedla sina 

känslor till andra, vilket leder till att den som lider känner sig avskuren och främmande för 

andra människor. Trots att sjuksköterskor dagligen kommer i kontakt med lidande talar de 

sällan om det, eller tar upp det med patient och anhöriga (Wiklund, 2003). Att vara anhörig 

till en person med Alzheimers sjukdom innebär ofta ett lidande på många olika sätt och kan 

vara minst lika uttalat och påtagligt som patientens egna lidande. De anhöriga har ofta under 

en lång tid fått se hur personligheten hos en person nära dem förändrats radikalt (Dahlberg et 

al., 2003). Målet för vårdande är att lindra eller förhindra lidande och genom detta kunna 

skapa ett välbefinnande. När en person lider måste detta ses och bekräftas och därefter måste 

lidandet ges tid och utrymme. Sjuksköterskan bör försöka möta de anhörigas livsvärld, då kan 

lidandet lindras och välbefinnande kan uppnås (Ibid). 

 

Vårdrelation  

I en vårdrelation krävs förståelse för att kunna lindra den anhöriges lidande och främja dennes 

hälsa och välbefinnande.  Det är viktigt att den anhörige får möjlighet att uttrycka såväl sina 

känslor som behov och problem (Wiklund, 2003). För att kunna skapa denna relation krävs 

det att sjuksköterskan har ett professionellt engagemang, vilket innebär att han eller hon inte 

räknar med att få ut något för sin egen del (Dahlberg et al., 2003). Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskan kunna 

kommunicera med både patient och anhöriga på ett respektfullt och lyhört sätt. I yrkesrollen 

ingår också att undervisa och stödja patienter och närstående och på detta sätt kunna främja 

hälsa och därmed förhindra ohälsa. De anhörigas kunskaper och erfarenheter bör tillvaratas 

för att vården av patienten ska kunna bli så bra som möjligt.  

Personer som lider av Alzheimers sjukdom har en förändrad livsvärld som kan vara svår att 

sätta sig in i och förstå, vilket gör att det som sjuksköterska blir svårare att skapa en god 

vårdrelation med denna patientgrupp (jmfr Dahlberg, 2003). Detta innebär att vårdrelationen 

med de anhöriga blir mycket viktig, eftersom de kan bidra med viktiga kunskaper och 

erfarenheter om den sjuke, vilka är unika och viktiga för att vården av den sjuke ska kunna bli 

så bra som möjligt. Detta torde även bidra till ett välbefinnande hos de anhöriga (Ekman et al., 

2007). 
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PROBLEMFORMULERING 
 

Alzheimers sjukdom har kommit att bli en folksjukdom och antalet drabbade ökar för varje år 

som går. Att drabbas av Alzheimers sjukdom innebär att hela livssituationen förändras 

radikalt för den sjuke men i väldigt hög grad också för anhöriga som får en tung börda att bära 

(Ekman et al., 2007). Många Alzheimerssjuka bor hemma under en lång tid av sjukdomen och 

vårdas därmed av sina anhöriga (Persson & Zingmark, 2006). Detta påverkar i hög grad de 

anhörigas psykiska och fysiska hälsa (Socialstyrelsen, 2009) och kan till och med öka risken 

för en för tidig död (Schulz & Beach, 1999). Anhöriga har rätt till stöd och hjälp 

(Socialstyrelsen, 2009) och för att bästa möjliga vård och stöd ska kunna ges till patienten 

krävs en samverkan mellan sjuksköterska och anhöriga (Cheung & Hocking, 2004). Med 

detta som bakgrund anser författaren att som sjuksköterska krävs det en större kunskap om 

hur anhöriga upplever sin situation som anhörig till en Alzheimersjuk. Genom denna studie 

ska de anhörigas situation och upplevelser uppmärksammas vilket är av stor vikt för att öka 

kunskapen och förståelsen hos sjukvårdspersonal för hur de anhörigas situation ser ut. Genom 

att förstå hur de anhöriga har det kan även sjuksköterskans bemötande gentemot dem bli 

bättre och de anhörigas lidande kan lindras. 

 

 

SYFTE 
  
Syftet med denna studie var att belysa anhörigas upplevelser av att leva med en person med 

Alzheimers sjukdom.  

 

 

METOD 

 

Denna studie har gjorts med en kvalitativ ansats. Inom det kvalitativa synsättet ligger fokus på 

fenomenets egenskaper och vilka betydelser som detta har för människor. Vid en kvalitativ 

studie handlar det om att fånga människors subjektiva erfarenheter och upplevelser genom att 

använda sig av till exempel intervjuer eller berättelser (Dahlborg Lyckhage, 2006). En 

kvalitativ ansats kan således användas för att få en djupare förståelse för människors levda 

erfarenheter (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2006). Med detta i åtanke och för att besvara 

studiens syfte gjordes en litteraturstudie där självbiografiska böcker granskades och 

analyserades med en kvalitativ ansats, då det var människors upplevelser som skulle belysas. 

 

Datainsamling 

Självbiografier användes som källa för datainsamlingen. En självbiografi är en berättelse där 

författaren ofta beskriver händelser som har påverkat eller haft en väldigt stor betydelse för 

deras liv, vilket ofta kan innefatta ohälsa och lidande. Självbiografier utgör ett intressant 

material för vetenskapliga studier då de ofta innehåller detaljerade beskrivningar av hur 
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människor upplever sin vardag (Dahlborg Lyckhage, 2006). Genom att i denna studie 

analysera självbiografier hoppas författaren få en djupare förståelse för anhörigas upplevelser 

än om vetenskapliga artiklar skulle analyseras. I en självbiografi uttrycker författaren sina 

egna upplevelser utan styrning av någon forskningsfråga och förhoppningsvis kan en annan 

sorts bild av upplevelserna då erhållas. Med detta i åtanke valde författaren självbiografier 

som litteratur till denna litteraturstudie.     

 

Urval 

Studiens inklusionskriterier var att de självbiografiska böckerna skulle vara skrivna av en 

anhörig till en person med Alzheimers sjukdom och därmed beskriva deras upplevelser av att 

leva med en person med Alzheimers sjukdom, vilket var studiens syfte. Böcker som var 

skrivna på ett annat språk än svenska exkluderades, detta för att innehållet inte skulle 

misstolkas av författaren. Flera av böckerna som valdes ut var flera år gamla men författaren 

anser att då det handlar om upplevelser spelar tidsperspektivet ingen större roll då denna form 

av upplevelser inte anses vara relaterade till tid. Detta eftersom det fortfarande inte finns 

något botemedel mot sjukdomen. 

 

Sökning efter självbiografier till studien gjordes i bibliotekskatalogen Libris. Sökordet som 

användes var Alzheimers sjukdom. Sökningen gav 335 träffar. För att inte få så många träffar 

avgränsades sökningen till bok, svenska och biografi med genealogi, vilket gav 10 träffar. Sex 

böcker valdes bort, två av dessa sex böcker för att de var skrivna av den alzheimersjuke själv 

och de övriga fyra böckerna för att de inte fanns tillgängliga på ett bibliotek nära författaren. 

Kvar blev således fyra böcker och dessa ansågs besvara studiens syfte. Dessa fyra böcker 

valdes ut och lästes av författaren. En av dem valdes bort då den efter genomläsning inte 

längre ansågs besvara syftet. Författaren valde även ut en bok efter rekommendation från en 

bibliotekarie, denna lästes och ansågs besvara syftet. Till slut återstod fyra böcker som ansågs 

motsvara studiens syfte. En presentation av studiens självbiografier ses i bilaga 2.      

 

Dataanalys 

I föreliggande studie analyserades textmaterialet utifrån Graneheims och Lundmans (2004) 

kvalitativa innehållsanalys. Denna analysmetod valdes därför att Graneheim och Lundman i 

sin artikel tydligt beskriver tillvägagångssättet för denna metod. Författaren ansåg därför 

denna metod vara enkel att förstå och följa. Det finns två olika former av innehållsanalys, 

manifest och latent. Vid en manifest analys beskrivs det uppenbara och det synliga, det vill 

säga det som texten säger. En latent analys belyser istället det dolda innehållet i en text, en 

tolkning av den underliggande meningen i materialet görs (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författaren valde att analysera materialet utifrån en manifest innehållsanalys. Detta för att 

återge vad de anhöriga uttryckligen skrivit att de upplevt vilket torde göra resultatet mer likt 

ursprungstexterna än om det latenta skulle tolkats.  

 

Innehållsanalysen bestod av tre faser som kan beskrivas som en rörelse från helhet till delar 

till en ny helhet (Dahlborg Lyckhage, 2006). Den första fasen innebar att försöka se helheten 

genom att bekanta sig med textmaterialet. I denna fas skedde ingen aktiv analys utan 

materialet lästes som en helhet av författaren för att en övergripande förståelse skulle fås. I 
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nästa fas skedde den egentliga analysen och texten delades in i meningsbärande enheter som 

innehöll information som ansågs vara relevant för syftet. Detta innebar att ord, meningar eller 

stycken i texten som stod i relation till syftet för studien markerades ut som meningsbärande 

enheter. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan genom att texten kortades ned 

men författaren tänkte samtidigt på vikten av att behålla kärnan av innehållet. De 

kondenserade meningsenheterna kodades och koderna jämfördes på skillnader och likheter. 

Liknande koder sammanställdes och grupperades i subkategorier. Därefter skedde ännu en 

abstraktion till en högre beskrivande nivå genom att subkategorier med liknande innehåll 

bildade kategorier och dessa avspeglade det centrala budskapet i texterna. Kategorierna kan 

ses som ett uttryck för textens manifesta innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). I den tredje 

och sista fasen behandlades texten åter som en helhet där analysen och resultatet 

sammanställdes (Dahlborg Lyckhage, 2006). Ett exempel på hur författaren gjort 

innehållsanalysen ses i bilaga 1.   

 

Kvalitativ manifest innehållsanalys steg för steg enligt Graneheim och Lundman (2004).  

 

 Texterna läses igenom upprepade gånger för att få en övergripande förståelse och 

känsla för helheten. 

 

 Ord, meningar eller fraser i texten som innehåller information som är relevant för 

syftet markeras ut. Dessa bildar så kallade meningsbärande enheter. 

 

 De meningsbärande enheterna kondenseras genom att texten kortas ned samtidigt 

som kärnan av innehållet finns kvar. 

 

 De kondenserade meningsenheterna kodas genom att de beskrivs och tolkas på en 

högre logisk nivå. Detta underlättar vidare analys och låter data bli sedd i ett annat 

ljus. 

 

 Koderna jämförs på likheter och skillnader. Liknande koder sammanställs och 

grupperas i subkategorier. Därefter sker en abstraktion till en högre beskrivande 

nivå genom att subkategorier med liknande innehåll tillsammans bildar en 

kategori. Kategorier har en beskrivande nivå på innehållet och kan ses som ett 

uttryck för textens manifesta innehåll. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ska allt deltagande i forskning vara frivilligt och 

deltagarnas fysiska, psykiska och sociala integritet ska skyddas. Forskning som innefattar 

människor måste bygga på individens informerade samtycke och får bara utföras om 

forskaren skriftligen fått informerat samtycke från deltagarna. Eftersom studien innebar att 

analysera publicerade självbiografier behövdes inte något informerat samtycke. Samtliga 

självbiografier som användes i studien är publicerade verk och därmed offentliga för 

allmänheten och fria att användas som studiematerial.  
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Enligt Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (2003) är det viktigt att betydelsen 

av forskningen överväger riskerna med den. Detta innebär att forskaren bör tänka igenom 

vilken nytta forskningen kan få gentemot vilken skada den kan orsaka. Författaren ansåg att 

denna studie skulle kunna vara till nytta och bidra med viktig kunskap om hur anhöriga till 

personer med Alzheimers upplever sin situation. Detta kan i sin tur främja och lindra de 

anhörigas hälsa och lidande och därför tycker författaren att denna studies betydelse 

överväger eventuella risker med den.  Risker finns för att författaren redan innan studien har 

en förförståelse som påverkar resultatet. Den egna förförståelsen måste forskaren medvetet 

hålla tillbaka och reflektera över så att inte denna tar över och styr den pågående analysen. 

Detta var författaren medveten om och försökte under hela analysen att hålla tillbaka sin egen 

förförståelse för att minska denna risk. Dahlborg Lyckhage (2006) menar att det är viktigt att 

författaren har ett neutralt perspektiv på texten, respekterar denna och inte medvetet 

förvränger materialet så att det får en annan betydelse. Under analysen av texterna krävs 

således öppenhet, följsamhet och tålamod för att inte på förhand låta sig styras av teorier och 

egna antaganden. För att minska risken för att förvränga materialet som analyserades citerades 

detta ordagrant och har inte medvetet förvrängts så att det skulle kunna tolkas på fel sätt. 

Endast böcker skrivna på svenska inkluderades för att minimera risken för feltolkning av 

texterna.         

 

Enligt Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (2003) måste forskaren visa respekt 

för resultatet genom att inte undanhålla någonting. En skyldighet finns därmed att redovisa 

alla resultat, även om de skulle vara negativa eller motsäga forskarens antaganden. 

 

 

RESULTAT 
 

Studiens resultat visade att de anhöriga gick igenom ett tungt sorgearbete och en stor 

förändring av livssituationen när deras livskamrat drabbades av Alzheimers sjukdom. Till en 

början förnekades de symtom som livskamraten uppvisade för att sedan med sorg tvingas 

komma till insikt med att framtiden inte skulle bli som väntat. Känslor av maktlöshet, lidande 

och saknad uppkom när livskamraten förändrades. De anhöriga upplevde en känsla av ofrihet 

av att leva med sin livskamrat och både oro, ilska, trötthet och skuldkänslor förekom.  Trots 

detta förekom glädjestunder och hopp i vardagen, ofta med hjälp av stöd och vänner.   

 

Studiens resultat presenteras under följande kategorier och subkategorier: Sorg – Att förneka, 

Att komma till insikt, Att se sin livskamrat förändras, En förändrad livssituation – Att vara 

bunden, Utmattning, Att skiljas åt, Ljuspunkter i vardagen – Stöd, Hopp och glädje. 

 

Sorg 

Att förneka 

Det var mycket svårt och en stor sorg för de anhöriga att inse och acceptera att ens livskamrat 

blivit drabbad av en svår sjukdom. De första smygande symtomen viftades av anhöriga bort 

och bortförklaringar till varför deras livskamrat höll på att förändras var vanliga. De anhöriga 



9 

 

såg att deras livskamrat inte betedde sig som vanligt men satte till en början inte händelserna i 

något vidare perspektiv (Bohman, 1990; Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 2003). 

”Naturligtvis var alltsammans tillfälligheter, ingenting annat” (Nylander, 2003, s. 32). I 

Nylander (2003) beskrevs det som att när man levt tätt tillsammans länge så innebär det att 

man inte bara lägger märke till förändringar, utan att man också av samma orsak kan missa 

dem. I Bohman (1990) kopplades hustruns symtom samman med tillfällig trötthet och 

bekymmer i arbetet och när anhöriga och vänner påtalade att något var fel avvisades det och 

de blev anklagade för struntprat. I Larsson (1994) upplevdes irritation när den sjuke blev mer 

frånvarande i sitt beteende men tankarna på att det skulle kunna vara något allvarligt jagades 

bort. I Isaksson (1994) förnekades sanningen om att maken förändrades så länge det bara 

gick, till stor del för att maken också förnekade att han höll på att förändras; ”Blint och 

barnsligt kämpade jag mot detta främmande som jag kände hade kommit emellan oss” 

(Isaksson, 1994, s. 9). 

 

Att komma till insikt 

Allteftersom sjukdomen fortskred var de anhöriga med stor sorg tvungna att inse att 

symtomen inte längre kunde bortförklaras (Bohman, 1990; Isaksson, 1994; Larsson, 1994; 

Nylander, 2003). ”Nu kunde jag inte blunda längre. Det hade hänt något med E som inte gick 

att bortförklara med ålder och vanlig glömska” (Isaksson, 1994, s. 30). Detta gav känslor av 

hopplöshet och rädsla över hur framtiden skulle se ut. De anhöriga kände stor sorg över 

insikten om att framtiden inte skulle bli som de hade väntat sig, förhoppningar och drömmar 

gick i kras (Bohman, 1990; Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 2003). I Nylander 

(2003) beskrevs det som att ålderskrämpor var en sak att räkna med, men inte allvarliga 

sjukdomar. ”Har nog tänkt att vi skulle sitta där alldeles desamma som förr, bara litet 

tröttare, hålla varann i hand och tala om döden. Nu börjar jag ana att det kanske blir 

betydligt annorlunda” (Isaksson, 1994, s. 35). 

 

Att få diagnosen konstaterad kändes som en lättnad efter en lång ovisshet och kom inte som 

en chock (Nylander, 2003). I Larsson (1994) upplevdes det dock som en chock att få 

diagnosen konstaterad och stora svårigheter med att riktigt acceptera sin hustrus sjukdom och 

erkänna att hon inte längre kunde göra samma saker som förut beskrevs (Ibid). Ilska och 

tankar om varför detta drabbat just dem var vanliga (Isaksson, 1994; Larsson, 1994). 

Funderingar om att man kunde ha handlat annorlunda än man gjort, varför man inte oroade 

sig mer och tog symtomen på allvar fanns i de anhörigas tankar (Bohman, 1990; Isaksson, 

1994).  

 

Att se sin livskamrat förändras 

Det upplevdes av de anhöriga som en stor sorg att se sin livskamrat förändras till en 

främmande person. Känslan av att stå maktlös och se sin livskamrat förändras upplevdes som 

mycket svårt (Bohman, 1990; Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 2003). ”Maktlös såg 

jag hur det för var dag försvann ännu en bit av den under en lång livstid inlärda kunskapen” 

(Nylander, 2003, s. 103). I början av sjukdomen var den sjuke medveten om att han eller hon 

höll på att förändras och att se den sjukes medvetna sorg över att allt inte var som förut, men 

att inte kunna göra något åt det, upplevdes av de anhöriga som ett lidande (Bohman, 1990; 
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Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 2003); ”Det är svårt att se Marias sorg. Din gråt är 

också min” (Larsson, 1994, s. 47). De anhöriga upplevde en sorg i samband med att deras 

anhöriga inte längre var förmögna att göra saker som de tidigare kunnat göra (Bohman, 1990; 

Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 2003). I Isaksson (1994) beskrevs detta som ett 

lidande av att se hur svårt maken hade det i vardagen till följd av sjukdomen. 

 

Att leva som i helt olika världar och inte kunna kommunicera som förut upplevdes som en 

stor sorg för de anhöriga. Den sjuke levde som i en annan verklighet, var kroppsligen 

närvarande men ändå frånvarande. Ingenting var längre självklart och de anhöriga kände sig 

olyckliga och deprimerade (Bohman, 1990; Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 2003). 

”Våra blickar skulle aldrig mer mötas i samförstånd, bara som en opersonlig kontakt och då 

var det inte Clary med sina bruna, livliga ögon, utan en främmande kvinnas personlighet jag 

hade framför mig” (Nylander, 2003, s 177). I Larsson (1994) upplevdes förändringen som 

svår genom att hustrun mer och mer gled ifrån honom och kom att leva i sin egen värld. ”En 

långdragen skilsmässa som aldrig får ett slut, ett sorgearbete fast personen ibland utåt ser 

frisk ut” (Larsson, 1994, s. 46). I Isaksson (1994) upplevdes det som att hon och hennes make 

aldrig levt ihop och litat på varandra, han försvann från henne och därmed förändrades hela 

deras förhållande. 

 

Sorgen över att se sin livskamrat förändras till den mildra grad att denne inte längre kände 

igen sin livskamrat upplevdes som mycket svårt för de anhöriga (Bohman, 1990; Isaksson, 

1994; Larsson, 1994; Nylander, 2003). Upplevelsen av att vara vem som helst för den som 

man levt tillsammans med i 40 år var nedslående (Isaksson, 1994); ”Vem är du? Jag visste att 

en dag skulle frågan komma, ändå kändes det som ett hugg i bröstet” (Nylander, 2003 s. 

169). De anhöriga beskrev en längtan efter den tid som varit och en längtan efter den 

livskamrat de en gång träffade (Bohman, 1990; Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 

2003); ”När jag lägger min kind mot hennes, kan jag för några sekunder drömma mig 

tillbaka i tiden” (Bohman, 1990, s. 100).  

  

En förändrad livssituation 

De anhöriga går igenom en stor förändring av livssituationen när deras livskamrat drabbas av 

Alzheimers sjukdom (Bohman, 1990; Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 2003). 

 

Att vara bunden 

De anhöriga fick inträda som vårdare och var hela tiden tvungna att finnas där för den sjuke, 

dygnet runt. De hade svårt att koppla av och en ständig oro fanns för vad som skulle kunna 

hända härnäst. Detta gjorde att de anhörigas frihet blev kringskuren (Bohman, 1990; Isaksson, 

1994; Larsson, 1994; Nylander, 2003). ”Tapeterna associerade till taggtråd” (Nylander, 

2003, s. 127). I Larsson (1994) upplevde den anhörige att ofriheten höll på att kväva honom. I 

Isaksson (1994) upplevde den anhörige ofriheten som att vara lika mycket fånge som den 

sjuke och i Nylander (2003)  beskrevs av den anhörige en längtan efter allt det som han ännu 

inte hunnit med men nu inte kunde göra. Upplevelsen av att vara instängd i sin roll som 

vårdare och att hela tiden behöva ägna sig åt övervakning var jobbig för de anhöriga 

(Bohman, 1990; Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 2003). I Bohman (1990) upplevdes 
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ett måste över att hela tiden övervaka sin livskamrat, att för en kort stund inte vara närvarande 

resulterade ofta i flera timmars oroligt letande efter sin livskamrat. ”Vara närvarande hela 

tiden, ordna, hitta på, hejda, svara på frågor” (Larsson, 1994, s. 121). 

 

De anhöriga kände sig bundna då deras livskamrat på grund av sjukdomen blev alltmer 

beroende av att hela tiden vara i deras närhet (Bohman, 1990; Larsson, 1994; Nylander, 

2003). I Larsson (1994) upplevde den anhöriga sin hustrus behov av att ständigt vara i 

närheten av honom som en tyngd. I Isaksson (1994) upplevdes istället att livskamraten 

undvek att vara i den anhöriges närhet. Alla möjligheter till att leva ett normalt liv föll bort 

och den anhörige beskrev det som att han inte levde längre, han existerade bara (Larsson, 

1994). Enligt Nylander (2003) och Isaksson (1994) var det som att leva i ett robotliknande 

tillstånd. Bohman (1990) och Larsson (1994) upplevde att familjen utökats med ett barn till, 

som hela tiden krävde deras uppmärksamhet och uppassning. 

 

Med bundenheten ökade behovet av att få vara för sig själv och hämta krafter för att orka med 

vardagen (Bohman, 1990; Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 2003). Ett behov av att få 

vara ensam ökade för varje dag som gick och att hela tiden behöva anpassa sig efter den sjuke 

upplevdes som en börda (Nylander, 2002). ”Morgonen var dygnets bästa stund för oss bägge. 

Clary sov lugnt och jag fick några ostörda timmar” (Nylander, 2003, s 135). Samtidigt som 

behovet av att få vara ensam ökade fanns hela tiden en känsla av ensamhet hos de anhöriga, 

trots att de fortfarande levde med sin livskamrat (Bohman, 1990; Isaksson, 1994; Larsson, 

1994; Nylander, 2003).  

  

Utmattning 

Att leva med och vårda sin livskamrat i hemmet var både psykiskt och fysiskt krävande. De 

anhörigas välbefinnande blev lidande och stress, trötthet och ilska var vanligt (Bohman, 1990; 

Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 2003). Speciellt kvällar och nätter upplevdes som 

mycket svåra och de anhöriga hade svåra sömnproblem då deras livskamrat ofta var orolig 

nattetid, detta gjorde att de anhöriga bara sov en lätt sömn, hela tiden redo för att stå till pass 

(Larsson, 1994; Isaksson, 1994; Nylander, 2003); ”Helvetet pågår nu dygnet runt. Jag tror 

inte jag sover djupt någon enda stund på hela natten” (Isaksson, 1994 s. 115). 

 

Den fysiska tröttheten och tröttheten över den sjukes beteende tog sig ofta uttryck i irritation 

och ilska riktad mot den sjuke och de anhöriga fick svåra skuldkänslor efter att de skrikit och 

skällt på denne (Bohman, 1990; Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 2003); ”Samma 

fråga kunde återkomma gång på gång. Ibland bet sig en bagatell fast och det hade ingen 

betydelse hur många gånger jag svarade. Det var synnerligen irriterande” (Nylander, 2003, 

s. 148). En rädsla för att inte kunna hantera sin ilska upplevdes (Ibid). Skuldkänslor var 

vanliga (Bohman, 1990; Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 2003). ”Jag skämdes. Som 

alltid när jag på det sättet förlorade humöret” (Bohman, 1990 s. 72).  

 

När tröttheten tog över orkade inte de anhöriga längre bry sig om att svara på den sjukes 

frågor eller hindra dem från att till exempel gå ut från huset själva (Isaksson, 1994; Larsson, 

1994; Nylander, 2003). ”Jag orkade inte längre. Han fick ramla och slå sig bäst han ville” 
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(Isaksson, 1994, s. 116). Tankar om hur länge de skulle orka leva i denna svåra situation var 

vanliga (Bohman, 1990; Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 2003); ”Känner att jag 

tagit på mig uppgifter som måste klaras, hur ska jag orka?” (Larsson, 1994, s. 80). 

 

Att skiljas åt 

Trots att sjukdomen redan skiljt åt den anhörige och dennes livskamrat upplevdes den fysiska 

separationen från den man levt med i många år som svår (Bohman, 1990; Isaksson, 1994, 

Larsson, 1994; Nylander, 2003). Att för en stund få avlastning upplevdes av vissa anhöriga 

som en lättnad och de anhöriga kunde hämta nya krafter (Bohman, 1990; Isaksson, 1994). 

Dock fanns det ofta en motvilja för att lämna den sjuke hos någon annan och en oro för hur 

den sjuke hade det när de inte var närvarande (Larsson, 1994; Nylander, 2003). ”Det var 

nästan en konstig känsla att bara ha mig själv att tänka på, ändå hade jag svårt att koppla av 

helt” (Nylander, 2003, s. 171). I Larsson (1994) var livskamratens problem mer närvarande 

när hon var iväg på dagverksamhet än när hon var hemma på grund av den anhöriges oro för 

hur hon hade det. De anhöriga vårdade den sjuke hemma så länge det bara var möjligt och att 

komma till insikt med att inte längre klara av att vårda sin livskamrat hemma upplevdes svårt 

och ledde till svåra skuldkänslor. (Bohman, 1990; Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 

2003); ”Samvetet läxade upp mig för att jag svikit min plikt och fallit för den lättaste 

lösningen” (Nylander, 2003 s. 181). 

 

Ljuspunkter i vardagen 

Trots en svår sorg och den förändring av livssituationen som sjukdomen innebar så förekom 

det ändå ljuspunkter i vardagen (Bohman, 1990; Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 

2003). 

  

Stöd 

Familj och vänner upplevdes som ett mycket viktigt stöd i vardagen (Bohman, 1990; 

Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 2003). ”Ibland när det kändes extra tungt och 

jobbigt kunde som på beställning telefonen ringa och en röst säga att håll ut gamle man, det 

kommer fler soliga dagar” (Nylander, 2003, s. 180). Vetskapen om att många levde på 

samma sätt; att inte vara ensam om sin situation upplevdes som ett stöd i vardagen (Bohman, 

1990). I Isaksson (1994) upplevde den anhöriga att hennes barn var till stor hjälp för henne 

och gjorde livet lättare att leva. En saknad efter vänner och att få prata om något annat än den 

svåra situation man befann sig i upplevdes i Larsson (1994). Att den sjuke fick en kunnig och 

kärleksfull vård utanför hemmet lättade den tunga bördan och var ett viktigt stöd för att de 

anhöriga skulle kunna leva vidare (Bohman, 1990; Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 

2003). En god kommunikation mellan vårdpersonal och anhöriga var viktig för att vården av 

den sjuke skulle bli god (Larsson, 1994). 

 

Hopp och glädje 

I början av sjukdomen försökte de anhöriga leva som vanligt och ett hopp för att den sjuke 

trots allt skulle kunna bli bättre fanns där (Bohman, 1990; Isaksson, 1994; Larsson, 1994; 

Nylander, 2003). ”Att något slags ”Guds under” ändå till sist skulle kunna åstadkomma en 

förändring” (Bohman, 1990, s. 19). Den sjuke kunde ibland för en kort stund komma tillbaka 
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till verkligheten; kände igen och mindes för ett kort ögonblick sin livskamrat. Ett hopp om 

förbättring väcktes då hos de anhöriga och en glädje över att bli igenkänd (Bohman, 1990; 

Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 2003). ”Ändå fanns det ljusa stunder, som när hon 

efter en god natts sömn vaknade och sakta såg sig frågande omkring, jag kom i blickfånget 

och ett kort varmt leende lyste upp ansiktet. Då kändes allting rätt” (Nylander, 2003, s. 187). 

De stunder då livskamraten såg lycklig ut; att få se dennes glädje när den anhörige kom för att 

hälsa på den sjuke gav den anhörige en upplevelse av glädje trots att denne inte längre blev 

igenkänd (Larsson, 1994). Genom att söka nya sätt att möta sin livskamrat och kommunicera 

bortom ord gav också glädje i vardagen; ”Ofta, ofta sökte vi förgäves, men dyrbara gånger 

kunde vi mötas på ett nytt sätt och den gamla lyckan for för en kort stund lodrätt upp i skyn” 

(Isaksson, 1994, s. 143). Fysisk närhet visade sig vara viktigt när kommunikationen inte 

längre fungerade, de anhöriga kände att detta gav närhet och trygghet till den sjuke och då 

upplevde de anhöriga glädje (Bohman, 1990; Larsson, 1994; Nylander, 2003). Minnen, kärlek 

och vetskap om att den sjuke hade det bra gjorde att de anhöriga kunde hitta ett nytt sätt att 

leva vidare (Bohman, 1990; Isaksson, 1994; Larsson, 1994; Nylander, 2003). 

 

 

DISKUSSION 
 

Resultatet visade att de anhöriga går igenom ett sorgearbete när deras livskamrat drabbas av 

Alzheimers sjukdom. Sjukdomen medför också en stor förändring av livssituationen genom 

att den anhörige blir vårdare åt sin livskamrat. Trots sorg och lidande förekommer det 

fortfarande hopp och glädje i vardagen.  

 

Metoddiskussion 

Metoden som användes var en litteraturstudie där självbiografiska böcker granskades och 

analyserades med en kvalitativ ansats. För att få en djupare förståelse och ta del av de 

anhörigas upplevelser ansåg författaren att en kvalitativ ansats lämpade sig bäst för att utföra 

studien. Självbiografier valdes som litteratur för att de ofta innehåller detaljerade 

beskrivningar av hur människor upplever sin vardag (Dahlborg Lyckhage, 2006) samt därför 

att det efter sökningar framkom att det inte gjorts så många studier utifrån självbiografier. 

Författaren anser att självbiografier var ett bra underlag för vetenskaplig analys då de ger en 

djupare beskrivning av de anhörigas upplevelser eftersom de är förstahandskällor och 

materialet kommer därmed direkt från de anhöriga. Boken styrs inte av någon forskningsfråga 

eller av forskarens tolkning av datan, såsom i en vetenskaplig artikel, vilket författaren anser 

torde höja trovärdigheten på materialet. Biografierna kan dock ha granskats av bokförlaget 

innan utgivning och dessutom kan verklighetsbeskrivningen ha blivit förändrad av 

bokförlagets ofta förekommande textredigering (Hardin, 2002). Författaren anser dock att 

biografierna i studien och därmed denna studies resultat har hög trovärdighet, då föreliggande 

studies resultat visade sig ha många likheter med tidigare forskning inom ämnet.  

 

En annan metod för att utföra studien hade kunnat vara en intervjustudie. Genom att intervjua 

anhöriga om deras upplevelser hade följdfrågor kunnat ställas och en ännu djupare förståelse 
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för de anhörigas upplevelser hade då kunnat erhållas. Enligt Patel och Davidsson (2003) krävs 

det att forskaren har goda förkunskaper, både inom forskningsområdet och inom 

intervjuteknik, och dessutom den tid som krävs för att kunna genomföra en intervjustudie. 

Eftersom författaren inte hade någon erfarenhet av att göra intervjuer ansågs inte denna metod 

för att utföra studien vara lämplig.        

 

Studiens validitet värderas efter sin förmåga att beskriva den verklighet som var ämnat att 

studeras (Dahlberg, 1997). Valet att använda en kvalitativ ansats för studien, liksom valet att 

använda självbiografier som litteratur enligt ovanstående diskussion stärker studiens validitet. 

Urvalet av självbiografier är en annan viktig aspekt när studiens validitet ska diskuteras. 

Sökningen efter självbiografier gjordes i bibliotekskatalogen Libris där fyra självbiografier 

skrivna av anhöriga till en person med Alzheimers sjukdom valdes ut och analyserades. Då 

fyra böcker valdes bort på grund av att de inte fanns tillgängliga på ett bibliotek nära 

författaren finns en risk för att viktigt material kan ha missats. Dessa böcker kan ha motsvarat 

syftet och kanske hade kunnat bidra med andra aspekter och kunde därmed gett ett mer 

varierat resultat. En av böckerna valdes ut efter att en bibliotekarie rekommenderat denna, 

vilket innebar att den inte hittades när sökningen efter de andra böckerna gjordes. Detta 

innebär att en risk finns för att fler böcker som motsvarar syftet missades vilket minskar 

studiens validitet. Detta kanske kunde ha undvikits genom att utöka sökningen efter 

självbiografier med hjälp av andra sökord.  En större variation av resultatet och därmed en 

högre giltighet hade eventuellt kunna fås om fler än fyra självbiografier hade analyserats. 

Eftersom författaren hade en begränsad tidsplan att följa fanns ingen tid till att analysera fler 

än fyra självbiografier.  

 

Självbiografierna som användes i studien var samtliga skrivna av en make eller maka till en 

person med Alzheimers sjukdom. Ett bredare spektrum och därmed resultat hade eventuellt 

kunna fås om någon bok varit skriven av en anhörig med en annan relation till en 

Alzheimersjuk person. Tre av böckerna var skrivna av makar till en Alzheimersjuk person och 

en bok var skriven av en maka vilket ger en snedfördelning av könen. Vid sökandet efter 

biografier visade det sig att andelen manliga författare var högre än andelen kvinnliga 

författare. Detta kan ha en förklaring i att statistiken säger att sjukdomen generellt är vanligare 

hos kvinnor.  

 

Tre av böckerna var skrivna på 1990-talet och en var skriven på 2000-talet. Att tre av 

böckerna var relativt gamla reducerar enligt författaren inte studiens giltighet då denna typ av 

upplevelser enligt författaren inte förändras över tid, detta kan styrkas av att upplevelserna i 

de äldre biografierna på många sätt var lika upplevelserna i den nyaste biografin. 

Upplevelserna i biografierna har också mycket likheter jämfört med aktuell forskning vilket 

också styrker att denna form av upplevelser inte förändras över tid. Dock bör det finnas i 

åtanke att om något botemedel mot sjukdomen framställs så torde även de anhörigas 

upplevelser förändras. Det skiljde sig mellan självbiografierna hur författarna beskrev sina 

upplevelser av att leva med en Alzheimersjuk person. En bok (Larsson, 1994) skildrade 

nästan enbart dagboksanteckningar från sjukdomstiden medan de andra skiftade mellan dåtid 
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och nutid. Då de anhöriga tänker tillbaka och beskriver en tid som de upplevde för flera år 

sedan kan detta minska upplevelsernas trovärdighet och därmed denna studies resultat.  

 

Upplevelserna av att leva med en person med Alzheimers visade sig under analysen av 

självbiografierna vara lika på många sätt, vilket i sin tur gjorde att resultatet inte fick så stor 

variation. Detta ger enligt Graneheim och Lundman (2004) studien en lägre validitet än om en 

större variation av upplevelser hade uppvisats. Dock ger det studien en större trovärdighet. 

Författaren använde sig av citat för att resultatets giltighet skulle stärkas (Ibid). 

 

En studies generaliserbarhet avser resultatets möjlighet att gälla för andra individer än de som 

förekom i studien, det vill säga om resultaten som framkom i studien kan överföras till en 

annan grupp av människor (Patel & Davidsson, 2003). Trots att antalet självbiografier var litet 

anser författaren att många av de fynd som framkom i studien kan vara rimliga att överföra 

inte bara till make/makas upplevelser av att vårda en livskamrat med Alzheimers sjukdom i 

hemmet utan också till anhöriga med andra relationer till den alzheimersjuke. Detta då 

tidigare forskning som belyser anhöriga med olika relationer till den sjuke visar stora likheter 

med denna studies resultat. Resultatet borde också kunna överföras inte bara i Sverige utan 

även i andra delar av västvärlden. Detta då mycket av den tidigare forskning som författaren 

tagit del av inte kommer ifrån Sverige men har många likheter med denna studies resultat. 

 

Ett annat viktigt kriterium för värdering av studiens trovärdighet är att diskutera studiens 

reliabilitet, som innebär att metoden ska vara så säkert och pålitligt genomförd att den kan ge 

samma resultat om studien upprepas (Dahlberg, 1997). Att samtliga biografier var skrivna på 

svenska var en av studiens inkluderingskriterier och ökar resultatets tillförlitlighet då risken 

för missförstånd och feltolkningar är liten jämfört med om engelska texter skulle ha 

analyserats. Till analysen användes Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys med ett manifest innehåll. Biografierna innehöll en omfattande mängd 

textmaterial vilket kan ha gjort att författaren omedvetet missat viktigt material. Detta kan 

minska studiens reliabilitet. För att minska risken för detta läste författaren ett flertal gånger 

samtliga biografier noggrant och med syftet i åtanke. Under hela analysen försökte författaren 

hela tiden reflektera över och hålla tillbaka sin egen förförståelse och sina kunskaper för att 

detta inte skulle påverka analysen. Meningsbärande enheter som stämde överens med syftet 

plockades av författaren ut från självbiografierna och dessa blev till slut väldigt många, vilket 

kan ha försvårat kodningen och valet av subkategorier och kategorier. Detta kan ha minskat 

studiens tillförlitlighet. Dock stämde alla utvalda meningsenheter in på syftet. Kategorierna 

som valdes ut ansågs täcka resultatet väl, och ingen viktig data uteslöts medvetet av 

författaren vilket ökar studiens tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). Författaren har 

ensam genomfört studien och tillförlitligheten hade kunnat vara större om två personer 

tillsammans hade utfört studien. Diskussioner angående vilka meningsenheter som skulle 

väljas ut och vilka subkategorier och kategorier som resultatet skulle bestå av hade då kunnat 

hållas och risken för missförstånd hade då varit mindre. Detta kan ha påverkat studiens 

reliabilitet på ett negativt sätt.  
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Resultatdiskussion 

I biografierna framkom det tydligt att de anhöriga går igenom ett sorgearbete när deras 

livskamrat drabbas av Alzheimers sjukdom. Sorgearbetet började när de anhöriga började se 

att deras livskamrat inte betedde sig som vanligt, vilket till en början förnekades av de 

anhöriga. De anhöriga hade svårt att acceptera att deras livskamrat drabbats av en allvarlig 

sjukdom. En stor sorg infann sig när de anhöriga var tvungna att inse den bistra sanningen. 

Liknande resultat har framkommit i flera andra studier (Butcher et al., 2001; Galvin et al., 

2005; Papastavrou et al, 2007; Wuest et al., 1994). Butcher et al. (2001) kom fram till att de 

anhöriga i början av sjukdomsförloppet förnekade sjukdomssymtomen och det tog tid innan 

de anhöriga accepterade att deras närstående blivit allvarligt sjuk. När diagnosen väl blev 

fastställd reagerade flera anhöriga med chock. I föreliggande studie skiljer det sig dock mellan 

hur de anhöriga reagerade vid sjukdomsbeskedet, en anhörig beskrev sjukdomsbeskedet som 

en lättnad efter en lång tid av ovisshet medan en annan upplevde det som en chock att få 

sjukdomsbeskedet. Även ilska över varför detta drabbat ens livskamrat framkom hos de 

anhöriga i samband med sjukdomsbeskedet. En sorg upplevdes över att livet inte längre skulle 

bli som planerat. Sanders, Ott, Kelber och Noonan (2008) beskriver ett liknande resultat i sin 

studie, en sorg finns hos de anhöriga över att livet inte skulle bli så som de hade tänkt och alla 

planer för framtiden krossas. De anhörigas reaktioner och upplevelser från förnekande till 

insikt kan ses som en första fas av sorgearbetet och likheter finns att finna med Cullbergs 

(2006) beskrivning av krisreaktioner. Att reagera med chock vid ett sjukdomsbesked är den 

första fasen av en krisreaktion och att förneka sanningen är en vanlig försvarsmekanism för 

att skydda sig mot det som hotar. Efter chockfasen följer reaktionsfasen då den krisdrabbade 

inser sanningen och försöker finna förklaringar till det inträffade, vilket kan kopplas samman 

med de anhörigas reaktioner vid sjukdomsbeskedet (Ibid).  

 

Under sitt sorgearbete kunde de anhöriga följa sin livskamrats förändring, vilket innebar att se 

sin livskamrat förändras till en främmande person. De anhöriga upplevde en stor förlust i 

samband med detta vilket innebar att sörja en fortfarande levande person. En stor del av 

sorgen innebar att se sin livskamrat bli oförmögen att utföra saker som denne tidigare kunnat 

göra. Butcher et al. (2001) beskriver ett liknande resultat, den svåraste sorgen för de anhöriga 

innebar att se sin annars så livfulla livskamrat brytas ned och förlora tidigare förmågor. 

Marwit och Meuser (2005) menar att den sorg som anhöriga upplever i samband med att deras 

livskamrat långsamt försämras kan jämföras med den sorg som anhöriga upplever när deras 

livskamrat avlidit. Ett sorgearbete pågår således under hela sjukdomsprocessen (Ibid). Detta 

stämmer överens med föreliggande studies resultat, då sorgen hela tiden fanns närvarande hos 

de anhöriga. Persson och Zingmark (2006) beskriver i sin studie att sorgen över att se sin 

älskade förändras kommit att bli en del av de anhörigas vardag, de lever med den jämt och 

ständigt.  

 

Den förändring av livskamraten som sjukdomen medförde ledde till en markant förändring av 

de anhörigas livssituation. Att vara bunden och utmattad är känslor som ständigt återkommer i 

biografierna. En tyngd över att hela tiden finnas till hands upplevdes av de anhöriga vilket 

gjorde att deras frihet berövades. Likheter finns att finna med Sanders et al. (2008) som 

beskriver att de anhöriga känner sig isolerade i hemmet eftersom de måste vara där tjugofyra 
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timmar om dygnet, vilket resulterat i att deltagande i sociala aktiviteter med vänner 

försvunnit. Min studies resultat visade att förändringen av de anhörigas livssituation ledde till 

att de anhörigas livsvärld blev förändrad, detta då vardagen förändrades och de anhöriga 

upplevde en ny verklighet (Dahlberg et al., 2003). 

 

Då sjukdomen fortskred och den sjuke krävde än mer tid och plats hos den anhörige, ökade de 

anhörigas behov av att få vara ensam. Samtidigt framkom det att ensamhet upplevdes av de 

anhöriga trots att de fortfarande lever med sin livskamrat, vilket kan förklaras med att 

livskamraten förändrades så pass mycket att den anhörige helt ensam kom att hantera alla 

bekymmer. Persson och Zingmark (2006) beskriver i likhet med detta att de anhöriga 

upplever sig vara ensamma om alla beslut som ska tas. 

 

När de anhöriga inte längre kunde vårda sin livskamrat i hemmet upplevdes en stor sorg och 

känslor av skuld och skam över att lämna bort sin livskamrat. I flera tidigare studier beskrivs 

en liknande reaktion hos de anhöriga i samband med att de är tvungna att lämna över ansvaret 

till någon annan, känslor av att ha misslyckats för att som anhörig inte ha orkat leva med och 

vårda sin livskamrat längre beskrivs (Aggarwal et al., 2003; Sanders et al., 2008). Den 

förändring som skedde med de anhörigas livskamrat blev till en vardag som påverkade de 

anhöriga både psykiskt och fysiskt i form av blandade känslor och en stor arbetsbörda. De 

anhörigas förändrade livssituation skapade med tiden ett inre resonemang att det finns gränser 

för vad som är möjligt att orka med och att en förändring av livssituationen är nödvändig för 

att själv orka leva. Detta resonemang har en överrensstämmelse med bearbetningsfasen i 

Cullbergs kristeori (2006), som definierar denna fas som en bearbetning av det som hänt och 

som ett försök att leva vidare med en förändrad tillvaro och på ett nytt sätt.  

 

När de anhöriga bearbetat den situation de befann sig i kunde nya sätt att finna glädje i 

vardagen skapas. I föreliggande studie visade sig den fysiska närheten vara viktig för de 

anhöriga när kommunikationen svek, närheten gav glädje i vardagen. Liknelser kan ses med 

Persson och Zingmark (2006) som i sin studie beskriver vikten av närhet som det enda som 

ger en form av gemenskap när det intellektuella sviker. Nyorienteringsfasen är den sista fasen 

i en krisreaktion, vilken pågår livet ut och innebär att den anhörige har gått vidare men krisen 

finns fortfarande närvarande i livet som ett ärr av vad som har hänt (Cullberg, 2006). Detta 

passar in med min studies resultat, då anhöriga fann ljuspunkter som trots den förändrade 

tillvaron förekom i deras liv. Möjligheten att nå nyorienteringsfasen torde öka då de anhöriga 

upplevde familj och vänner som ett viktigt stöd i vardagen för att kunna gå vidare med sina 

liv. Flera tidigare studier har kommit fram till att vänner och familj är viktiga under hela 

sjukdomsprocessen (Butcher et al., 2001; Persson & Zingmark, 2006; Sanders et al., 2008). 

Butcher et al. (2001) beskriver att de anhöriga känner en stor tacksamhet och lycka över att ha 

en familj och vänner som alltid ställer upp. Föreliggande studie visar att stöd även upplevs när 

de anhöriga inser att det finns fler människor som befinner sig i samma situation. Sanders et 

al. (2008) beskriver i likhet med denna studie att de anhöriga får mest stöd genom att samtala 

med anhöriga som befinner sig i samma situation. 
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Föreliggande studie visar att en förutsättning för att den anhörige ska kunna leva vidare är en 

vetskap om att livskamraten har det bra på sitt nya boende. Galvin et al. (2005) beskriver i sin 

studie att de anhöriga kan koppla av och få återhämtning först när de känner sig trygga med 

den vårdpersonal och det boende där livskamraten ska vistas. Även detta kan kopplas samman 

med och bidra till de anhörigas möjligheter att nå nyorienteringsfasen då ovanstående 

resonemang visar sig vara av stor vikt för att de anhöriga ska kunna gå vidare med sina liv. 

Att skapa en god vårdrelation mellan anhörig och sjuksköterska är viktigt för att främja de 

anhörigas välbefinnande (Ekman et al., 2007).    

 

Det sorgearbete som de anhöriga går igenom när deras livskamrat drabbas av Alzheimers 

sjukdom innebär ett stort lidande för de anhöriga. Som sjuksköterska är det viktigt att se och 

bekräfta de anhörigas lidande för att ett välbefinnande ska kunna uppnås (Dahlberg et al., 

2003). För att kunna göra detta krävs en inblick i de anhörigas livsvärld, genom att ta del av 

deras upplevelser och erfarenheter (Wiklund, 2003). Det är viktigt med stöd till de anhöriga 

redan i samband med att sjukdomsbeskedet ges (Cullberg, 2006). I biografierna framkommer 

inte om att något stöd gavs i samband med sjukdomsbeskedet. 

 

Utbildnings- program har visat sig vara viktigt för att anhöriga ska kunna förstå sjukdomen 

och dess konsekvenser (Socialstyrelsen, 2009). Om stöd och utbildning om vad sjukdomen 

innebär erbjudits redan vid sjukdomsbeskedet kanske de anhörigas sorg och lidande hade 

kunnat lindras något. Även deltagande i anhöriggrupper är viktigt att erbjuda redan i ett tidigt 

skede av sjukdomen, deltagandet i dessa tror författaren har en viktig betydelse för att lidandet 

ska kunna lindras då de anhöriga känner att de inte är ensamma i sin situation. Att erbjuda 

psykosocialt stöd kan vara en hjälp för att lindra sorgen hos de anhöriga (Socialstyrelsen, 

2009). 

 

Ett förslag på framtida forskning skulle kunna vara att utföra en intervjustudie som belyser 

anhörigas upplevelser av att leva med en person med Alzheimers sjukdom. Ett större antal 

anhöriga skulle då kunna delta i studien, vilket möjligtvis skulle kunna ge en större variation 

och fånga andra aspekter än de som framkommit i föreliggande studie. Det skulle också vara 

intressant att utföra en studie med genusperspektiv i åtanke, för att se om det finns några 

skillnader män och kvinnor emellan när det gäller upplevelser av att leva med en 

Alzheimersjuk person. En annan intressant aspekt hade kunnat vara att undersöka anhörigas 

upplevelser av vårdens insatser för anhöriga med tyngdpunkt på hur mycket stöd som erbjuds 

till de anhöriga vid en Alzheimerdiagnos, samt hur mycket de anhöriga utnyttjar det stöd som 

erbjuds.   

 

Slutsatser 

De viktigaste fynden som framkom i denna studie är att make/maka till Alzheimersjuka 

genomgår ett sorgearbete då deras livskamrat drabbas av sjukdomen. Hela livet förändras på 

grund av sjukdomen men trots detta förekommer det fortfarande ljuspunkter i vardagen. 

Författaren anser att nyttan med studiens resultat är att det kan öka sjuksköterskans förståelse 

för hur de anhöriga upplever sin situation med att leva med en person med Alzheimers 

sjukdom. Detta kan förhoppningsvis bidra till att de anhöriga bemöts på ett bra sätt och 
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erbjuds stöd och utbildning i ett tidigt stadium av sjukdomen, dock behövs det vidare 

forskning om hur anhöriga upplever och utnyttjar det stöd som erbjuds.  
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Bilaga 1. 

 

Exempel på kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Koder Subkategori Kategori 

”Det var då jag 

började förstå att 

vår saga inte 

skulle få det 

väntade slutet.” 

(Bohman, 1990, 

s. 19). 

Att det inte 

skulle bli som 

jag trott 

Inse Att komma till 

insikt 

Sorg 

”Aldrig i hela 

mitt liv har jag 

varit så låst.” 

(Nylander, 

2003, s. 150) 

Aldrig varit så 

låst 

Ofrihet Att vara bunden En förändrad 

livssituation 

”Barnen är till 

sån underbar 

hjälp för mig.” 

(Isaksson, 1994, 

s. 196). 

Barnen hjälper 

till 

Hjälp Stöd Ljuspunkter i 

vardagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Bilaga 2. 

Presentation av studiens självbiografier. 

 

Boken om E skriven av Ulla Isaksson (1994). Ulla skriver en berättelse om hennes livskamrat 

Erik som drabbas av Alzheimers sjukdom och hur det påverkat deras liv tillsammans.  

Tillbakablickar och minnen om hur livet var innan sjukdomen drabbade dem skildras i 

kombination med rädsla och en ofattbar sorg över att se sin livskamrat förändras till en helt 

annan person.  

 

År med Maria – att leva nära en demenssjuk skriven av Richard Larsson (1994). Boken 

beskriver Richards och hans Alzheimersjuka fru Marias liv tillsammans. I boken får läsaren 

följa Richard som vårdar sin fru dygnet runt och den situation som uppstår när han inte längre 

orkar vårda henne hemma. Richards dagboksanteckningar skildrar sjukdomen och alla de 

svårigheter och det lidande den för med sig i form av ensamhet, förtvivlan och saknad men 

också de stunder av glädje som trots alla svårigheter ibland kunde finnas där.     

 

Sagan om Gunnel skriven av Gösta Bohman (1990). I boken beskriver Gösta hur hans hustru 

Gunnel, som alltid varit en fysiskt och psykiskt stark kvinna, förändras och hur Alzheimers 

sjukdom sakta bryter ner henne och familjegemenskapen. Maken får inträda som vårdare till 

sin hustru och maktlöst se henne förvandlas till en person som inte längre känner igen honom. 

Situationen blir med tiden ohållbar och Gunnel kan inte längre bo hemma.  Författaren ser 

tillbaka på deras lyckliga år tillsammans och undrar hur det kunde bli som det blev.  

 

Stiltje skriven av Torsten Nylander (2003). Boken utspelar sig till stor del på segelbåten 

Cantella som i 30 år var parets hem. Där får läsaren följa parets resor över hela världen. 

Torsten beskriver hur hans fru Clary sakta påvisar tecken på bristande minnesfunktion som till 

slut visar sig vara Alzheimers. Paret kan inte längre bo till havs och hela deras liv vänds upp 

och ner till följd av sjukdomen. Författaren beskriver mycket ingående de upplevelser och 

känslor som han som anhörig får gå igenom under sjukdomstiden. 

 


