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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demenssjukdomar. Den ökar 
mer och mer i samhället och kännetecknas av svårigheter att ha ett självständigt liv. Att vara 
anhörig till en person med Alzheimers sjukdom kräver både tid och kraft. Man kan se 
familjen som ett slutet system som fungerar tillsammans. Och om en person i familjen 
drabbas av en långvarig sjukdom som Alzheimers sjukdom är kommer hela detta system att 
drabbas. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa hur det dagliga livet upplevs för anhöriga som lever 
tillsammans med en person med Alzheimers sjukdom. 
Metod: Studien baserades på en kvalitativ ansats. Nio självbiografiska böcker skrivna av 
anhöriga till alzheimerssjuka personer lästes. Materialet har analyserats genom en kvalitativ 
manifest innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet utgörs av två huvudkategorier och sju underkategorier. Det mest 
utmärkande av studien visar på att livsvärlden för den anhörige förändras. Lidandet yttrar sig i 
form av ensamhet, sorg och saknad. Välbefinnandet yttrar sig som stöd och avlastning från 
familj, vänner och vårdare. 
Slutsats: Att leva tillsammans med en person med Alzheimers sjukdom innebär ofta att den 
anhörige blir tvungen att åsidosätta vissa delar ur sitt eget självständiga liv. 
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INLEDNING 
 
Intresset för hur anhöriga upplever att leva tillsammans med en person som lider av 
demenssjukdom har väckts då författarna har en nära anhörig som har insjuknat i Alzheimers 
sjukdom. Ofta har känslan av hopplöshet och förtvivlan infunnit sig. Utifrån författarnas egna 
erfarenheter hur det är att leva tillsammans med en person med Alzheimers sjukdom så vill 
författarna undersöka andras upplevelser av att leva tillsammans med en närstående med 
denna sjukdom. Egna erfarenheter och kunskaper visar att anhöriga till personer med 
Alzheimers sjukdom behöver mycket stöd.  
 
BAKGRUND 
 
Historik 
År 1907 beskrevs för första gången Alzheimers sjukdom av den tyska läkaren Alois 
Alzheimer. Han skrev en rapport om att han vid en obuktion hos en avliden kvinna funnit 
ökad bildning av ”proteintrassel” i hjärnan, som han kallade det på den tiden. Det som idag 
kallas för plack. Detta var starten på undersökning och forskning kring Alzheimers 
demenssjukdom (Olde-Rikkert, Teunisse & Vernooij-Dassen, 2005).  
 
Demenssjukdomar 
Det karaktäristiska för demenssjukdomar är en allomfattande sjuklig störning av ens 
intellektuella funktioner med personlighetsförändringar, försämring av minnet och det logiska 
tänkandet som följd. Även svåra sociala samt psykiska funktionsnedsättningar är vanliga 
(Larsson & Rundgren, 2010, s. 295). Det sker en fortlöpande kognitiv försämring som medför 
svårigheter i att uttrycka sig p.g.a. att minnet sviker en (Fyndanis, Manoudilidou, Koufou, 
Karampekios & Tsapakis 2012). Demenssjukdomarna delas vanligen in i tre stora grupper, 
primärdegenerativa demenssjukdomar, vaskulära demenssjukdomar och sekundära 
demenssjukdomar (Larsson & Rundgren, 2010, s. 295).  
 
Primärdegenerativa demenssjukdomar innebär sjukdomsprocesser i hjärnvävnaden utan känd 
orsak. Dessa processer drabbar hela hjärnan med atrofiering d.v.s att hjärnan minskar i vikt 
och hjärnans aktivitet avtar. Symtombilden kommer oftast under lång tid och delas ofta in i 
fyra stadier (Larsson & Rundgren, 2010, s. 296). Vaskulära demenssjukdomar orsakas oftast 
av underliggande kärlsjukdom. Detta stör hjärnans blodförsöjning som i sin tur leder till 
skador på hjärnan. Detta kan i sin tur leda till tecken på demens där försämring av minne och 
kognitivt beteende är vanligt. Till skillnad mot primärdegenerativa demenssjukomar så kan 
denna typ komma plötsligt, men även utvecklas långsamt (ibid, s. 298). Sekundära 
demenssjukdomar orsakas ofta av somatiska sjukdomar som ger sekundära besvär t.ex. vid 
alkoholrelaterade skador i hjärnan efter missbruk eller att skalltrauma har uppstått i samband 
med alkohol som i sin tur leder till sekundära problem så småningom (ibid ,s 299). Även B-12 
brist d.v.s brist på vitamin B-12 i kroppen eller vid Parkinsons sjukdom kan även det leda till 
demens(ibid, s, 299). 

Utveckling av Alzheimers sjukdom 
Alzheimers sjukdom är den vanligaste av de primärdegenerativa demenssjukdomarna där ca 
70 procent av de 160 000 demensdrabbade i Sverige lider av Alzheimers sjukdom (Novartis, 
2013). Sjukdomen debuterar smygande och ibland kan den uppträda hos personer kring 45-års 
ålder. De tidiga vanliga symtomen är minnesstörningar främst vid närminnet för att i ett 
senare stadie påverka ”fjärrminnet” d.v.s. det minne som har skaffats under hela sin livstid. 
Personer med Alzheimers sjukdom försämras kontinuerligt där framförallt språkstörningar 
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blir tydliga då personen får svårare att finna ord (Svensson, 2007, s. 570). Enligt Larsson och 
Rundgren, (2010 s. 296-297) utvecklas sjukdomen i fyra stadier. I det första stadiet ses en 
minnesstörning. Personen glömmer ord, har problem att orientera sig, glömmer namn på 
platser och personer. Här ses även problem att motivera sig, svårigheter med att ta initiativ 
och ofta blir personen mer trött. Ett något senare stadie är att personen får svårare att klara av 
de vardagliga sakerna som att klä på sig och koka kaffe som exempel. Personen kommer att 
bli mer och mer desorienterad till tid och rum och får svårt att klara sig utanför bostaden. I 
detta stadie ses även en påverkan på känslolivet då personen blir allt mer likgiltig för de 
anhöriga och uppträdandet ses i form av rastlöshet och oro hos den sjuke (Svensson, 2007, s 
570). Ordglömskan är påtaglig här och personen får svårare att avsluta meningar. 
Skrivsvårigheter kan förekomma, här börjar även personen få svårigheter att klara av den 
personliga hygienen (Larsson & Rundgren, 2010. s. 296-297). Det tredje stadiet ses i form av 
svåra fysiska och motoriska funktionsnedsättningar. Här kan personen få problem med 
inkontinens. Det fjärde stadiet kännetecknas av att personen blir mer mager, får svårigheter att 
sitta upprätt och hålla huvudet rakt. Tillslut förloras även förmågan att le (ibid, s. 296-297). 
Överlevnadstiden brukar variera från person till person men det som kan ses hos yngre 
personer som drabbas av sjukdomen är ett fortare förlopp och överlevnadstiden brukar vara 
cirka sju år. (Svensson, 2007, s. 570). 

Sjukdomen ökar starkt med tilltagande ålder och kännetecknas av långsam förändring av 
beteende och svårigheter att klara sig självständigt (De Souza-Talarico, Chaves, Nitrini, & 
Caramelli, 2009). Risken ökar hos de som har en förälder med Alzheimers sjukdom eller hos 
de som tidigare utsatts för kraftigt trauma mot huvudet. Orsaken är ännu okänd varför vissa 
personer drabbas men det som ses tydligt är att hjärnan atrofierar d.v.s. att hjärnans vikt 
minskar och följden blir att hjärnans aktivitet avtar (Larsson & Rundgren, 2010, s. 296). De 
kognitiva funktionerna är beroende av neurotransmittorn acetylkolin som hjälper till att 
förmedla nervimpulserna. Vid Alzheimers sjukdom sjunker halten acetylkolin i 
nervsynapserna framförallt i tinnings- och hjässloberna där hjärnans minnescentrum är 
beläget i form av Hippocampus och där det sker en försämring i detta område (ibid, s. 296).  
 
Att vara anhörig 
Att vårda en anhörig med Alzheimers sjukdom kräver mycket tid och energi av den anhörige 
(Kelsey, Laditka, & Laditka, 2010). Närmare 75 % av alla som lider av Alzheimers sjukdom 
vårdas i hemmet av en nära anhörig som kan medföra att den anhörigas hälsa och 
välbefinnande förändras, då den anhöriga kan känna en saknad av det som varit förut. 
Dahlberg och Segesten, (2010, s. 120-121) skriver att den närstående bidrar med ett 
sammanhang till den sjuke personen i form av sällskap. Detta skapar stabilitet i en annars 
orolig vardag hos den demenssjuke. Det krävs stort tålamod hos de anhöriga när de ofta 
behöver upprepa saker för den demenssjuke. Allteftersom sjukdomen fortskrider behöver den 
sjuke mer och mer stöttning i vardagen. Man får inte glömma bort de anhöriga som lever 
tillsammans med en demenssjuk person. Vid uteblivet stöd från samhället kan situationen bli 
värre både för den sjuka personen samt de anhöriga. Trots att det inte finns några lagstadgade 
krav på att ta hand om de närstående till vuxna patienter bör det ses som en moralisk 
självklarhet att även värna om dessa människor (ibid, s. 120-121).  
 
Tidigare forskning  
Tidigare forskning visar på att symtom uppstår redan innan diagnosen Alzheimers blir 
fastställt. De anhöriga märker ofta en skillnad i beteende jämfört med tidigare, framförallt 
gällande minnessvårigheter och vardagliga sysslor (Välimäki, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä 
och Koivisto, 2012). De skriver även att det är de anhöriga som söker vård i och med 
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försämringen och vill ha en förklaring till vad det är. När diagnosen sätts, blir det både en 
lättnad för de anhöriga som anar vad det är men inte vågar tänka sig det scenariot, samtidigt 
blir det en smärtsam upplevelse för vissa. Ju längre tiden går ju mer ansvar och stöd får de 
anhöriga ta på sig(ibid, 2012). Forskningen visar också att de anhöriga går tillväga på olika 
sätt för att stötta den sjuke, vissa menar att det var deras ansvar att ta hand om och vårda sin 
sjuka anhörige och ser det som sin plikt medan andra uttrycker en känsla av orkeslöshet, 
trötthet och en oro för att själva påfrestningen blir stor rent psykiskt och i sin tur att det 
resulterar i att de själva behöver stöttning i sin vardag, (Ibid, 2012).   
 
I en studie där åtta personer intervjuades, där alla är anhöriga till personer med Alzheimers 
sjukdom, beskrivs hur det vardagliga livet kan se ut för de anhöriga. I inledningsfasen av 
sjukdomen beskriver de att de fortfarande lever ihop med samma person som förut men att 
personen i fråga är i en process av förändring, som påverkar förhållandet mellan dem. Under 
tiden som sjukdomen förvärras, påverkas förhållandet mer då den sjuke blir mer beroende av 
den anhöriga. Deltagarna i studien berättar att de tar mer och mer ansvar för den sjuke under 
sjukdomens förlopp där de upplever det som naturligt att ta hand om dem men samtidigt 
upplever de en rädsla inför framtiden då den känns oviss huruvida de ska orka med att ta hand 
om den sjuke (Persson & Zingmark, 2006). 
 
Forskning visar även på att det är viktigt att kunna ha en distans till den sjuke. Med distans 
menas att kunna ta hand och värna om sig själv ibland och att kunna göra de saker som var 
och en vill göra på egen hand för att bibehålla en god hälsa (Semiatin och O´Connor, 2012). 
Persson och Zingmark (2006) skriver också i sin studie att intervjupersonerna beskriver vikten 
av att göra saker utan sin sjuke partner, då detta ger en paus i en annars påfrestande vardag. 
Uppnås inte detta kan upplevelsen av att vårda inrikta sig enbart på negativa upplevelser och 
känslor. Finns det en positiv inställning till vårdandet menar Semiatin och O´Connor, (2012) 
att välbefinnandet kan öka både hos den anhörige som vårdar och även hos den sjuke genom 
att hitta på saker tillsammans och ha en gemenskap ihop.  
 
Enligt Persson och Zingmark, (2006) ses en strategi att bemästra situationen genom att de 
anhöriga aktivera sig själva och bibehåller sina intressen. För de personer som fortfarande 
arbetar är arbetet ett sätt att tackla problemen. På arbetet får de en plats där de kan ladda upp 
med ny energi. Att komma bort och kunna glömma bort det tunga för en stund upplevdes vara 
viktigt. Support från vänner, grannar, kollegor som känt den sjuke personen var även 
uppskattat (Ibid, 2006). 
 
Heru, Ryan och Iqbal, (2004) skriver att trots att den anhöriga utför en slags vård av den sjuke 
i hemmet medför detta en känsla av att de hjälper och stöttar den sjuke, att de hjälper den 
sjuke så som de själva hade velat bli stöttade om de var i samma situation. De anhöriga 
beskriver det som att känslan att hjälpa till och ställa upp för någon nära var större än känslan 
att känna det som något betungande. Enligt den studien kan de positiva effekterna vara större 
än de negativa. Andrén och Elmståhl, (2005) har kommit fram till nästan samma resultat i sin 
studie. De kom fram till att de anhöriga känner motivation till att ta ansvar för den sjuke då de 
upplever en egen slags tillfredställelse av det. De får en ny roll och ett nytt syfte med sitt liv 
när de tar del av vården i hemmet. De menar också att de anhöriga känner sig behövda och 
viktiga.  
 
Enligt Persson och Zingmark, (2006) tycker några personer att det var viktigt att få 
information och kunskap om symtom då de kunde förstå konsekvenserna bättre för deras 
anhörigas handlingar.  
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
Varje individ, familj och samhälle har ett intresse att främja hälsa och lindra lidande genom 
att vårda de svaga, sjuka och skadade, men även genom att bibehålla och stärka hälsan hos de 
som är friska (Dahlberg & Segesten, 2010 s. 13). Studien inriktar sig på vårdvetenskapen med 
fokus på hur det är att leva med en alzheimersjuk person och dess inverkan på de anhörigas 
dagliga liv. Människors hälsa är det som bör vara det övergripande målet inom 
vårdvetenskapen för att stödja och stärka människors hälsoprocesser (ibid, s. 47). För att 
förstå hur de anhörigas hälsa, vårdande och lidande upplevs och påverkar deras vardag 
kommer ett livssvärldsperspektiv att användas (ibid, s. 126-127). Det är viktigt att se familjen 
som ett system som fungerar tillsammans och vid förändringar inom detta system så förändras 
övriga delar t.ex. då en familjemedlem blir sjuk så påverkar detta den övriga familjen, som 
ofta behöver strukturera om det dagliga livet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009, s. 74-77). 
 
Två huvudbegrepp har valts ut: livsvärld och hälsa och under hälsan går underrubrikerna 
välbefinnande och lidande in. Detta för att belysa de anhörigas livsvärld samt deras hälsa ur 
olika perspektiv. Dahlberg och Segesten, (2010, s. 127-128) skriver att det är i och genom 
livsvärlden som hälsa, välbefinnande och lidande visar sig. Följande vårdvetenskapliga 
begrepp är därför av betydelse i litteraturstudien. 
 
Livsvärld: 
Livssvärlden betecknar det sätt vi förstår oss själva, andra och allt annat i världen. 
Livsvärlden utgör en värld som delas med andra men kan samtidigt ses som högst personlig 
och unik för varje individ. Att kunna nå fram till en förståelse hur en anhörig upplever sin 
livsvärld bör fokus ligga på livsvärlden som grund, för att försöka se, förstå hur den upplevs 
och sen kunna analysera hur livsvärlden ser ut för den enskilde individen (Dahlberg & 
Segesten, 2010, s. 126-128).  
 
Hälsa 
Hälsa kan beskrivas på många olika sätt, t.ex. att befinna sig i högönsklig välmåga, vara vid 
full vigör, vara vid sunda vätskor samt vara i god kondition och form (Dahlberg & Segesten, 
2010, s. 48). Hälsa är ett tillstånd som rör hela människan och är en upplevelse att vara i 
jämvikt. Känslan av en inre balans och en slags jämvikt i relation till livet i övrigt kan 
förknippas med hälsa. Hälsa är inget som är konstant utan speglar människans livssituation. 
Hälsa förknippas ofta med uttrycket ”Hälsan tiger still”, där det menas att det är först när 
sjukdom yttrar sig som personen känner en form av ohälsa (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 
51). Hälsa kan även innebära att "vara i stånd till" att uträtta små och stora livsprojekt. T.ex. 
de patienter som lever med en långvarig sjukdom eller obotlig sjukdom kan trots det känna en 
slags frihet till situationen då de klarar av att genomföra små och stora livsprojekt trots sin 
sjukdom. Sjukdomen finns där och med medvetenheten om den kan det vara möjligt att känna 
välbefinnande trots att personen är sjuk. Med detta synsätt kan vi förstå att det som verkar 
orimligt hos vissa kan trots det upplevas rimligt hos andra personer och då kan även ohälsan 
upplevas som hälsa. (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 80). 
 
Välbefinnande: 
Känslan av välbefinnande är individuell. Att vara en nära anhörig till en sjuk människa kan 
påverka individen mycket, och det som en gång varit ett välbefinnande kan efter sjukdomens 
inträde inte alls vara välbefinnande. Här krävs det att personen omformulerar sin situation och 
hittar nya strategier till att få större mening med livet och orkar fortsätta leva genom att sätta 
upp nya prioriteringar och mål (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 80-81). 
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Lidande: 
Lidande är någonting som alla människor möter i livet. Inom vårdvetenskapen finns tre 
former av lidande, nämligen livs-, sjukdoms- och vårdlidandet (Eriksson, 2001, s. 82-94). 
Livslidandet, som kan uppstå när hela livssituationen förändras för en individ. Detta lidande 
berör hela individens livsvärld då balansen i vardagen rubbas (Eriksson, 2001, s. 93-94). 
Lidande kan vara både smärta för något tillfälligt som har hänt eller kan det vara att något har 
rubbat den annars trygga tillvaron där t.ex. långvarig sjukdom hos sig själv eller en nära 
anhörig som påverkar vardagen. Kan även vara avsaknad av någon nära anhörig. (Wiklund, 
2009, s. 295-300). När vården inte kan erbjuda ett vårdande som stärker hälsoprocesserna kan 
vårdlidande uppstå. Alltså det lidande som uppstår p.g.a. bristande kunskap, omedvetet 
handlande eller en avsaknad av reflektion (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 211-215). 
Sjukdomslidande är det lidande som upplevs i relation till sjukdomen och behandlingen, t.ex. 
smärta, skuld och skam (Eriksson, 2001. s. 83-85). 
 
En annan form av lidande är ensamheten och kan uttryckas som att vara ovald, leva ofrivilligt 
ensam eller att ha känslan av att inte höra samman med någon annan eller något annat i 
världen. Ensamhet står i relation till identitet och självkänsla och som påverkas av 
gemenskapen till andra. Att känna gemenskap behöver inte vara att ständigt umgås med andra 
människor utan gemenskap har man med personer som står en nära och som betyder något för 
en. När denna gemenskap avtar, det är då ensamheten uppkommer. Ensamhet när ”viktiga 
andra” inte är närvarande, som hos en anhörig till en person med Alzheimers sjukdom som 
inte känner igen en längre (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 90-91). 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Tidigare forskning visar på att många som lider av Alzheimers sjukdom vårdas i hemmet av 
en anhörig och i många fall innebär detta att den anhörigas hälsa och välbefinnande förändras. 
Inte bara p.g.a. att den anhöriga är sjuk utan även att vården oftast innebär en förändring av 
det dagliga livet. Det krävs ofta mycket tid och energi till att vårda en anhörig med 
Alzheimers sjukdom. Ju längre sjukdomen fortskrider desto större behov av stöttning behöver 
den sjuke i vardagen. Detta kan upplevas som problematiskt då de flesta vill finnas där för sin 
sjuka anhörig men kanske inte alltid har orken till det. Det är viktigt att detta uppmärksammas 
så de anhöriga får stöd och hjälp i sin situation. Det framgår av tidigare forskning att leva nära 
eller ihop med en Alzheimersjuk person som anhörig, medför en påverkan på det dagliga livet 
för de anhöriga. Forskare i tidigare studier har kommit fram till att anhöriga upplever en 
förändring av sina dagliga liv när personen insjuknar i sjukdomen. De anhöriga kan uppleva 
detta som tungt och krävande som gör att den anhörige känner en saknad efter det som varit 
förut i och med att de dagliga rutinerna ändras. Det framkommer även att det kan finnas en 
rädsla för framtiden hos de anhöriga för den sjuka då det kändes ovisst om de skulle orka med 
att ta hand om den sjuke i framtiden. Det visar även på att det kan kännas positivt att vårda en 
anhörig i hemmet då detta kan medföra en trygg tillvaro för den sjuka samtidigt som en 
gemenskap skapas då personerna hittar på saker tillsammans. Det framkom även att det 
kändes positivt när man som anhörig hjälpte till och stöttade den sjuke så som de själva hade 
velat bli hjälpta om de varit i samma situation. Tidigare forskning visar översikligt vad de 
anhöriga upplever som besvärligt efter sjukdomens inträde. Studien riktar sig till att nå en 
djupare förståelse än vad tidigare forskning visar. Följande problematisering har gjorts för att 
komma fram till studiens syfte. På vilket sätt förändras det dagliga livet? På vilket sätt 
påverkar detta det dagliga livet? Vad kan detta innebära för hälsan hos de anhöriga? Vad är 
det som känns tungt och krävande som medför en saknad av det som varit förut? 
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SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR  
 
Syftet med studien var att belysa hur det dagliga livet upplevs för anhöriga som lever 
tillsammans med en person med Alzheimers sjukdom. 
Vad upplevde de anhöriga som positivt respektive besvärligt med att leva tillsammans med en 
alzheimerssjuk person? 
Vad är det i det dagliga livet som förändrades för den anhöriga? 
 
METOD 
 
Studien utgick från en kvalitativ metod och presenteras som en litteraturstudie. Dahlborg-
Lyckhage, (2006, s. 139-140) menar att genom att berätta ger vi oss en bild av oss själva. Det 
kan uttryckas både muntligt och skriftligt genom självbiografier. Det är genom dessa 
berättelser som tillgången till den unika upplevelsen hos individen kan nås. Segesten, (2006,s. 
89-96) menar att genom upplevelselitteratur t.ex. självbiografier berättar personer antingen sin 
egen eller en närståendes historia men även en viss persons livshistoria kan beskrivas, 
antingen av personen själv eller av någon annan. Kvalititativ metod har således större 
möjlighet till att nå en djupare förståelse genom erfarenheter, känslor och upplevelser till 
skillnad på vad en kvantitativ metod hade gjort där mätningar och jämförelse mellan 
mätningar ligger till grund (Segesten, 2006, s. 89-96, 97). 
 
Litteraturstudien fokuserades på gruppen primärdegenerativa demenssjukdomar d.v.s. 
sjukdomsprocesser i hjärnvävnaden med okänd orsak där fokus låg på Alzheimers sjukdom. 
Författarna ville fördjupa förståelsen för de anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med 
en alzheimersjuk person och hur detta påverkade det dagliga livet. Livsvärld och hälsa är 
centrala begrepp i vårdvetenskapen och författarna ville med hjälp av dessa begrepp 
tydliggöra de anhörigas upplevelser. 
 
Datainsamling:  
För att hitta självbiografier som motsvarade studiens syfte gjordes sökningar i databasen 
Libris. Libris är en nationell bibliotekskatalog. Här gjordes först sökning efter böcker med 
hjälp av vissa nyckelord för att se så att det fanns tillräckligt med material för att genomföra 
studien. Nyckelorden var ”Alzheimers sjukdom”, ”anhöriga” och ”självbiografi” som 
författarna ansåg vara relevanta för studiens syfte. Forsberg & Wengström, (2008, s. 85) 
menar att sökord ska väljas efter dess relevans till studiens syfte och frågeställningar. 
Sökningar gjordes även i universitetskatalogen på universitetsbiblioteket (se Bilaga 1). 
 
Urvalsförfarande: 
Inklusionskriterier var att självbiografierna skulle vara skrivna av anhöriga till en Alzheimers 
sjuk person då deras upplevelser skulle skildras. Antingen skrivna av dem själva eller av en 
författare som återger deras berättelser. De skulle vara skrivna efter egna erfarenheter av deras 
situation. Litteraturen skulle vara skriven på svenska. Litteraturen skulle vara relevant till 
syftet. Vi strävade efter så nytt material som möjligt som är relevant till vårt syfte men vägde 
även in att ta med äldre litteratur om det ansågs vara av god kvalitét. Målet var att 
självbiografierna skulle vara publicerade under 2000-talet. Då urvalet av självbiografier 
publicerade under 2000-talet var få behövdes publiceringsåret utökas och fick inte vara äldre 
än 25 år. 
 
Faktaböcker om Alzheimers sjukdom exkluderades då syftet riktade sig mot anhöriga och 
deras upplevelser, d.v.s vi ville undersöka det subjektiva kring anhörigas upplevelser och inte 
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det objektiva. Självbiografier på andra språk än svenska och engelska exkluderades då 
författarna till denna studie kände att det hade krävts för mycket tid till att först översätta 
böckerna från ett främmande språk och sedan bearbeta detta material. Självbiografier skrivna 
av vårdare, läkare eller andra proffessioner som möter de alzheimerssjuka och deras anhöriga 
exkluderades då det inte motsvarade studiens syfte. 
 
Efter litteratursökningen valdes 12 självbiografier ut och efter läsning av böckerna 
exkluderades tre stycken då de inte ansågs motsvara studiens syfte (se Bilaga 2). Den ena 
boken exkluderades då den riktade sig till anhöriga som lever tillsammans med och vårdar en 
alzheimerssjuk person. Det var en självbiografi som gav tips och råd för att försöka hjälpa 
anhöriga som lever tillsammans med en alzheimerssjuk person. Den andra boken som 
exkluderades efter läsning var av skönlitterär karaktär och riktade sig mot demenssjukdom. 
Den tredje boken som exkluderades handlade om olika diagnoser av hjärnskador. Varför 
denna exkluderades berodde på att det var svårt att urskilja vilka upplevelser som hörde till 
Alzheimers sjukdom och de övrigas sjukdomar som också togs upp. 
 
Resultatet av hur det är att leva tillsammans med en alzheimersjuk person och upplevelserna 
kring detta omfattades av nio självbiografiska böcker, skrivna av anhöriga till alzheimerssjuka 
personer. 
 
Dataanalys:  
Utgångspunkten när vi samlade in data var att först förstå helheten i texterna för att sedan 
kategorisera datamaterialet i huvud- och underkategorier. Kategorierna tolkades sedan av 
båda författarna och bildade en ny helhet (Jonsson, Heuchemer & Josephsson, 2012, s. 223-
231). Texterna vi hittade granskades genom en kvalitativ manifest innehållsanalys. Det menas 
att det är det som uttrycks direkt i texten istället för att tolka det underliggande som görs 
enligt en latent innehållsanalys. (Graneheim & Lundman, 2012, s. 187-202). Båda författarna 
läste biografierna på egen hand för att sedan diskutera med varandra vad som lyftes fram i 
texterna. Analysen gjordes i fem steg (Se bilaga 3). Detta gjordes för att göra materialet mer 
lättarbetat och hanterbart utan att det centrala i texterna gick förlorat (Ibid, 2012,s. 193-199). I 
det första steget togs meningsbärande enheter ut ur texterna som motsvarade studiens syfte. 
Meningar som innehåller information som är relevant för frågeställningarna plockas ut. 
Omgivande text tas med så sammanhanget kvarstår. Det är dessa meningar som kallas 
meningsbärande enheter. Meningarna kortades sedan ner genom kondensering till mindre 
text, utan att det centrala innehållet gick förlorat. De kondenserade meningarna bildade sedan 
koder utifrån det centrala innehållet i de kondenserade meningarna där meningens innehåll 
kortfattat beskrevs genom koder. Liknande koder som beskrev liknande upplevelser bildade 
sedan underkategorier, som i sin tur bildade huvudkategorierna. 
 
FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
 
Samtliga självbiografier skulle vara publicerade och fria att använda som studiematerial. 
Författarna förde kontinuerligt diskussioner mellan varandra för att minska risken för 
feltolkning av texterna. Författarna strävade efter att hålla tillbaka sin förförståelse och hålla 
ett så öppet perspektiv på texten som möjligt för att undvika att medvetet förvränga 
textmaterialet (Axelsson, 2012, s. 214-216). Enligt Lundman och Graneheim, (2012, s. 197) 
så inkluderar förförståelsen teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter men också förutfattade 
meningar. De menar även att förförståelsen både kan vara positiv och negativ. Det negativa 
kan vara att risken att budskap som grundar sig på igenkännande går förlorat. Det positiva kan 
vara att genom sin förförståelse nå en ännu djupare förståelse och därigenom upptäcker ny 
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kunskap. Enligt Dahlborg-Lyckhage, (2006, s.144) innebär öppenhet att försöka förhålla sig 
på ett sätt att texten kan visa sin mening. En strävan mot öppenhet innebär att inte låta sig 
styras av redan färdiga kategorier utan att låta texten visa sig på nytt (ibid, 2006, s. 144). Att 
vara öppen kännetecknas av att vilja förstå det som beskrivs, och följsamheten visar sig 
genom att låta texten i självbiografierna visa hur det är att leva tillsammans med en 
alzheimerssjuk person, som denna studie belyser. Öppenheten har sina begränsningar i form 
av den egna förförståelsen. För att undvika påverkan på resultatet reflekterade författarna till 
denna studie över sin egen förförståelse under studiens gång (ibid, 2006, s. 144). Författarna i 
denna studie valde självbiografier då författarna till självbiografierna frivilligt hade valt att 
publicera sina berättelser. Litterära verk anses vara tillgängliga för allmänheten då de 
publicerats offentligt, samtycke behövde här ej efterfrågas. (Svensk författningssamling, 
2011). Detta övervägde att författarna valde att granska självbiografier för att minska riskerna 
som en intervjustudie kunde medfört (WMA Declaration of Helsinki, 2012). 
 
RESULTAT 
 
Resultatet redovisas med två huvudkategorier med tillhörande underkategorier. 
Huvudkategorierna som framkom var: Att hålla relationen vid liv, Att leva med hopp och 
förtvivlan. Underkategorier som framkom till ”Att hålla relationen vid liv” var: Upprätthålla 
gemenskapen, Att ständigt finnas till hands. Till ” Att leva med hopp och förtvivlan” framkom 
De anhörigas ensamhet, Sorg och saknad efter det som en gång varit, Upplevelse av 
frustration och skuld, Vändpunkt för de anhöriga, Acceptansen till sjukdomen. 
 
I resultatet benämns författarna till självbiografierna som de anhöriga och den de vårdar som 
den sjuke.  
 
Att hålla relationen vid liv 
Upprätthålla gemenskapen 
Att det blir en omställning i det dagliga livet var ett genomgående tema i alla självbiografier. 
Ju längre in i sjukdomen personen kom, ju mer kreativ behövde den anhöriga som vårdar den 
sjuke bli för att relationen skulle hållas vid liv. Även för att den sjuke skulle ha någon slags av 
gemenskap med andra behövde de nu mötas på nya sätt till skillnad från förr (Isaksson, 1994, 
s. 115-116, 120, 125; Larsson, 1994, s. 127; Peterson, 2004, s. 177-178).  

 
Roboten vill ha ordning på tillvaron, vill att allt skall fungera som förr, då livets goda satt i 
högsätet. Medan den ”inre” delen av mig har sedan länge förstått, att ingenting är som förr, 
att livets goda aldrig mer kan komma tillbaka till oss, att allt nu måste mötas och hanteras på 
ett helt nytt sätt. Och att det är jag som måste prestera detta nya – E kan det inte! (Isaksson, 
1994, s. 115-116) 

 
Genom att den anhörige gjorde saker tillsammans med den sjuke som den sjuke själv brukade 
göra innan sjukdomen debuterade kunde den sjuke uppleva en trygghet och närhet till den 
anhörige. Sådana sysslor kunde vara att t.e.x läsa en bok för den sjuke, eller att baka en tårta 
som de sedan åt tillsammans. (Larsson, 1994, s. 19; Peterson, 2004, s. 183).  
 
För en anhörig var det av vikt att kunna vara öppen och tillgodose flera parters behov. Hon 
berättar att hon bjöd hem vänner till sin sjuka pappa istället för att umgås med de på andra 
ställen. Där kunde hon umgås med sina vänner samtidigt som hon kunde ta hand och ge stöd 
till sin pappa utan att ge avkall på någon del (Fröling, 2009 s. 35; Isaksson, 1994, s. 45). 
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En annan anhörig menar att det var viktigt för henne att möta sin sjuke anhörig både som en 
anhörig men även en kompis. Att utveckla strategier som gynnade båda den sjuke och sig 
själv d.v.s att förena nytta med nöje. Under besöken hos sin sjuka anhörig utförde hon de 
sysslor som behövde göras i hemmet men även att aktivera sin sjuke anhörig som kunde 
inkludera promenader, handla blommor etc. till hemmet som hon uppmärksammade när hon 
utförde sysslor i hemmet. Det blev som ett avbrott i en annars jobbig vardag (Andersson, 
2011, s. 51).  
 
Att möta den sjuke genom humor uppmuntrade både den sjuke och den anhöriga att släppa det 
jobbiga för en stund. När ens förvirrade mor, far eller make, maka plötsligt drog något fräckt 
skämt samtidigt som ett leende växte fram beskrev de anhöriga denna situation som 
värmande. Det var ett sätt att nollställa sig och vakna upp, för att inte enbart se den sjuke som 
”borta” i sin sjukdom utan att påminnas om det som en gång varit tidigare i livet. Att då och 
då uppleva samma jargong mellan varandra som en gång varit (Fant, 1988, s. 73; Isaksson, 
1994, s. 126-127). 
 
Att ständigt finnas till hands 
Att leva med en sjuk partner gav en ökad påfrestning hos de anhöriga. De anhöriga kände sig 
bundna till den sjuke på ett sätt som krävde energi och kraft. Genom att ständigt finnas till 
hands och svara på upprepande frågor blev det i längden både frustrerande och irriterande. 
Även den ständiga övervakningen av den sjuke upplevdes påfrestande för att se till så att den 
sjuke inte gjorde sig illa eller ställde till med någon oreda (Larsson, 1994, s. 20, 50, 53; 
Isaksson, 1994, s. 80-81, 115; Fant, 1988, s. 48-49; Fant, 1991, s. 22-23).  
 

Jag har ställt min säng så att han måste krypa över mig för att komma ut. Fångvaktare! Ja, 
men vad gör jag? E har inga begrepp om farligheter längre, jag måste vaka över honom. Så 
är jag lika mycket fånge som han! (Isaksson, 1994, s, 115). 

 
De flesta anhöriga behövde finnas där mer och mer ju längre sjukdomen fortskred. Ett 
övergripande uttryck var att ständigt finnas till hands antingen om det var att alltid finnas där 
fysiskt hos den sjuke eller att alltid vara nåbar via telefon eller annan kommunikation.  
Att vårda en nära anhörig med Alzheimers sjukdom uppfattades både positivt och negativt hos 
de anhöriga. Att ständigt vara allert och se till den sjuke, samtidigt som dem skulle få ihop 
och göra de andra dagliga sakerna upplevdes som en börda och som påfrestande. De anhöriga 
klarade inte detta länge innan de fick åsidosätta andra uppgifter och behov som behövdes 
göras under dagen (Isaksson, 1994, s. 47; Larsson, 1994, s. 40, 69; Peterson, 2004, s. 39-40). 
Detta för att kunna se till den sjukes behov av närvaro och omvårdnad. Att ständigt finnas där 
för den sjuke samtidigt som vissa kanske hade en egen familj, arbete och egna intressen 
uttrycktes ofta som tungt och oftast behövdes avkall göras på någon av delarna. Arbetet och 
eventuella karriärer var det som ofta åsidosattes och inte orkades med (Bohman, 1990. s. 53-
54; Fröling, 2009. s.23-24, 59-64; Natt och Dag, 2011, s. 98).  

 
Jag tvingades göra ett val. Skulle jag hjälpa min syster eller fortsätta med företaget? Don 
lämnade sin dröm och det som skulle bli hans livsverk. - Vad skulle jag göra? Min egen familj 
behövde också få utrymme någonstans. Självklart tyckte de att jag slukades upp av min syster 
och mitt arbete. Om jag skulle ha försökt fortsätta med företaget hade sannolikt allt gått 
överstyr. (Fröling, 2009. s. 23) 
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Att leva med hopp och förtvivlan 
De anhörigas ensamhet  
De anhöriga ville att den sjuke skulle bo kvar så länge det bara gick, och inte flyttas till ett 
vårdhem. De anhöriga ville inte lämna bort den sjuke utan uppträdde oftast utåt sett på ett 
bättre sätt än det egentligen var i hemmet. Ett sätt att skydda sig själv och den sjuke uppkom. 
Detta sätt att skydda sig mot omgivningen blev också en orsak till att de anhöriga blev mer 
och mer isolerade från vänner och familj (Isaksson, 1994, s. 47; Larsson, 1994,s. 40, 69; 
Peterson, 2004, s. 39-40). 
 
En anhörig beskrev ensamheten som att inte våga släppa taget om den sjuke. Han funderade 
kring om det var han som ”klängde sig fast” hos den sjuke och inte tvärtom. Detta för att inte 
själv bli lämnad ensam. Ju längre in i sjukdomen den sjuke kom desto mer funderade han 
kring detta. Att efter ett långt äktenskap bli tvungen att lämna över sin sjuke partner till ett 
vårdhem upplevdes som en förlust, då han inte orkade kämpa mer. Inte finnas där för sin 
partner längre och en känsla av svek kunde urskiljas (Larsson, 1994, s. 50-51). Hos flera av de 
anhöriga uppkom känslor som att leva ihop med någon som inte fanns längre. Ensamheten 
beskrevs som att den sjuke försvann mer och mer in i sin sjukdom. Att fortfarande leva 
tillsammans men ändå inte, som om den sjuke har samma skal som förut men innanför skalet 
finns det inget som fyller ut det längre (Larsson, 1994, s. 52-53; Isaksson, 1994, s. 53-54; 
Fant, 1988, s. 118-119).  
 
En anhörig som normalt sett hade ett socialt liv med många kontakter och ett socialt umgänge, 
berättade om rädslan inför den dagen hennes sambo skulle gå bort. Den anhörige hade under 
hela sjukdomsförloppet sett till så att det fanns folk runtomkring så som vänner, familj och 
assistenter. Rädslan inför att så småningom möta dagen utan sin sambo, utan alla assistenter 
och rädslan för att bli asocial var påtaglig berättar hon.  
 

-Jag var helt säker på att det inte var sorgen efter Rolle som skulle göra mest ont efter hans 
död. Vi visste ju i tio års tid att han skulle dö. Nej, jag var rädd för att saknaden efter alla 
assistenter var det som skulle vara mest påtagligt. Att det skulle bli tomt och tyst hemma. (Natt 
och Dag, 2011, s. 63) 

 
Ensamheten visade sig även hos de anhöriga som en dag samlats i kyrkan vid deras sjuke 
familjemedlems bortgång. I kyrkan fanns enbart prästen, brodern till den avlidna systern, hans 
hustru och den ”goda mannen” som hjälpt till. Kontakter hade försvunnit mer och mer under 
sjukdomens gång och vid begravningen var vänner och bekanta i stort sett borta (Fröling, 
2009, s. 29). 
 
En annan slags ensamhet enligt en anhörig var känslan av att inte bli hörd eller tagen på allvar 
från vårdpersonalen som skapade en känsla av ensamhet. Då vårdpersonal ifrågasatte varför 
den anhöriga besökte den sjuke så ofta och gav förslag på att ändra förhållningssättet som den 
anhöriga hade till den sjuke kände sig den anhöriga åsidosatt och överkörd. En slags 
uppgivenhet uppstod och den anhöriga undvek i fortsättningen att söka stöd på detta sätt. 
(Larsson, 1994, s. 43-44). 
 
Sorg och saknad efter det som en gång varit 
Något som hela tiden återkom i självbiografierna var känslan av sorg och en saknad efter den 
person som en gång varit. En sorg över att den sjuke inte längre kommer ihåg en, och därmed 
fick de anhöriga känslorna av att inte vara lika betydelsefull som förut. De anhöriga beskrev 
även att det var en sorg att se sin sjuke anhöriga försvinna längre in i sjukdomen. De 
påmindes hela tiden av minnen från tiden innan sjukdomen. Minnen om hur den sjuke var 
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förut. Och känslan av att inte bli ihågkommen eller att känna sig ignorerad förvandlades till en 
känsla av sorg (Fant, 1988,s.21; Isaksson, 1994, s. 147, 157, 173; Larsson, 1994, s. 126, 127-
129; Peterson, 2004, s. 126-127). 

 
Han vill att jag ska utplåna allt som varit. Utplåna mig själv och alla minnen vi har 
tillsammans. Han vill att jag ska fatta in i märgen att ingenting är som förr. Ingenting är ju 
som förr! Jo, min kropp tigger så snart jag ser honom – det är sant. Tigger efter en glimt i 
ögat, en ryckning i läpparna, den allra lättaste handryckning. Men jag har inte rätt till det, 
tycks E mena. Jag är en främling, ingenting annat. Vi finns helt enkelt inte mer för varandra! 
(Isaksson, 1994, s. 173) 

 
Två anhöriga beskrev sorgen som att bli ihågkommen som en annan person än just den sjukes 
man: ”Hennes ständiga förväxlingar fortsätter. Hon sörjer Richard som sällan för henne 
visar sig, men godtar mig som en snäll ersättare” (Larsson, 1994, s. 126). Då deras sjuka 
fruar försvann djupare in i sjukdomen och förvirringen blev mer påtaglig uppfattade de deras 
män som en barndomskärlek när de kom och hälsade på, på vårdhemmet. Och i sin tur kunde 
de sjuka fruarna inte förstå varför deras riktiga män aldrig kom på besök, även fast de gjorde 
det dagligen (Bohman, 1990, s. 100; Larsson, 1994, s. 126). 
 
En anhörig berättade om hur det är just nu, två år efter diagnosen är satt. Den anhörige har fått 
insikt i sjukdomens förlopp och vårdar fortfarande den sjuke maken. Vad hon uttrycker är hur 
länge hon kommer orka med det livet, att en gång i tiden ha lovat varandra att leva 
tillsammans tills döden skiljer sig åt men som nu uttrycks att det inte är samma person som 
hon gifte sig med (Fröling, 2009, s. 64). Något liknande berättar en annan anhörig om den 
sista tiden när den anhörige sitter vid den sjukes sida på ett boende och tänker tillbaka till det 
som en gång varit av betydelse i livet för de två är ett minne blott och det uttrycker den 
anhörige som svårt att bära (Bohman, 1990. s. 100). Det svåra med att acceptera sjukdomen 
var de anhörigas minnen från före sjukdomen debuterade. Det som en gång varit. Acceptansen 
till att den sjuke förändrats och inte var som förr upplevdes som svårt (Fant, 1988, s. 119; 
Isaksson, 1994, s. 35, 156; Larsson, 1994, s. 41-46, 77, 84, 159). 
 

Det är ett sorgearbete i många faser, med oerhört intensiva och omtumlande känslor av både 
sorg, skuld och ilska. Det är att ideligen möta en annan människa i den älskade människans 
gestalt. Hon som var en gång finns inte mer, men kroppen är kvar och är sig lik, fast åldrad. 
En tidigare kraftfull person har blivit kraftlös, initiativlös och hjälplös. Hon har gått från 
viljestyrka och självständighet till villrådighet och totalberoende. Det är hon och ändå inte 
hon. (Fant, 1988, s. 119) 

 
En anhörig beskrev även känslan av att inte ha förstått hur sjuk den anhörige verkligen var. 
Hade den anhörige vetat det så hade han varit tillsammans med honom mer under den sista 
tiden (Natt och Dag, 2011, s. 70).  
 
Upplevelse av frustration och skuld 
En form av frustration enligt de anhöriga var innan diagnosen blev satt, när symtomen började 
visa sig men ingen förstod varför eller vad det ändrade beteendet berodde på. Att leva 
tillsammans med en person som började visa tecken på ett annat beteende beskrevs som 
förvirrande och frustrerande men som när undersökningar gjorts och diagnosen kunde ställas 
blev en insikt till beteendet (Fröling, 2009, s. 60-63; Andersson, 2011, s.9-14; Natt och Dag, 
2011, s. 57-58). 
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Känslor av att svika sin sjuke anhörig togs upp i flera självbiografier. När de anhöriga inte 
längre hade kontroll över situationen, när deras ork och tålamod brast i form av ilska, 
frustration och vredesutbrott kom skuldkänslorna direkt. De förstod att den sjuke inte kunde 
rå för hur det blivit och det var frustrerande att se hur de anhöriga försvann mer och mer in i 
sjukdomen, men de beskrev även att det var en befrielse och att de behövde skrika ut allt som 
vuxit inombords. (Larsson, 1994, s. 132; Isaksson, 1994, s.8 7; Peterson, 2004, s. 87-109; 
Fröling, 2009, s. 36).  
 
Två anhöriga berättade om den svåra tiden när den sjuke familjemedlemmen är i behov utav 
ett boende för denna sjukdom där andra i liknande situation bor. När den sjuke är alltför sjuk 
och tar för mycket kraft ur den anhörige som finns där och vårdar och ger stöd. Här uttryckte 
de anhöriga det svåra med att släppa taget och kontrollen om den sjuke och överlämna vården 
och ansvaret till andra för att ta hand om den sjuke familjemedlemmen. Från att innan ha haft 
koll på vad som gjorts under dagen till att inte vara medveten om vad som händer på boendet 
och vad som åtgärdas uttrycktes som tungt. (Andersson, 2011, s. 95; Isaksson, 1994, s. 147, 
152).  

 
Jag är tacksam. Jag vet att jag gjorde så mycket jag förmådde – jag kunde inte mer. Men jag 
sörjer över att jag är den jag är – så utan tålamod. Min kärlek övervann just inte mycket! Det 
är inte precis skuld jag känner men en sådan skarp sorg över att inte ha orkat hela vägen 
(Isaksson, 1994, s. 152) 

 
Skuldkänslor uppkom även när de anhöriga tog sig tid för att vara själv, genom att åka iväg 
under någon dag eller en vecka utan den sjuke. Ångest över att inte finnas till hands ledde till 
att de anhöriga tog på sig skulden (Fröling, 2009, s. 28-29; Fant, 1988, s. 17, 46-47; Larsson, 
1994, s. 149-150).  
  

Jag har varit tvungen att resa långt bort för att få distans till situationen – och till henne. 
Sitter isolerad i en lägenhet i Miami Beach och skriver. Skriver och gråter. Gråter och rasar. 
Och har dåligt samvete, naturligtvis. För att jag har lämnat henne i sticket i två veckor (Fant, 
1988, s. 17) 
 

Vändpunkten för de anhöriga 
Det framträdande ur ett par av självbiografierna, var att de anhöriga som dagligen tog hand 
om den sjuke  hade en önskan om att deras andra anhöriga, dem som inte var i daglig kontakt 
med den sjuke eller levde på annan ort skulle ha en förståelse över situationen. En förståelse 
om hur det är att vårda en nära sjuk anhörig dygnet runt. Även en önskan om att de då och då 
skulle komma och besöka den sjuke. Detta för att det inte skulle bli en ensambörda att ta hand 
om den sjuke. Det upplevdes som en lättnad när barn och barnbarn kom på besök. Genom 
deras närvaro blev situationen lättare. Att kunna släppa taget om den sjuke under en stund 
medan en annan anhörig som man litade på kunde gå ut en runda med den sjuke. Då kunde ett 
andrum skapas, en chans till vila (Isaksson, 1994, s.129-130; Larsson, 1994, s.126). 
 

Nu har jag inte skrikit på över en vecka! Det är mest ”barnens” förtjänst. De ser att jag 
behöver hjälp och de ställer upp. Redan deras närvaro gör atmosfären kring E och mig så 
mycket lättare. (Isaksson, 1994,s.129) 

 
Avlastningen och stöd var av betydelse för många anhöriga och deras dagliga liv. Avlastning 
och stöd från vården kunde bestå utav assistenter eller hemtjänstpersonal, även annan 
vårdpersonal som tog hand om den sjuke och de dagliga sysslorna (Natt och Dag, 2011, s. 59; 
Isaksson, 1994, s. 89; Larsson, 1994, s. 163). Det kunde även bestå utav ”god man” som 
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kontinuerligt förde samtal mellan t.ex. vården, kommunen och kronofogden och löste det som 
behövde lösas (Fröling, 2009, s. 25). Det kunde även bestå utav t.ex. en person från ett 
demensteam som tog över ansvaret som hemtjänsten tidigare hade haft (Andersson, 2011, s. 
64). Genom avlastningen kunde de få mer egentid och värna om sig själva eller deras egna 
familjer. Många beskrev det som en ljusglimt i en annars tung vardag, eller att de blev som 
vilka familjemedlemmar som helst som gav stöd och hjälp(Natt och Dag, 2011, s. 59; Fröling, 
2009, s. 25). Liknande form av stöd var det stödet familj och vänner gav till den anhörige som 
levde tillsammans med den sjuke familjemedlemmen. Stöd i form utav att finnas där och 
lyssna, att ha någon att tala med eller vissa som ställde upp vid speciella tillfällen som 
läkarbesök eller andra besök. Vare sig det rörde sig om det ena eller det andra stödet så var 
det av betydelse för den anhörige som kunde få ny energi och kraft utifrån detta (Andersson, 
2011, s. 54-55; Natt och Dag, 2011,s. 63). En annan anhörig hade under sjukdomsförloppet 
hela tiden sina barn och sina närmsta att vända sig till för att prata och få ett annat perspektiv 
på situationer som uppstod och val som behövde göras och gav stöd (Bohman, 1990, s. 86, 
91). 
 

Inte kunde jag prata med vår snälle doktor så naket som det hade behövts. Han är så vänlig 
och bekymrad, men han slätar ut våra bekymmer // Doktorn tycker inte, att E var så dålig! // 
Han fick dock något starkare att sova på och de första nätterna var underbara, jag har inte 
sovit så gott på ett halvår (Isaksson, 1994, s. 89) 

 
En anhörig beskrev att den första avlastningsperioden var svår, då den sjuke uppfattades som 
mer förvirrad än förut när den anhöriga var och hälsade på. Detta gjorde att den anhöriga 
ifrågasatte sig själv om han hade gjort rätt som lämnat bort den sjuke och om sjukdomen 
förvärras av att sätta den sjuke på institution. Men efter ett par veckor acceperades situationen 
och den anhöriga märkte att det blev en skillnad då han hann med att göra mer saker, och att 
det blev en lättnad i det dagliga (Larsson, 1994, s. 43-44). En annan anhörig beskrev tiden 
efter att den sjuke fått långtidsvård som att oron är borta och stressen har klingat av (Peterson, 
2004, s. 113). 
 
Acceptansen till sjukdomen 
Att få hjälp i form av avlastning var ett steg till att acceptera sjukdomen och kunna släppa 
taget. Att vara ensam om vården till den sjuke anhöriga och leva tillsammans med den sjuke 
dygnet runt genom äktenskap var både en stor påfrestning men det skapade även en känsla av 
att ta hand om den sjuke och inte svika den man älskar (Isaksson, 1994, s. 156; Larsson, 1994, 
s. 32, 60). Trots känslor av ensamhet fanns det en vilja och tacksamhet över att kunna ta hand 
om, och finnas där för sin sjuka anhörig så länge det bara gick (Fant, 1988, s. 118-119; 
Isaksson, 1994, s. 156-157, 223-224; Larsson, 1994, s. 116-117). 
 
Flera av de anhöriga beskrev att de inte ville se den verklighet som verkligen var. Utan de 
skapade sig en förvrängd verklighets bild över den sjuke. De trodde att det kanske inte var så 
dåligt som det egentligen var. Men när de sedan fick påtryckningar från släkt och vänner som 
såg deras situation ur ett annat perspektiv, kunde de vakna upp och inse hur deras situation var 
(Fant, 1991, s. 135-136; Larsson, 1994, s. 40-43, 126, 134; Isaksson, 1994, s. 129-130, 147-
150; Peterson, 2004, s. 79, 87-111). Att få insikt i sjukdomsförloppet och att acceptera att det 
inte blir bättre var det som oftast tog längst tid för de anhöriga att acceptera. Kan det ha berott 
på att den anhörige som funnits där för den sjuke under en längre tid hade funnits med under 
hela förloppet och därför fått tunnelseende och kanske inte uppmärksammat försämringen 
som ”en utomstående” hade gjort? Det som beskrevs av de flesta var att när den sjuke 
familjemedlemmen var så sjuk så att ett annat boende krävdes, det var då de verkligen 
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uppmärksammade försämringen hos den sjuke (Andersson, 2011, s. 95; Bohman, 1990, s. 96-
97; Fröling, 2009, s. 26-27).  
 
När de anhöriga tillsammans med släkt och vänner ordnade så den sjuke kunde få ett boende 
på ett vårdhem upplevdes detta först som svårt för den anhöriga men samtidigt upplevde de en 
stor lättnad av att ha tagit detta steg. Ett första steg för att tänka på sin egen hälsa. (Isaksson, 
1994, s. 199-200; Larsson, 1994, s. 159). Att acceptera och succesivt släppa taget om den 
sjuke var för de anhöriga både tungt men även en befrielse (Andersson, 2011,s. 96; Bohman, 
1990, s. 98-101; Isaksson, 1994, s. 222-224).  
 

-E, säger jag sakta. Du behöver inte vara rädd för mig längre. Jag begär ingenting. Allt 
underbart och härligt som vi haft tillsammans har jag packat ner i mormors stora röda 
sagolår uppe på gavelvinden i Stenby. Där ligger det så fint tillsammans – också det svåra: 
smärtan, missförstånden, misstagen. Du är fri nu. Du behöver inte längre duga för mig, min 
älskade (Isaksson, 1994, s. 223) 

 
En återkommande tanke hos de anhöriga var att i slutskedet av sjukdomen börja tänka på vad 
de skulle göra efter en förväntat bortgång av den sjuke familjemedlemmen. Fyra av de 
anhöriga ville göra förändringar i och runt omkring vårdandet av dementa. De hade levt nära 
sjukdomen under en längre tid och såg vart det fanns brister men även vad som upplevts som 
bra. En anhörig filmade och dokumenterade hur det var att vara ung anhörig till en sjuk 
förälder. Något som arbetades vidare med efter förälderns död för att visa andra hur det kunde 
vara (Fröling, 2009, s. 38). Den anhörige berättar även att hustrun till den sjuke 
familjemedlemmen blev vice ordförande för en alzheimerförening efter bortgången (ibid, s. 
38). En anhörig berättar om valet att jobba mot en bättre vård för dementa istället för jurist 
som den anhörige tidigare tänkt sig (ibid, s. 38). En annan anhörig berättar om planerna för att 
starta ett eget demensboende där visionen är mycket personal och där man som anhörig kan 
bo tillsammans med den sjuke (Natt och Dag, 2011, s. 66). 
 
DISKUSSION 
 
Resultatet visar hur anhöriga till alzheimersjuka personer upplever en omställning i det 
dagliga livet genom ökad påfrestning av att vara bunden till den sjuke, känslan av ensamhet, 
sorgen och saknaden efter den person som en gång varit, frustration över hur det blivit som i 
sin tur leder till skuld, stödets betydelse från omgivningen och acceptansen till sjukdomen. 
Syftet med studien är att belysa hur det är att leva med en alzheimersjuk person och med ovan 
nämnda kategorier anser författarna att det belyses. 
 
Metoddiskussion 
Författarna har till denna studie valt att läsa självbiografier. Självbiografier är den typ av 
litteratur som beskriver livsberättelser och tar upp både upplevelser och livsvärld och kan 
innehålla mycket av verklighetens villkor och förhållanden (Dahlborg-Lyckhage, 2006, s. 
139-140). Denna litteraturstudie kunde även gjorts som en intervjustudie men valdes inte då 
författarna ansåg att deras erfarenhet till att genomföra en intervju var allt för begränsad. 
Författarna ansåg att vid en intervju bör det skapas en bra dialog för att kunna få ut det unika i 
ett samtal. Detta ansåg författarna att de inte behärskade och då eventuellt kunna missa 
upplevelser och erfarenheter av vikt till studiens syfte. Delar av upplevelsen kan gå förlorad 
då intervjupersonerna kan utesluta delar av sin berättelse då den som intervjuar inte skapar ett 
förtroende hos den som intervjuas. Lundman och Hällgren-Graneheim, (2012, s. 188) menar 
att tolkningen av intervjupersonenas berättelser bör göras med medvetenhet om deras rådande 
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livssituation, dvs. deras rådande kultur, personliga historia och livsvillkor. Fördelar med en 
intervjustudie kan vara att då kan de plötsliga känslor och reaktioner komma fram hos den 
som intervjuas medan detta kan bli en nackdel i en litteraturstudie av självbiografier då dessa 
känslor och reaktioner antingen tas bort eller förfinas under skrivandets gång. 
 
En styrka i studien är att självbiografierna är skrivna på svenska, då inga feltolkningar görs på 
grund av fel i översättning av texterna från andra språk. En annan styrka är även att studien 
genomfördes i Sverige och det är här vi får vår utbildning samt det är här vi kommer möta 
dessa patienter och deras anhöriga i vårt kommande yrke. Hade studien gjorts i nordiska 
länder hade troligtvis resultatet blivit liknande. Däremot om studien gjorts i fattigare delar i 
världen där sjukvård och resurser skiljer sig åt jämfört med här i Sverige hade studien 
troligtvis visat ett annat resultat. Valet av självbiografier grundades på att författarna till 
denna studie ville nå en djupare förståelse om hur det är att leva tillsammans med en 
alzheimers sjuk person. En kvalitativ manifest innhehållsanalys användes då författarna ville 
gå från helheten till delar för att sedan nå en ny helhet, d.v.s. en djupare förståelse (Jonsson, 
Heuchemer & Josephsson, 2012, s. 223-231). Genom att båda författarna haft kontinuerlig 
dialog i de olika stegen i analysarbetet och diskuterat tolkningen av texterna som gjorts anser 
författarna att tillförlitligheten har ökat (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2012, s. 196-
198). 
 
Författarna delade upp de 12 valda självbiografierna och läste översiktligt sex stycken var 
som en kontroll att självbiografierna stämde överens med studiens syfte. När detta var gjort 
exluderades tre självbiografier som inte motsvarade syftet. Därefter lästes de nio 
självbiografierna igenom av båda författarna, detta för att minimera risken att missa delar av 
vikt i texterna och stärka studiens resultat. Lundman och Hällgren-Graneheim, (2012, s. 193) 
menar att studiens resultats tillförlitlighet stärks genom att analysprocessen tydligt beskrivs. 
Fördelarna med detta sätt var att författarna kunde diskutera självbiografiernas innhehåll för 
att minska risken för feltolkning av texterna och att självbiografier som var relevanta till syftet 
togs ut. En annan fördel var att båda författarna inte behövde läsa alla självbiografier varsin 
gång till en början. Då målet var att se till självbiografiernas innehåll och så de passade till 
syftet. Detta underlättade även tidsmässigt då det är stora volymer att läsa när det gäller 
självbiografier. Nackdelar med detta sätt var att trots att författarna förde dialog mellan 
varandra kontinuerligt kan detta ändå inneburit att viss feltolkning av självbiografierna har 
skett eftersom båda författarna inte läst alla självbiografier två gånger. Författarna anser dock 
att ingen feltolkning har skett vid urvalet av självbiografier eftersom de självbiografier som 
exkluderats inte var relevant till syftet med studien.  
 
De nio valda självbiografierna är skrivna mellan åren 1988 – 2011. Fyra av dessa 
självbiografier var skrivna under 2000-talet. Resterande fem självbiografier var skrivna 
mellan 1988 – 1994. Målet var att hitta självbiografier som var skrivna senaste tio åren men 
efter sökning i databaserna ansågs detta inte möjligt eftersom de nyare självbiografierna som 
valdes ut och senare exkluderades inte motsvarade studiens syfte. Däremot stämde de äldre 
självbiografierna överens med studiens syfte. Att ha självbiografier som är 18-25 år gamla 
kan anses vara en svaghet i studien då dessa ligger till grund för resultatet. Men samtidigt 
anser författarna till denna studie att likheterna och skillnaderna att leva tillsammans med en 
alzheimerssjuk person inte skiljer sig åt mellan de nya och äldre självbiografierna. 
 
Självbiografierna var skrivna av döttrar, make, maka, syster och en bror till en alzheimerssjuk 
person. Författarna till denna studie anser att det kan finnas en styrka att studera olika rollers 
upplevelser av att leva tillsammans med en alzheimerssjuk person. Här fick studien ett brett 
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perspektiv istället för att enbart fokusera på en av rollerna. Författarna fick fram många 
likheter trots olika roller men kunde även urskilja olikheter i det dagliga livet. 
 
Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim, (2012, s. 197) handlar förförståelsen om den bild 
som forskaren har av det fenomen som studien syftar till. Förförståelsen inkluderar 
erfarenheter, fördomar och teoretisk kunskap om fenomenet. Författarna till denna studie är 
medvetna om deras förförståelse och genom att ha kontinuerliga reflektioner och dialoger 
med varanndra under analysprocessen minskade detta risken att förförståelsen ska förvränga 
resultatet (Dahlborg-Lyckhage, 2006, s. 144). Författarna till denna studie försökte förhålla 
sig på ett sätt så att texten i självbiografierna kunde visa sin mening. En strävan efter att hålla 
en öppenhet och följsamhet till texten i självbografierna då författarna ville minska risken att 
resultatet påverkades av deras förförståelse. 
 
Resultatdiskussion 
I denna studie har det framkommit många likheter men även en del olikheter från de 
anhörigas upplevelser att leva tillsammans med en alzheimersjuk person. Studien visar på 
både negativa upplevelser men även positiva upplevelser och kan uttryckas som att det var att 
leva i en berg och dalbana med olika känslor. Upplevelsen är individuell. Men i och med att 
studien visat många likheter med en del olikheter, kan man då beskriva det som att de 
anhöriga går igenom liknande process men med olika variationer? För att få ett tydligare 
resultat på vilket sätt dessa variationer visas skulle en mer omfattande studie behöva göras 
med ett större urval av självbiografier skrivna av anhöriga till Alzheimers sjukdom. Studiens 
resultat visade att de negativa känslorna de anhöriga till den alzheimerssjuke personen hade 
var saknad efter det som varit förut, ensamhet, att ständigt finnas till hands medan de positiva 
känslorna uppkom efter att sjukdomen accepterades och de anhöriga tog till sig hjälp i form 
av stöd och avlastning. Livsvärlden delas både med andra men är även högst personlig och 
unik. Under denna kategori kunde ett övergripande uttryck  urkiljas ur resultatet och det är att 
livsrytmen förändras. Livssrytmen präglas av rytm och harmoni, där t.ex. glada stunder 
kombineras med sorgsna stunder, rörelse kombineras med stillhet m.m. Känslan av rytm hör 
också samman med en känsla av balans, att ha kontroll på läget (Dahlberg & Segesten, 2010, 
s. 72-76). Studiens resultat visar att den tidigare livsrytmen rubbas hos de anhöriga. Den 
tidigare dagliga rytmen och balansen fortlöper inte längre som förr efter sjukdomens inträde. 
 
Lidandet är något som alla människor möter någon gång under livets gång. Det kan yttra sig 
på olika sätt men i studiens resultat visas det främst genom saknaden efter den person som en 
gång varit och ensamheten som uppstår därefter. Att dagligen möta den sjuke och ständigt 
påminnas om hur personen var före sjukdom debuterade upplevs som tungt hos de anhöriga. 
Saknaden efter det som en gång varit visade sig tydligt i resultatet. Navab, Negarandeh, och 
Peyrovi, (2012) skriver att de anhöriga ofta blickar tillbaka och jämför hur det är nu till 
skillnad från vad det var förut. Detta ger de anhöriga en sorg och saknad efter den person som 
en gång varit. Betts-Adams och Sanders, (2004) skriver att de anhöriga känner en slags 
saknad i det dagliga livet när den sjuke blir mer beroende av stöd och hjälp från sin 
omgivning. Det dem menar här är saknaden efter den person som en gång varit, en 
självständig individ och som nu är i behov utav mer hjälp. De menar även att saknaden efter 
att kommunicera på ett normalt sätt var påtaglig. Detta kunde vara ständiga upprepningar av 
det som sägs, att inte kunna få svar på det man som anhörig undrar över, då detta ofta blir en 
envägskommunikation. Frank, (2008) menar också att det upplevs svårt för de anhöriga att 
kunna släppa taget om den sjuke. Att släppa taget om den person som en gång varit frisk och 
nu är annorlunda jämfört med tidigare.  
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Studiens resultat visar på att ensamhet kan uppträda på olika sätt hos de anhöriga. Det 
genomgående för de olika sätten som ensamheten uttrycker sig på är förlusten av gemenskap 
till viktiga andra personer i sin närhet. Förlusten av ett socialt umgänge vare sig det var släkt, 
vänner eller vårdpersonal. Dahlberg och Segesten, (2010, s, 90-91) skriver att när gemenskap 
och sammanhang inte finns, det är då man upplever ensamhet. En gemenskap och 
sammanhang till viktiga andra som betyder något för en. Shanley, Russell, Middleton och 
Simpson-Young, (2011) menar att ensamhet uppkommer då de anhöriga tar på sig så mycket 
ansvar över den sjuke att dem sedan inte orkar med att ta tag i andra saker utanför hemmet. 
Saker som att träffa vänner uteslöts i brist på energi för att de anhöriga inte hade ro till att 
varva ner och få tid till vila. Ett annat problem som skapar ensamhet är när släkt och vänner 
har så svårt att acceptera situationen att de tar avstånd från både den sjuke och den anhöriga 
som vårdar (ibid, 2011). 
 
Utifrån resultatet upplever många av de anhöriga en bundenhet till den sjuke. Det visar sig att 
ju längre sjukdomen fortskrider, desto mer behöver de vara där hos den sjuke. En del skapar 
olika strategier för att kunna finnas där för den sjuke samtidigt som man som anhörig kan 
uträtta sina egna sysslor. Frank, (2008) menar att det är känslan av att ständigt finnas där för 
den sjuke som är påfrestande. Att inte hinna med allt som behövs hinnas med och även att den 
anhöriga behöver göra avkall på andra dagliga sysslor upplevs som påfrestande och som att 
den anhörige blir mer isolerad från omgivningen. Phinney, (2006) beskriver hur de anhöriga 
involverar den sjuke genom att låta den sjuke följa med på aktiviteter. Detta visar både på att 
ständigt finnas till hands men även att det fanns en vilja att involvera den sjuke för att skapa 
någon slags stimuli och gemenskap hos den sjuke.  
 
Dahlberg och Segesten, (2010, s. 52) skriver att hälsa innebär att må bra och att vara i stånd 
till att genomföra små och stora livsprojekt som är av värde i livet för individen. Att kunna ha 
ett självständigt liv vid sidan om vårdandet av den sjuke bör uppnås för en god hälsa. Vellone, 
Piras, Talucci och Cohen, (2007) visar i sin studie att de anhöriga upplever sviktande hälsa. 
Detta kunde bero på en bristande frihet och självständighet men även att påfrestningen rent 
psykiskt och fysiskt blir för stor när man som anhörig vårdar den sjuke. De menar på att 
rädslan inför framtiden påverkar personen psykiskt som i sin tur gör att de får sviktande hälsa. 
Frank, (2008) skriver även att det är en kamp att hålla sitt personliga liv vid sidan samtidigt 
som man som anhörig har en vårdande roll om den sjuke. Att inte kunna flytta iväg utan man 
är fast här i denna situation. Även den uppkomna isoleringen från sitt sociala nätverk, sin 
vänkrets upplevs som svår och tung att bearbeta. 
 
Studiens resultat visar även på positiva känslor, ett slags välbefinnande. Efter att den anhörige 
drabbas av sjukdomen gäller det att man själv hittar nya vägar att gå för att främja hälsan och 
öka välbefinnandet. Trots saknaden efter den person som en gång varit samt ensamheten som 
uppstod, fanns där ändå positiva saker som kunde urskiljas. De anhöriga som lever närmst den 
sjuke tar ofta hand om och finns där för den sjuke under lång tid. De har ofta inte kommit till 
insikt hur svårt sjuk personen egentligen är. När sjukdomen gått så långt att det inte finns 
annat att göra än att söka stöd och hjälp, det är först då de anhöriga inser hur sjuk personen är. 
Det är då acceptansen träder in och ur detta kunde positiva känslor träda fram. Det var ur 
dessa positiva känslor som de anhöriga fick motivation och styrka att kämpa vidare. Vellone, 
Piras, Talucci och Cohen, (2007) menar att acceptansen till sjukdomen gav ett välbefinnande 
hos de anhöriga. De accepterar att Alzheimers sjukdom inte går att hejda men de hoppas ändå 
på att sjukdomsförloppet inte skulle påverka den sjuke. Det var en förhoppning för de 
anhöriga att deras sjuka anhörig inte påverkas för mycket. Det kan de leva med och detta 
skapar ett välbefinnande i deras situation. Andrén och Elmståhl, (2005) skriver att de anhöriga 
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får tillfredställelse genom att se den sjuke ren, bekväm och på gott humör. Även genom att de 
anhöriga får känslan att vara behövda genom att ta hand om den sjuke skapar positiva känslor. 
Att värna om den sjuke är ett sätt att visa sin kärlek. 
 
Stöd är av betydelse för många anhöriga. Stöd i form av att deras vänner och bekanta har 
acceptans till den uppkomna situationen underlättade det dagliga livet hos de anhöriga. Stöd 
och avlastning ger de anhöriga tid för dem själva att göra saker som de annars behöver göra 
avkall på. Dahlberg och Segesten, (2010, s, 84) skriver att tryggheten till andra kan göra att 
man känner en mening och sammanhang till sin situation och livet i övrigt. Att nå en trygghet 
till sin situation kan göra att personen kan kontrollera den uppkomna situationen och 
sjukdomen på ett bättre sätt i målet att främja sin hälsa. Shanley et al. (2011) skriver att stöd 
och avlastning från vänner, släkt och vården är av betydelse för de anhöriga då de får tid för 
sig själva. Även när det kommer till att göra val åt den sjuke utgör deras vänner och bekanta 
ett stöd för detta. Att ha någon empatisk person att prata med och som man kände sen innan 
var betydelsefullt. Velone et al, (2007) och Watts och Teitelman (2005) stärker också detta då 
hjälp och stöd från familj och vänner är av vikt. Att de finns där och stöttar eller enbart att ha 
någon att prata med. En annan form av stöd som är av vikt är det som ges från vårdare som 
avlöser och tar över ansvaret över den sjuke för en tid, så de anhöriga kan få tid för sig själva.  
 
SLUTSATSER 
 
Att vara anhörig till en person som insjuknar i Alzheimers sjukdom kan innebära att 
livsvärlden ändras för den anhörige som i sin tur påverkar hälsan.  
Den anhöriges liv påverkas ofta på det viset att det egna självständiga livet åsidosetts i viljan 
till att värna om den sjukes liv. På detta vis blir ensamheten mer påtaglig då den sjuke 
behöver mer tid och stöd ju svårare sjukdomen blir. Genom att få stöd kan man som anhörig 
få mer tid till sig själv för att värna om sig själv och sina egna intressen och behov. Detta i sin 
tur kan främja hälsan hos de anhöriga som vårdar sjuka människor i hemmet. Sjuksköterskans 
roll är här av betydelse där de kan påverka hälsan hos de anhöriga genom att finnas där och ge 
råd och stöd även för dem. För tillfället finns det inget botemedel mot Alzheimers sjukdom, 
dock kan man göra mycket för att lindra lidande hos de anhöriga. 
 
Förslag på fortsatt forskning 
I framtida forskning bör fokus inriktas på de positiva upplevelserna som främjar 
välbefinnandet och hälsan. Istället för att som det främst är nu där vikten läggs på de negativa 
upplevelserna att leva tillsammans med en alzheimerssjuk person. Författarna till denna studie 
anser även att det är av betydelse att uppmärksamma de anhörigas behov av stöd ju längre 
sjukdomen fortlöper. En annan aspekt att ta hänsyn till kan vara att undersöka hur de anhöriga 
till alzheimerssjuka blir bemötta i vården. 
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Bilaga 1 – Litteratursökning    s.1(1) 
 
 

 
* varav en av dessa senare exkluderades 
** varav två av dessa senare exkluderades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Databas 
Datum 

Sökord Antal träffar Utvalda 

Libris 
2013-04-01 

Alzheimers 1153 0 

 AND anhöriga 48 0 
 (Avgränsnng på 

mina bibliotek; 
Linnéuniversitetet + 
Sjukhusbiblioteket i 
Växjö)  

29 6** 

Universitetsbibliotekets 
katalog 
2013-04-01 

Alzheimers sjukdom 26 1 

 Alzheimers sjukdom 
AND anhöriga 

5 1 

Libris 
2013-04-02 

Demens Anhöriga 
 

181 0 

 (Avgränsat på mina 
bibliotek – 
sjukhusbiblioteket i 
Växjö) 

18 1* 

Libris 
2013-04-02 

Alzheimers biografi 29 0 

 (Avgränsat på mina 
bibliotek – 
linnéuniversitetet) 

12 3 

Libris 
2013-04-02 

Alzheimers 1153 0 

 Alzheimers 
biografier 

15 0 

 Alzheimers 
biografier anhöriga 

6 0 

Libris 
2013-04-02 

Att vårda alzheimer 1 0 

22 
 



Bilaga 2 – Självbiografier    s.1(2)  

Författare 
Titel 
Årtal 

Sammanfattning 

Irene Andersson  
Min syster fick Alzheimer- 
Om vård och bemötande ur 
ett anhörigperspektiv  
2011 

Denna bok handlar om Irene som är syster till Moniqa. När 
Moniqa är 58 år insjuknar hon i Alzheimers sjukdom. Här ger 
Irene sin återberättelse om hur det var att se sin syster bli sämre 
och sämre, och därför behovet av mer stöd och hjälp i vardagen. 
Irene kämpar genom hela boken för att ge Moniqa så god vård 
och omtanke som det går, men även kampen mot vård och 
omsorg, där det inte alltid är så lätt att få sin röst hörd. Denna 
bok är skriven på svenska och skriven av Irene som är anhörig 
till Moniqa. 

Gösta Bohman 
Sagan om Gunnel – I 
Alzheimers skugga 
1990 

I denna bok berättar Gösta om sin ungdomsförälske Gunnel 
som han träffade 1934 och som senare blev hans hustru. Hon 
insjuknar i Alzheimers sjukdom. Gösta berättar om hur det var 
att leva ihop med Gunnel som sjunker in mer och mer i sig 
själv. I denna bok skildras även hur svårt det kan vara att släppa 
taget om den man älskar och låta henne åka hemifrån till ställen 
som tog hand om äldre med liknande besvär. Den är skriven 
utifrån Göstas egna ord och skriven på svenska och riktar sig 
till anhörigas upplevelser utav sjukdomsförloppet hos Gunnel. 

Maj Fant 
Att bli mamma till sin 
mamma 
1988 

En bok skriven av en dotter till sin Alzheimerssjuke mamma. 
Maj Fant har en gammal mamma som drabbats av 
åldersdemens. Om henne och om sitt förhållande till henne 
handlar den här boken om. Hon skriver med sorg, ömhet och 
raseri. Sorg över att det har blivit så här, över att hennes starka, 
självständiga, handlingskraftiga, alltid prydliga mamma 
förvandlats till en förvirrad, ledsen, gammal kvinna. Boken 
beskriver dotterns känslor och upplevelser när hennes mamma 
drabbades av Alzheimers sjukdom. Boken är även skriven på 
svenska. 

Maj Fant 
De sista åren – En 
fortsättning från Att bli 
mamma till sin mamma 
1991 

Det är en fortsättning på "Att bli mamma till sin mamma", 
boken som blev en väckarklocka, när det gäller att rikta 
uppmärksamheten på demenssjukdomar och på hur de anhöriga 
drabbas. Den här boken är en fortsatt skildring av Majs 
mammas sjukdom d.v.s Alzheimers sjukdom och boken är en 
redogörelse för hennes sista år. En bok skriven på svenska. 

Kristina Fröling 
Ett minne för livet – Boken 
om Alzheimers sjukdom 
2009 

I denna bok återberättas möten med personer som har levt/lever 
med eller nära sjukdomen Alzheimers sjukdom. Delar av boken 
berättar hur det är att vara storebror till en syster som insjuknar 
i sjukdomen, en annan del berättar om två systras olika sätt att 
tackla sjukdomen när deras far insjuknar i den, en annan del 
berättar om när Caroline tar hand om sin man och ändrar sina 
mål i livet. Denna bok beskriver olika anhörigas dagliga liv 
d.v.s en brors upplevelser, två döttrars upplevelser och en 
hustrus upplevelser av att genomlida sjukdomsförloppet hos 
den sjuke. Den är även skriven på svenska. 

Ulla Isaksson 
Boken om E 

En bok skriven av Ulla Isaksson som beskriver hur hon 
upplevde sin situation när hennes make Erik drabbades av 
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1994 Alzheimers sjukdom. Erik och Ulla Isaksson, livskamrater och 
älskande, drabbas gemensamt när Eriks demens tog överhanden 
över deras liv. Vad händer när ens närmaste förändras? Liksom 
man själv? Ulla berättar öppet och självrannsakande om vad 
hon upplevde. Hon kämpar med att acceptera Eriks sjukdom 
men känner en konstant smärta att hennes livskamrat är påväg 
bort. Skriven på svenska. 

Richard Larsson 
År med Maria- Att leva nära 
en demenssjuk 
1994 

En bok skriven av Richard Larsson. Han skriver om sin 
alzheimerssjuka fru. Den tar upp vårdens stora betydelse men 
även vårdens otillräcklighet. Gruppboendets betydelse inom 
demensvården bekräftas av Richard Larssons erfarenheter. 
Dagboken speglar Marias förvirring och ångest och författarens 
trötthet och oro samt alla de misstag han gjorde i sin kamp för 
att hjälpa Maria. Skriven på svenska. 

Sara Natt och Dag 
Livet som anhörig – I 
skuggan av cancer, 
Alzheimer och ALS 
2011 

I denna bok beskrivs anhörigas upplevelser av att leva 
tillsammans med en person som insjuknat antingen i cancer, 
ALS eller Alzheimers sjukdom. De berättelser som riktade sig 
mot ALS och cancer exkluderades. I den del som berör 
Alzheimers sjukdom beskriver Stina som bor ihop med Rolle, 
sin historia om hur det var när de först träffades och hur det sen 
blev när Rolle insjuknade i Alzheimers sjukdom. Här ges en 
beskrivande del över förloppet från början till slut d.v.s tills 
Rolle går bort. Stina berättar även om hur hon planerade för en 
framtid utan sin Rolle och att det aldrig är för sent för att testa 
nya möjligheter. Boken är skriven på svenska. 

Marie Peterson 
Du tror du vet allting 
2004 

Ett triangeldrama som utspelar sig mellan en mamma, en dotter 
och en sjukdom – Alzheimers sjukdom. Dottern skriver om sin 
mammas väg djupare in i sjukdomen. Dottern försöker hålla 
kontakten och dialogen vid liv. Dottern vill förstå sin mor men 
inser snart att hennes mor snart är borta. Boken är skriven på 
svenska. 
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Bilaga 3 - Analysen     s.1(1) 
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Huvudkategori 

Hon kunde 
glömma kastruller 
på spisen, tills de 
kokade sönder. 
Hon kunde sätta 
tomma kokkärl på 
varma plattor. 
Familjens övriga 
medlemmar måste 
ägna sig åt ständig 
övervakning. Detta 
ledde i sin tur att 
hon kände sig ännu 
mer utsatt och 
isolerad. 

Att ägna sig åt 
ständig 
övervakning 
som ledde till 
utsatthet och 
isolering för den 
sjuke. 

Ständig 
övervakning 

Att ständigt 
finnas där 

Att hålla 
relationen vid liv 

...det är inte det 
som pågår varje 
dag som tröttar ut 
mig, utan att jag 
måste ställa upp 
och ”vara 
närvarande” hela 
tiden, ordna, hitta 
på, hejda, svara på 
frågor. 

Blir trött av att 
hela tiden ställa 
upp och vara 
närvarande, 
ordna, hitta på 
och svara på 
frågor. 

Tröttheten 
genom att 
vara 
närvarande. 

  

...Vi ringer och 
skriver till 
varandra, det ger 
mig glädje och 
styrka också att 
möta Marias alla 
svårigheter. 

Hålla kontakten 
ger glädje och 
styrka i det 
svåra. 

Glädje och 
styrka genom 
kontakt. 

Upprätthålla 
gemenskapen 
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