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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Alzheimers sjukdom som är en demenssjukdom kallas också de anhörigas 

sjukdom. Ansvaret för en närstående med Alzheimers sjukdom som behöver mycket hjälp och 

stöd, påverkar de anhörigas livsvärld i många avseenden.  

Syfte: Syftet var att belysa hur det är att vara anhörig till en närstående med Alzheimers 

sjukdom. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie där fem självbiografier analyserades 

med manifest innehållsanalys. Studien hade kvalitativ design med induktiv ansats.    

Resultat: Sjukdomen gör att livet förändras och att de anhöriga ställs inför olika etiska 

dilemman, de upplever hur det är att få och inte få hjälp samt hur relationerna påverkas. 

Under sjukdomens gång finns det stunder av lycka och nya insikter mognar fram.  

Slutsats: Resultatet visar att anhöriga inte bara upplever lidande utan även välbefinnande 

under den närståendes sjukdomsförlopp. Livet som anhörig är påfrestande men det finns ljusa 

stunder, stödet av familjen kan upplevs som en resurs. Allmänsjuksköterskan bör ha ett 

familjefokuserat perspektiv för att kunna stödja även anhöriga i olika vårdsituationer. 
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INLEDNING 
Vi har båda arbetat med dementa inom äldreomsorgen samt mött dementa inom olika delar av 

vården under vår verksamhetsförlagda utbildning. Dessutom har vi båda erfarenheter av att 

själva vara anhöriga till personer med Alzheimers sjukdom och tycker därför det är viktigt att 

uppmärksamma denna fråga.  

BAKGRUND 
Historik 
Ordet demens kommer från latinets "de mens", översatt blir det "utan själ", vilket säger 

mycket om hur man såg på demenssjukdomar bakåt i tiden (Wijk, 2010). Lika länge som 

människan funnits har det troligen funnits demenssjukdomar. Aristoteles och Platon beskrev 

redan under antiken "sinneslöshet", ett tillstånd som uppkom under senare delen av livet. 

Även Shakespeare beskrev på 1600-talet dementa personer i till exempel Hamlet (Ekman et 

al., 2011).  

Drygt 50 år bakåt i tiden benämndes personer med demenssymtom som åderförkalkade, senila 

eller "att de hade gått i barndom". De var oftast inlåsta på mentalsjukhus eller undangömda i 

hemmen (Jansson, 2008). I början av 1980-talet användes ordet demens och patienterna 

befann sig på stora långvårdsavdelningar med upp till 50 patienter per avdelning, där dementa 

blandades med patienter med andra sjukdomar. Från den tiden och framåt har forskningen 

gjort stora framsteg om hur personer med demens ska behandlas och bemötas för att få 

livskvalité och må bra (Jansson, 2008). 

Alzheimers sjukdom 
Alzheimers sjukdom är den vanligast förekommande demenssjukdomen (Larsson & 

Rundgren, 2010).  I Sverige beräknas ungefär 100 000 personer vara drabbade (Basun, 2011). 

Symtomen beskrevs för första gången 1907 av Alois Alzheimer, en tysk läkare och forskare, 

som fick ge namn åt sjukdomen (Marcusson, Blennow, Skog & Wallin, 2011).  Under 1970-

talet upptäcktes att det som i folkmun kallade åderförkalkning, som ansågs vara en del av det 

naturliga åldrandet, gav samma förändringar i hjärnan som Alzheimers sjukdom, vilket 

förändrade synen på sjukdomen (Marcusson, Blennow, Skog & Wallin, 2011).  

Vid Alzheimers sjukdom dör neuronen i hjärnan och det uppkommer sjukdomsspecifika 

förändringar, så kallat senila plaque, vilket leder till att hjärna atrofierar, det vill säga 

tillbakabildas, och minskar i vikt. Även halten av signalsubstansen acetylkolin som förmedlar 

signalerna i hjärnan minskar, främst där vårt minnescentrum är beläget (Larsson & Rundgren, 

2010).  

Symtomen kommer smygande med minnessvårigheter och stresskänslighet som ofta leder till 

oro och ångest. Den drabbade märker att det inte fungerar som det gjort tidigare och kan få 

depressiva symtom (Marcusson, Blennow, Skog & Wallin, 2011). När sjukdomen fortskrider 

ökar minnesstörningarna, initiativförmågan avtar, förmågan att planera försämras liksom 

språket, räkneförmågan och förmågan att tolka visuell information (Basun, 2011).  Mot slutet 

blir språkstörningarna mycket uttalade och försämring av fjärrminnet tillkommer samtidigt 

som motoriska svårigheter som stelhet, ofrivilliga muskelryckningar och epileptiska anfall 

kan förekomma (Basun, 2011). Sjukdomen går i dagsläget inte att bota, förloppet är 10-15 år 

med individuella skillnader och leder till en för tidig död (Larsson & Rundgren, 2010). 

Diagnosen Alzheimers sjukdom är en sannolikhetsdiagnos, baserad på prover tillsamman med 

den kliniska bilden, oftast genom att utesluta andra alternativ. Diagnosen kan inte säkerställas 
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förrän vid en obduktion, då de sjukdomsspecifika förändringarna kan påvisas (Braun & 

Anderson, 2012). 

Alzheimers sjukdom har ett starkt samband med ålder, vid 60 års ålder har cirka 0,2 % 

diagnosen, vid 80 års ålder och uppåt är siffran 20 % (Larsson & Rundgren, 2010). 

Alzheimers sjukdom är den tredje vanligaste dödsorsaken hos äldre i västvärlden, efter hjärt- 

och kärlsjukdomar och cancer (Marcusson, Blennow, Skog & Wallin, 2011). 

De största riskfaktorerna för Alzheimers sjukdom är ålder och ärftlighet, det finns även 

forskning som visar på samband mellan upprepade skalltrauman, som exempelvis vid 

boxning, och Alzheimers sjukdom samt att risken är högre vid diabetes, högt blodtryck, höga 

blodfetter och aterosklerotisk sjukdom (Basun, 2011). 

Det finns idag så kallade bromsmediciner som hämmar nedbrytningen av signalsubstansen 

acetylkolin i hjärnan, vilket kan stabilisera symtomen men hindrar inte sjukdomsförloppet, 

alla patienter blir dock inte hjälpta av medicinerna. (Allgulander, 2008). En god omvårdnad 

och ett professionellt bemötande är därför centralt i omhändertagandet av patienter med 

Alzheimers sjukdom (Larsson & Rundgren, 2010).  

Anhörig respektive närstående  
Anhörig definieras som "en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna" 

(Socialstyrelsen, 2004b). Närstående definieras som ”en person som den enskilde anser sig ha 

en nära relation till” (Socialstyrelsen, 2004a).  I denna litteraturstudie kommer anhörig att 

avse den person som hjälper och vårdar medan personen med Alzheimers sjukdom benämns 

som närstående. 

Att vara anhörig  
Få personer definierar sig själva som anhörigvårdare, de ser sig själva som make/maka, dotter, 

son, barnbarn etcetera. Även den insats som utförs ses inte som vård utan som något naturligt 

(Sand, 2014). I de flesta fall är den anhörige en make/maka som lever tillsammans med den 

alzheimersjuke och som ger personlig omvårdnad, emotionellt stöd och sköter praktiskt 

hemarbete, en annan stor grupp som ger stöd och hjälp är vuxna barn (Winqvist, 2010). 

Många ser det som sin plikt att ta hand om sin sjuke närstående och växer succesivt in i rollen 

som anhörig till en närstående med Alzheimers sjukdom (Friedmann & Buckwalter, 2014). 

Det finns forskning som visar på skillnader i hur anhöriga hanterar sin situation beroende på 

bostadsort. På landsbygden finns ett mer kollektivt synsätt på familjen jämfört med storstaden 

som har ett mer individualistiskt synsätt, däremot upplevs belastningen lika, liksom 

tillfredställelsen över att kunna hjälpa sina närstående (Forssell Ehrlich, 2015).   

Demenssjukdomar, där Alzheimers sjukdom ingår, brukar kallas de anhörigas sjukdom.  

Ansvar för en närstående som behöver mycket hjälp och stöd gör att livet ofta blir annorlunda, 

mer inskränkt än tidigare (Ekman et al. 2011). Anhöriga behöver uppmanas att inte bara ta 

hand om sin närstående utan även ta hand om sig själva såväl fysiskt som psykiskt (Angelo, 

Egan & Reid 2013). Alla familjer och familjeförhållanden är unika, information, stöd och 

lösningar måste därför individanpassas, vilket är sjuksköterskans roll att hjälpa till med 

(Friedemann & Buckwalter, 2014).  

En jämförelse av anhöriga till personer med cancer, Alzheimers sjukdom och schizofreni visar 

att anhöriga till personer med Alzheimers sjukdom upplever den största bördan medan 

anhöriga till personer med cancer oftare är deprimerade. Kunskap om hur vården bäst stöttar 

anhöriga till personer med allvarliga sjukdomar kan vara till stor hjälp för många anhöriga 

(Papastavrou, Charalambous, Tsangari & Karayiannis 2012). 
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Lagar och riktlinjer 
Socialnämnden är skyldig att erbjuda stöd för att underlätta för anhöriga som vårdar en 

närstående som är långvarigt sjuk (Svensk författningssamling 2001:453). Det är 

kommunernas ansvar att informera om möjligheterna till stöd och att genomföra detta. Stödet 

kan bestå av enskilda samtal om den närståendes situation, utbildning om aktuell sjukdom, 

deltagande i anhöriggrupp, tillhandahållande av hjälpmedel, avlösning i hemmet eller 

ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2013) 

Tidigare forskning 
Huvuddelen av forskningen som finns om Alzheimers sjukdom har medicinsk inriktning. En 

studie har visat hur det förändrade genuttrycket hos personer med Alzheimers kan användas 

som biomarkörer för tidig diagnos av sjukdomen samt för design av nya läkemedel (Lin et al., 

2014). En annan studie har genom djurförsök på möss visat hur ackumulerat betaamyloid 

(senila plaque) kan brytas ned och ge kognitiva förbättringar, vilket väcker förhoppningar om 

att det går att utveckla botande mediciner för människor (Cantarella et al., 2015). Ytterligare 

en studie har visat att kost, motion och kognitiv träning kan förbättra eller bibehålla den 

kognitiva funktionen hos dementa, vilket talar för att även livsstilsfaktorer kan påverka 

sjukdomsförloppet (Ngandu et al., 2015).  

Väldigt lite forskning finns om hur personer med Alzheimers själva upplever sin situation. Ett 

exempel är dock Frazer, Oyebode & Cleary (2012) som beskriver hur ensamstående äldre 

kvinnor med Alzheimers sjukdom eller andra demenssjukdomar hanterar sitt dagliga liv och 

strävar efter att upprätthålla sin identitet.  

Det finns viss forskning om upplevelserna hos anhöriga till personer med olika sjukdomar. 

Papastavrou et al. (2012) visar på likheter i upplevelserna hos anhöriga till personer med 

cancer, schizofreni och Alzheimers. Friedmann & Buckwalter (2014) visar på skillnader i 

upplevelserna mellan kvinnliga och manliga anhöriga och Forsell Erlich (2015) jämför hur det 

är att vara anhörig till en demenssjuk i storstaden respektive på landsbygden.  

Efter denna litteratursökning kan slutsatsen dras att det finns ett behov av mer forskning om 

hur anhöriga till närstående med Alzheimers sjukdom upplever sin situation.   

 

TEORETISK REFERENSRAM 
Vårdvetenskap är en autonom vetenskap som beskriver och analyserar vårdandet, det är en 

professionsneutral vetenskap som dock främst har utvecklats bland sjuksköterskor. Det 

centrala i vårdvetenskapen är att patienten står i fokus och målet är att stärka och stödja hälsa 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Detta synsätt utesluter inte på något sätt de anhöriga utan i ett 

vårdande som är familjefokuserat inkluderas de anhöriga. Detta gäller till exempel vid 

långdragna sjukdomsförlopp där det inte finns någon kurativ behandling, som vid Alzheimers 

sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett familjefokuserat perspektiv från 

allmänsjuksköterskans sida är att föredra då denna sjukdom inte bara påverkar den närstående 

med Alzheimers sjukdom utan också anhöriga runt personen i fråga (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2014). 

Livsvärld, hälsa, välbefinnande och lidande är vårdvetenskapliga begrepp som är relevanta för 

denna litteraturstudie.  

Livsvärld 
Teorin om livsvärlden utgör en filosofisk grundbult inom vårdvetskapen (Dahlberg & 
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Segesten, 2010). Ett vårdande i vårdvetenskaplig mening har alltid sitt ursprung i livsvärlden 

och det innebär att vårdaren försöker förstå hälsa, välbefinnande och lidande med 

utgångspunkt från patientens eller den anhöriges erfarenheter. Livsvärlden kan beskrivas som 

världen så som den erfars av människan, den är unik men delas samtidigt med andra. 

Livsvärlden har såväl en temporal dimension, där både det förflutna och framtiden inkluderas, 

som en rumslig dimension, vilket innebär att det rumsliga har en unik innebörd för varje 

människa (Dahlberg & Segesten, 2010).   

Att inta ett livsvärldsperspektiv i aktuell studie innebär att undersöka hur Alzheimers sjukdom 

påverkar de anhörigas vardag.  

Hälsa 
Inom vårdvetenskapen ses människan som en enhet av kropp, själ och ande. Hälsa är därför 

inte enbart frånvaro av sjukdom utan en process som människan skapar och upplever i det 

dagliga livet där känslan av sammanhang och upplevelsen av mening är lika viktigt som 

kroppslig hälsa (Willman, 2009). Dahlberg och Segesten (2010) definierar hälsa som att må 

bra och vara i stånd att genomföra stora och små livsprojekt, men menar också att det kan 

beskrivas som ett tillstånd av jämvikt i relation till sig själv och sina medmänniskor.  

I studien fokuseras på hälsan hos anhöriga till närstående med Alzheimers sjukdom, det är de 

närstående som är sjuka men ändå påverkas hälsan hos de anhöriga.  

Välbefinnande 
Välbefinnande kan beskrivas som en subjektiv upplevelse av att må bra (Birkler, 2007). 

Välbefinnande kan också beskrivas som en upplevelse av lycka eller livskvalitet (Willman, 

2009). Dahlberg och Segesten (2010) menar att välbefinnande kan finnas trots sjukdom, till 

och med trots svår eller obotlig sjukdom, eftersom detta kan leda till en omvärdering av 

livssituationen och av hela existensen. 

Detta innebär att även anhöriga till närstående med svåra eller obotliga sjukdomar, såsom 

Alzheimers sjukdom, kan uppleva ett välbefinnande.  

Lidande 
Även lidande är en subjektiv upplevelse som inte bara handlar om fysisk smärta utan omfattar 

hela existensen (Birkler, 2007). Begreppet kan delas in i livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande, där livslidande ses som en naturlig del av livet, sjukdomslidande är en följd av 

sjukdom eller behandling och vårdlidande är till exempel kränkningar eller försummelser som 

patienten drabbas av i relation med vårdpersonalen (Wiklund, 2009). 

Anhöriga till närstående med Alzheimers antas kunna uppleva både livslidande i egenskap av 

att vara anhörig till en närstående med en obotlig sjukdom, sjukdomslidande då bördan blir 

för tung att bära och vårdlidande vid kontakt med vårdpersonal. 
 

PROBLEMFORMULERING  
Befolkningen blir allt äldre och Alzheimers sjukdom ökar, i Sverige idag är ungefär 100 000 

personer drabbade. Alzheimers sjukdom är den vanligaste förekommande demenssjukdomen. 

Symtomen börjar smygande med minnessvårigheter och stresskänslighet, symtomen förvärras 

succesiv och förloppet är 10-15 år. Diagnosen är en sannolikhetsdiagnos och kan endast 

säkerhetsställas vid en obduktion. Det finns ingen botande behandling, endast bromsmedicin 

som kan stabilisera symtomen men förhindrar inte sjukdomsförloppet som leder till döden. 
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Därför är en god omvårdnad och ett professionellt bemötande centralt vid vård av 

alzheimersjuka personer. 

Ansvar för en närstående som behöver mycket hjälp och stöd gör att livet som anhörig ofta 

blir annorlunda och mer inskränkt än tidigare, vilket påverkar den anhörige både psykiskt och 

fysiskt. Demenssjukdomar, där Alzheimers sjukdom ingår, brukar därför kallas de anhörigas 

sjukdom. Anhöriga spelar en viktig roll i vården av närstående med Alzheimers sjukdom, 

därför behövs mer kunskap för att förstå hur de upplever sin situation, så att de kan få rätt stöd 

av den professionella vården. Detta är en viktig uppgift för allmänsjuksköterskan eftersom 

personer med Alzheimers finns inom många olika områden av vården.  

Hälsa är inte enbart frånvaro av sjukdom utan en process som människan skapar i det dagliga 

livet, i sin livsvärld. Välbefinnande och lidande är subjektiva upplevelser som omfattar hela 

existensen. Vid en studie av livsvärlden hos de anhöriga antas både hälsa, välbefinnande och 

lidande framträda. 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa hur det är att vara anhörig till en närstående med Alzheimers sjukdom. 

 

METOD 

Design 

En kvalitativ design med induktiv ansats valdes till studien. 

Inom kvalitativ forskningstradition råder uppfattningen att världen är kontextberoende och 

subjektiv och att ”sanningen finns i betraktarens ögon” (Lundman & Hällgren Granheim, 

2012). Den kvalitativa forskningen fokuserar på att tolka människans subjektiva upplevelse av 

sin omvärld, forskaren måste också ha förståelse för det specifika sammanhanget samt vara 

medveten om sin förförståelse (Forsberg & Wengström, 2013). Den kvalitativa designens mål 

är att ge en ökad förståelse av patientens eller i detta fall den anhöriges erfarenheter, 

förväntningar och upplevelser så att behovet av information och stöd kan bemötas (Friberg, 

2012). 

Forskningsansatsen var induktiv vilket innebär att analysen skedde förutsättningslöst utan i 

förväg uppställda teorier eller hypoteser (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). 

Studien genomfördes som en litteraturstudie och byggde på biografier, eftersom det skrivna 

ordet är ett bra sätt att förstå människors upplevelser och erfarenheter (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). För att kunna fånga dessa fenomen är berättelser/biografier en bra metod 

(Dahlborg Lyckhage, 2012b). Motivet för analys av berättelser är att öka förståelsen för hur 

människor upplever bland annat hälsa, välbefinnande och lidande i sin livsvärld och vilka 

konsekvenser det kan få för vårdandet (Dahlborg Lyckhage, 2012a). Denna design och 

metodval överensstämmer väl med studiens syfte.                                    

Datainsamling 
En systematisk litteratursökning gjordes i den nationella bibliotekskatalogen Libris (se bilaga 

1). För att bredda sökningen och undersöka om det fanns böcker som ej var tillgängliga på 

biblioteken gjordes även en osystematisk sökning på hemsidorna för Svenskt Demenscentrum 

(2014), Alzheimerföreningen (u.å.) och Alzheimerfonden (u.å) 
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Urval 
Vid sökning i Libris användes den utökade sökningsmöjligheten. Språket var begränsat till 

svenska och materialtypen var begränsad till bok vid samtliga sökningar. Först gjordes en 

fritextsökning på Alzheimer*, biografi, vilket gav 23 träffar. Sedan gjordes en sökning på 

Alzheimers i fältet för ämnesord utan att precisera tesaurus. Klassifikationen i 

kategorisystemet SAB (Sveriges Allmänna Biblioteksförening) avgränsades till Lz, vilket 

innebär sökning på biografier över särskilda personer. Denna sökning resulterade i 12 träffar. 

Det söktes även på Alzheimers sjukdom som ämnesord i svensk MeSH i kombination med 

klassifikationen Lz, men detta gav inga träffar alls. Vad gäller den osystematiska sökningen 

granskades den litteratur som fanns att erbjuda på hemsidorna för Svenskt Demenscentrum 

Alzheimerföreningen och Alzheimerfonden.  

Inklusionskriterier var självbiografier, att böckerna skulle handla om Alzheimers sjukdom och 

att de skulle vara skrivna ur ett anhörigperspektiv. Ett annat krav var att böckerna skulle vara 

skrivna på svenska för att författarna skulle kunna uppfatta nyanserna i språket, och nyare 

böcker prioriterades. Exklusionskriterier var böcker som var skrivna av en person som själv 

hade Alzheimers, böcker som i skilda kapitel beskrev livshistorier av flera olika personer eller 

tog upp andra sjukdomar utöver Alzheimers samt fiktiva romaner och poesiböcker. En bok 

som var väldigt kort (ungefär 30 sidor) och tredje upplagan av en bok vars första upplaga kom 

ut redan 1989 uteslöts.   

Totalt 15 böcker lånades på Linnéuniversitetets bibliotek eller beställdes som fjärrlån, dessa 

böcker studerades närmare genom att författarna läste baksidestexterna samt valda delar inuti. 

Slutligen valdes fem böcker ut gemensamt av författarna och det som avgjorde valet var en 

sammanvägd bedömning av böckernas kvalitet. Böckerna kvalitetsgranskades enligt en mall 

(bilaga 2) av Segesten (2012). Biografiernas kvalitet sammanfattas i bilaga 3 och innehållet i 

bilaga 4.    

Analys 
Biografierna lästes av båda författarna, då texter kan tolkas på olika vis, och sedan 

diskuterades och analyserades materialet med manifest innehållsanalys. I varje text finns ett 

manifest innehåll som är det textnära uppenbara innehållet till skillnad från det latenta 

innehållet som utgörs av det underliggande budskapet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Om två personer oberoende av varandra granskar och tolkar materialet ger det en större 

trovärdighet (Willman et al., 2011).  

Innehållsanalys användes för analys av texterna då syftet var att beskriva variationer genom 

att identifiera skillnader och likheter. Vid innehållsanalys plockas meningsenheter, det vill 

säga meningsbärande enheter ut ur analysmaterialet och kondenseras därefter för att göra 

texten kortare och mer lättöverskådlig utan att innehållet förändras. Innehållet skrivs sedan 

om till en högre abstraktionsnivå och etiketteras till koder. Kategorier skapas av flera koder 

med liknande innehåll och slutligen definieras ett tema som utgör den röda tråden i 

kategorierna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Arbetet med analysen kan beskrivas 

som en väg från en helhet till delar för att till slut utmynna i en ny helhet (Friberg, 2012). 

Exempel på analysprocessen redovisas i bilaga 5. 

Trovärdighet 

Trovärdigheten ska genomsyra hela forskningsprocessen och redovisas fortlöpande. För att 

svara på frågan hur trovärdigt ett resultat är används inom kvalitativ tradition begreppen 

giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. Ett resultat anses giltigt om det lyfter 

fram det som är representativt eller typiskt för det som avses att beskrivas. Strategier för val 

av informanter har betydelse för giltigheten. Innehållsanalys syftar till att beskriva variationer 
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och giltigheten ökar då området belyses från olika erfarenheter. Tillförlitligheten stärks av att 

analysprocessen beskrivs noggrant samt av att minst två författare genomför analysen 

gemensamt och reflekterar under arbetets gång. Överförbarhet handlar om resultatet kan 

överföras till en annan kontext, författaren kan skapa förutsättningar för överförbarhet men 

det är upp till läsaren att avgöra i vilken utsträckning resultatet är överförbart. Delaktigheten 

är ofrånkomlig i kvalitativa studier och påverkas av författarnas förförståelse (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012).  

Förförståelse 
Förförståelsen innefattar teoretiska kunskaper, tidigare erfarenheter och förutfattade meningar 

om ämnet som ska studeras (Lundman, Hällgren Graneheim, 2012). Det finns delade 

meningar om hur man ska förhålla sig till förförståelsen, ofta är den omedvetet med i 

tolkningar och därmed svår att förhålla sig till. Om förförståelsen ska sättas inom parentes är 

det risk att viktig information missas, en annan uppfattning är att förförståelsen bör användas 

för att vara öppen för ny kunskap och på så sätt nå en djupare förståelse (Lundman, Hällgren 

Graneheim, 2012). Författarna till denna litteraturstudie har varit medvetna om och diskuterat 

sin förförståelse under analysens gång. Då författarna har en bakgrund som anhöriga vid 

Alzheimers sjukdom och därför har en förförståelse om fenomenet intogs en så objektiv 

inställning som möjligt. Syftet var en ledstjärna vid läsningen och analysen av biografierna.  

Etiska överväganden 
Helsingforsdeklarationen (2013) styr de etiska övervägandena vid forskning på människor, 

både medicinskt och den konfidentiella aspekten. Då litteraturstudien baserades på biografier 

där författaren själv har valt att publicera materialet, såg inte författarna till studien det som 

etiskt problematiskt att använda materialet. Enligt upphovsrättslagen har författarna till 

böckerna ensam rätt att bestämma om, när eller hur verket ska användas och spridas (Klang, 

2014). Alla resultat som framkommit är redovisade och styrkta med citat, för att höja 

trovärdigheten. 

RESULTAT 
Syftet med denna uppsats var att belysa hur det är att anhörig till en närstående med 

Alzheimers sjukdom, vilket resulterade i sex huvudkategorier och tretton underkategorier 

(Tabell 1).  

Tabell 1, Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 
 

Livet förändras Upplevelser vid diagnosbesked 

Svårigheter att hantera 

beteendeförändringar 
Anhörigskapet finns alltid med 

Att anpassa livet 
Oro inför framtiden 
 

Etiska dilemman Integritet 
Skuldkänslor 

Svåra beslut 
 

Att få och inte få hjälp En känsla av otillräcklighet 
När hjälpen fungerar 
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Relationer Familj och vänner 
Utomstående 

Konflikter 
 

Stunder av lycka  
 

Nya insikter  
 

 

Livet förändras 
När en närstående började få symtom, som beteendeförändringar eller när diagnosen 

fastställdes, förändrades livet för den anhörige liksom för den närstående. Livet blev inte som 

det tidigare varit, anhörigskapet kom insmygande och fanns med under en lång tid fram över. 

Förändringen kunde vara tung att leva med men konstigt nog så anpassade livet sig till 

situationen, där en oro för vad framtiden skulle innebära var vanligt förekommande.  

Upplevelser vid diagnosbesked 

Upplevelsen av att som anhörig få veta att ens närstående hade drabbats av Alzheimers 

sjukdom kom som en chock. När läkaren sa det mest fruktade ordet, det man inte ville höra; 

Alzheimers sjukdom. Diagnosen kunde också kännas som en lättnad, de visste då vad som var 

fel, fick en förklaring till varför den närstående betett sig som den gjort. En av de anhöriga 

anklagade sig själv för att inte förstått vad som varit fel, inte tagit till vara den tid som funnits 

med den närstående. 

Men när vi insåg sanningen betydde det en lättnad för alla. Nu fanns det en 

förklaring för allt kaos de gångna åren som vi kunde acceptera, vi kände oss 

inte längre helt förstörda. Men insikten att vi hade förlorat alldeles för mycket 

tid genom att kämpa mot en fantom var bitter - tid som vi hade kunnat använda 

tusen gånger bättre. Om vi hade varit klokare, mer observanta och mer 

intresserade hade vi inte bara kunnat spara pappa, utan också oss själva en hel 

del problem. (Geiger, 2011/2015, s. 23)  

Svårigheter att hantera beteendeförändringar 

Beteendeförändringarna som kom med sjukdomen var svåra att bevittna för de anhöriga, till 

exempel när den närstående förändrades, på rösten, i blicken, i attityden och i sättet att 

uttrycka sig på. En av de anhöriga upplevde det smärtsamt när den närstående inte kände igen 

honom, även om han visste att det skulle hända för eller senare.  

Först förstår jag inte vad hon menar. Sedan går det långsamt upp för mig att 

hon för första gången inte känner igen mig. Trots att jag vetat att det en dag 

skulle komma känns det helt overkligt. Hon känner inte igen sin egen son. Efter 

alla dessa år, femtioett för att vara exakt, så vet hon inte faktiskt inte att det är 

jag som sitter framför henna. Det känns så fruktansvärt att det går inte att 

beskriva. (Bodström, 2014, s. 226)  

En av de anhöriga tyckte däremot att han vara nöjd med att bli igenkänd en som 

familjemedlem, det räckte att tillhöra familjen, medan en annan anhörig tyckte att det var 

sorgligt när insikten av att den närstående som varit mycket noga med att följa med i det som 

hände, inte visste vem som är statsminister. Det var inte bara bortfallet av färdigheter som 

märktes, utan vissa egenskaper förstärktes med sjukdomen, så som humör och alkoholvanor. 
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Avvikande beteende, som när pappan pratade med nyhetsuppläsaren på teven upplevdes både 

var skrämmande samtidigt som man såg det komiska i situationen.  Andra svåra beteenden var 

när den anhörige uppträdde vulgärt, rasistiskt, sexistiskt, gnatigt och misstänksamt. Den sjuka 

anklagade den anhöriga för saker som denne inte gjort, eller blev arg på den anhörige, även 

om det var sjukdomen som talade, upplevdes detta som kränkande. När den närstående i sina 

klara stunder hade sjukdomsinsikt, upplevdes även detta som mycket obehagligt. Insikten att 

den närstående sakta men säkert vandrade in i dimman och långsamt dog, förblödde framför 

ögonen, samtidigt som vetskapen om att det inte fanns något att göra, var mycket smärtsamt 

att uppleva. 

Det är som om jag i ultrarapid ser på hur min pappa förblöder. Droppe för 

droppe sipprar livet ur honom. Droppe för droppe sipprar personligheten ur 

den människa som är han. Ännu är känslan intakt att han är min far, mannen 

som hjälpte till att fostra och föda mig. Men ögonblicken då jag inte längre 

känner igen min gamla pappa blir fler och fler, framför allt på kvällarna .  

(Geiger, 2011/2015, s. 11-12)  
 

Anhörigskapet finns alltid med 

Anhörigskapet beskrevs som något man inte valde, det bara fanns där.  

Jag minns inte att jag hade ett val. Från det att misstanken kom och framför allt 

från det att andra menade att jag skulle göra något kändes det som att bära en 

tung och skrovlig sten som var omöjlig att kasta bort. Jag vaknade med den, 

hade den bredvid mig i sängen när jag skulle sova och den låg på mitt skrivbord 

på jobbet. (Andersson, 2011 s. 48)  

Dygnet runt, årets 365 dagar fanns anhörigskapet med. Man gjorde det för att man älskade sin 

närstående, kunde inte överge den som behövde hjälp - kunde inte rättfärdiga det inför sig 

själv. Den närstående var med även om den anhörige åkte iväg på semester, oftast genom 

kontakt via telefon, detta för att dämpa oron som anhörigskapet bar med sig. Tankarna på den 

närstående fanns med dag som natt. 

Att anpassa livet 
Som anhörig till närstående med Alzheimers sjukdom var den objektiva sanningen inte den 

bästa sanningen i alla lägen, den närståendes välbefinnande och frånvaron av oro var det som 

måste gå i första hand, även om sanningen då behöver modifierades för att passa. Anhöriga 

utvecklade en lyhördhet utöver det vanliga för att kunna anpassa sig till den sjukes nivå och 

dagsform. En anhörig anpassade sitt liv till situationen, utvidgade innehållet så att omsorgen 

av den närstående även omfattades. Anpassning av aktiviteter samt var dessa utfördes, allt för 

att hålla den närstående lugn och med en bibehållen livskvalitet, var viktiga delar för de 

anhöriga. En anhörig insåg att han måste anpassa sig till sin pappas verklighet, då hans pappa 

inte visste om någon annan verklighet.    

För honom finns det ingen värld utanför demensen …. Eftersom min pappa inte 

längre kan gå över bron till min verklighet, måste jag över till honom. (Geiger, 

2011/2015, s. 11)  

En anhörig anpassade sig till sin mammas udda beteende genom kärlek och respekt för andra 

människor, ingen skulle skämmas över ett beteende som inte kunde påverkas. Att undvika 

onödigt lidande och göra det bästa för den närstående var oerhört viktigt för de anhöriga.  

Oro inför framtiden 
Tankar på framtiden när den närstående fick sin diagnos, hur livet skulle bli framöver för alla 
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inblandade och hur ekonomi skulle klara detta. En anhörig beskrev hur systern (den 

närstående) ofta ringde till henne, vilket var påfrestande men ändå fanns tankarna på 

framtiden, den dagen syster inte skulle klara av att ringa.                         

Jag tänkte då på att hon kanske i en nära framtid inte skulle ringa mig alls, och 

att jag skulle orka så länge hon kunde ringa. Undrade också hur det skulle bli 

då hon inte längre skulle kunde skriva. Eller när hon skulle mista sitt språk och 

inte kunna kommunicera med oss längre. Jag kunde inte föreställa mig det. 

(Andersson, 2011, s. 43)  

Oro för att den närstående skulle försvinna ut och göra sig illa, ledde till att anhöriga började 

låsa dörrarna, och fundera vård dygnet runt. Oron för att själv drabbas av samma sjukdom 

gjorde att en anhörig förberedde sina barn, ifall hon själv skulle drabbas av Alzheimers 

sjukdom, hur hon ville att de skulle bemöta henne och förhålla sig till henne. En av de 

anhöriga var i en annan situation, oron kretsade kring att makens sjukdom skulle läcka ut till 

media, vilket hon inte ville för hans skull.                              

Etiska dilemman 
Etiska dilemman var något som anhöriga ofta drabbades av när den närstående hade 

Alzheimers sjukdom. Många frågor väcktes till exempel hur man kunde hjälpa utan att kränka 

den närståendes integritet, klara av att ta svåra beslut över huvudet på den närstående, när den 

närstående inte längre kan ta besluten själv samt klara av skuldkänslorna som uppkommer i 

dessa situationer. 

Integritet 

Anhöriga ville det bästa för sina närstående, vilket ibland kunde vara svårt, att hjälpa utan att 

riskera att kränka integriteten. Anhöriga beskrev hur svårt det var att gå in på ett fint och 

respektfullt sätt och hjälpa till med att betala räkningar, det gällde att ha fingertoppskänsla för 

att lyckas utan att den närstående kände sig värdelös och inte respekterad.   

Mamma behövde hjälp men hur göra det utan att trampa henne på tårna? Hur 

bete sig, utan att det skulle få henne att känna sig dum och inte längre kapabel 

att sköta sig själv? Hur hjälpa henne, utan att ta ifrån henne värdigheten och 

den självklara respekt hon alltid åtnjutit. (Allan, 2014, s. 67)  

Ett annat exempel var när anhöriga hittade möglig mat i sin närståendes kylskåp, hur svårt det 

var att på ett fint sätt slänga mat som inte gick att äta och få städa ur kylskåpet, utan att den 

närstående kände sig påhoppad. En svår balansgång, dock fanns det en tillfredställelse när den 

närstående fick behålla sitt självbestämmande, sin integritet, så långt som det var möjligt och 

att den respekterades som den, den varit, vilket gav välbefinnande för anhöriga.  

Skuldkänslor 
Skuldkänslor och att tycka saker eller situationer var oetiska, var något som anhöriga 

brottades med, framför allt då det gäller medicin och att inte kunna säga hela sanningen. 

Anhöriga brottades med sina skuldkänslor och etiken när det gällde att ge sina närstående 

mediciner, bromsmediciner och lugnande mediciner. 

Jag kände mig så skyldig. Trots att jag gjorde det för hans eget bäst gnagde 

samvetskvalen inom mig, som om jag för första gången svek hans totala 

förtroende. Det var med tungt hjärta jag gjorde det. (Alsterlund, 2010, s. 75)  

Att som anhörig, lura i medicin (krossa och ge med sylt på kex), inte säga hela sanningen om 

vad det var för mediciner (inte säga att det var bromsmedicin för Alzheimers sjukdom), göra 

det med de närståendes bästa för ögonen var tufft. Konflikten mellan vad som var bäst och 
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vad som var oetiskt/etiskt rätt och lägg till skuldkänslorna detta gav, det var tuffa 

övervägningar för de anhöriga att ta itu med. 

Svåra beslut 
Beslutet att den närstående behövde ett särskilt boende, var ett svårt beslut att fatta, samvetet 

kunde molade som tandvärk. När insikten infann sig att det inte längre gick att ha den 

närstående kvar i hemmet, upplevdes beslutet som en lättnad.  

Samtidigt som det är djupt olyckligt, jag går med en klump i halsen och sväljer 

luft varje gång jag tänker på detta, så känner jag en lättnad över att jag förmått 

fatta mitt livs svåraste beslut. Detta att flytta Ingemar till ett gruppboende. 

(Alsterlund, 2010, s. 261)  

Anhöriga upplevde det som en klump i magen när det var dags för flytten till särskilt boende, 

men att det inte fanns något alternativ, vårdbehovet var för stort och anhöriga var utarbetade. 

Svåra tunga beslut var något som man vande sig vid, men att det till slut var både smärtsamt 

och befriande att släppa taget.   

Att få och inte få hjälp 
Samtliga av de anhöriga kände sig otillräckliga och en del blev även själva sjuka av att ta 

hand om sina sjuka närstående. När de fick hjälp som fungerade infann sig känslor av glädje 

och lättnad.  

En känsla av otillräcklighet 
Två av de anhöriga beskriver att de fick dubbelarbeta, dels sköta sina arbeten och dessutom ta 

hand om sin syster respektive mamma. Båda blev sjukskrivna från sina arbeten en period på 

grund av utbrändhet, en fick även panikångest. 

Hon tog all min energi, all min lust, all min tid, allt mitt engagemang och det 

blev för mycket för mig. Sorgen över att förlora min mamma, trots att jag 

fortfarande kunde se in i hennes ögon, blev mig övermäktig. Och smärtan av att 

uppleva hur hon långsamt men oåterkalleligt förlorade sitt tidigare så 

knivskarpa intellekt, gjorde mig sjuk. Jag gick sakta sönder inuti… (Allan, 2014, 

s. 8)  

En kvinna som vårdade sin make var hemma på heltid och tog hand honom, något som var 

möjligt tack vare parets goda ekonomi. Hon beskriver trots det en stor fysisk och mental 

trötthet, hon var bunden dygnet runt, hade aldrig tid för sig själv och fick inte sova tillräckligt 

eftersom hon blev väckt av sin make på nätterna. I två av familjerna fanns en arbetsfördelning 

så att alla fick olika lämpliga uppgifter och hjälptes åt att ta hand om sin sjuke närstående, 

men situationen beskrivs ändå situationen som ytterst påfrestande och en av de anhöriga 

menar att han blev förälder till sin förälder. 

När hjälpen fungerar 
Kvinnan som vårdade sin make kämpade länge för att få avlastning i hemmet och när hon 

äntligen fick hjälp av en Silviasyster (undersköterska med specialistutbildning i demensvård) 

innebar det att hon fick tid att sköta om det som var nödvändigt för att maken skulle ha det så 

bra som möjligt och att hon också fick lite egentid. Även en kvinna vars syster hade 

Alzheimers var väldigt engagerad i att ordna så bra hjälp som möjligt åt sin syster och gav 

uttryck för stor glädje när hon blev beviljad utökad hjälp och när hjälpinsatserna fungerade  

Med ny kunskap i ryggen och god argumentation, byggd på min upplevelse av 

golfrundan, kusinens erfarenheter och mötet på Neuropsykiatriska kliniken, fick 

vi utökat antal timmar. Det landade på 33 timmar i månaden…. Cornelia och 



12 
 

jag var nästan euforiska, vi kände oss lyssnade på och det gjorde också Moniqa, 

som gladde sig mycket. (Andersson, 2011, s. 45) 

Samtliga anhöriga beskrev att de var nöjda med bemötandet på respektive särskilda boende. 

Relationer 
De nära relationerna till familj och vänner fördjupades och var ett stöd i vardagen. Även 

relationer till anhöriggrupper, samtalsterapeuter och vårdpersonal var ett viktigt stöd. 

Konflikter utvecklades i ett fall med vårdpersonal och i ett fall med släktingar.   

Familj och vänner 
Normalt brukar det heta att relationer bryts vid Alzheimers sjukdom, men relationer kan också 

fördjupas. En av de anhöriga upplevde att han kom närmare sin pappa än han någonsin varit 

innan sjukdomen och att han också kom närmare sina syskon. En annan upplevde att han fick 

en djupare relation till sina två syskon och att de var ett stort stöd i vardagen, såväl för att 

sköta praktiska saker som för att ha några att prata med. Han tog också upp hur förlösande det 

var att kunna skratta tillsammans och att det hjälpte honom i sorgearbetet.  

Det är så skönt att vi är flera syskon som kan samarbeta och som kan dela 

sorgen när vår mamma långsamt försvinner in i dimman. (Bodström, 2014, s. 

137)  

 Kvinnan vars syster hade Alzheimers fick en fördjupad relation till sin systerdotter och de 

kunde dela anhörigskapets vedermödor men även dess glädjeämnen. En anhörig beskrev en 

tacksamhet över att hennes mammas vänner ringde eller hälsade på, och att hon ibland körde 

runt sin mamma till gamla bekanta för att de skulle få träffas. Kvinnan som vårdade sin make 

upplevde däremot att hon och maken isolerades från det sociala livet, att vännerna slutade 

höra av sig och endast ett fåtal stannade kvar. Deras hund fortsatte dock att sprida kärlek och 

glädje. 

Utomstående 
Ett par anhöriga fann gemenskap i anhöriggrupper. Kvinnan vars syster hade Alzheimers var 

med i två olika anhöriggrupper, i samband med sjukdomsbeskedet gick hon med i en grupp på 

neuropsykiatriska kliniken och när systern hade flyttat till gruppboende så ordnade de en 

anhöriggrupp. På mötena fick de information av en demenssjuksköterska och kunde ställa 

frågor och komma med egna synpunkter på vårdens utformning. Hon upplevde att de 

anhöriga hade mycket gemensamt och att de kunde lära sig av varandra.  

Anhörigmötena fylldes av frustration över förhållanden och över hur svårt det 

ibland är att vara anhörig, men varvades också med glädje över god omsorg 

och omhändertagande. (Andersson, 2011, s. 98)  

Kvinnan som vårdade sin make hittade ett anhörigforum på internet som blev hennes 

andningshål. Hon kände sig inte längre ensam i världen, i forumet fanns det någon som 

lyssnade och förstod. Båda dessa anhöriga gick också på samtalsterapi. Kvinnan vars syster 

hade Alzheimers gick till en kurator där hon kunde få hjälp med att reflektera över sin nya roll 

som anhörig och ge utlopp för sina känslor. Kvinnan som vårdade sin make gick till en 

psykolog som fick henne att inse att hon måste tänka på sig själv också och sätta gränser. Hon 

fick så småningom avlastning i hemmet av en Silviasyster och det fungerade väldigt bra. De 

andra tre anhöriga var alla nöjda med vårdpersonalens bemötande på respektive särskilda 

boende. En menade att de såg hans pappa som en hel människa med ett långt liv bakom sig 

och en annan tyckte det kändes bra att hennes mammas självbestämmande respekterades.  
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Konflikter 
En av de alzheimersjuka hamnade i konflikt med personal från hemsjukvården, det var bara 

en vårdare som han tyckte om. Personalen nådde snabbt gränsen för vad de orkade med trots 

att familjen försökte stötta dem. Kvinnan som vårdade sin make utvecklade konflikt med alla 

makens sex barn utom ett, bara en familj stöttade henne i arbetet med att ta hand om maken. 

Konflikten började med kyla och tystnad och utvecklades till anklagelser och hot.  

Hur upprörd och kränkt jag än kände mig efter det obehagliga samtalet var det 

ändå skönt att någon var hederlig nog att tala i klartext. Nu visste jag var de 

stod. Med en nyfunnen inre vrede kände jag att jag hade krusat färdigt. 

(Alsterlund, 2010, s. 179)  

När maken hade flyttat till särskilt boende tog barnen dessutom kontakt med en advokat och 

drev igenom skilsmässa mellan det gifta paret.  

Stunder av lycka 

En strategi för att hitta glädje i vardagen för de anhöriga var att förena nytta med nöje de 

aktiverade sina närstående. De gjorde till exempel fint i hemmet, köpte fina saker och 

blommor, promenerade och åt glass. En av de anhöriga hade svårt att hitta tillfällen då han 

kunde glädjas tillsammans med sin mamma under hennes sjukdomsperiod, men han fann 

styrka i gemenskapen med sina syskon då de kunde skratta tillsammans åt mammans 

knasigheter. Han levde också mycket på minnen, hur mamman var innan sjukdomen och alla 

roliga stunder de hade haft tillsammans genom åren. En annan av de anhöriga fortsatte att 

skapa minnen in i det sista, till exempel då hon firade mammans 85-årsdag och bjöd in nära 

och kära. Hon hade också förmågan att glädjas åt det lilla och kände sig glad då mamman var 

glad. Kvinnan som vårdade sin make utvecklade en förmåga att ta vara på de ljusa 

ögonblicken när den närståendes gamla personlighet glimtade igenom och menar att hon då 

älskade honom mer än någonsin. En anhörig vars pappa hade Alzheimers fick uppleva 

ögonblick av ömhet och närhet med sin pappa där de kom närmare varandra än vad de 

någonsin gjort tidigare. Han beskriver också, liksom kvinnan som vårdade sin make, stunder 

då pappan var sitt vanliga jag trots sjukdomen.   

Vid sådana tillfällen var det som han gick ut ur sjukdomens hus och njöt av den 

friska luften. Det fanns ögonblick då han var helt sitt gamla jag. Vi upplevde 

lyckliga stunder, som var så speciella för att de trotsade sjukdomen. (Geiger, 

2011/2015, s. 98)  

Nya insikter 
Kvinnan som vårdade sin syster lärde sig mycket av sin syster och genom att skriva boken om 

sina upplevelser. Den smärtsamma sorgen och känslan av otillräcklighet förvandlades så 

småningom till hanterbara upplevelser och en känsla av försoning. Att ta hand om systern i ett 

utsatt läge gjorde att kärleken förändrades men växte sig starkare. En av författarna lärde sig 

acceptera att mamman, och alla människor, är dödliga och inte kommer att leva för evigt. Han 

kom också till insikt om vad hans mamma har betytt för honom, att hon alltid har funnits där 

och format honom till den person han är idag. En annan av författarna var med på sin 

mammas dödsbädd och det var hennes livs starkaste ögonblick. Under sjukdomsförloppet 

orkade hon inte älska sin mamma, sorgen var för stark och omsorgen upptog all tid. Efter 

döden när hon hade hämtat sig från chocken över att ha förlorat sin mamma kom kärleken åter 

med ny kraft, men blandades med saknaden.  

Och nu älskar jag dig fullt ut igen, mamma. För nu har jag hämtat mig från 

chocken över att ha förlorat dig, och orken har kommit tillbaka och mitt hjärta 

slår åter som det ska. Lugnt och rytmiskt. Utan att värka. (Allan, 2014, s. 98) 
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En av de anhöriga vars pappa hade Alzheimers menar att det inte bara vara hans pappa som 

förändrades utom att sjukdomen påverkade alla. Han försökte i början göra allt för att hålla 

kvar pappan i sin verklighet men insåg sedan att det var bättre att acceptera pappans 

verklighet och möta honom där han befann sig. Han upplevde också att han fick en större 

acceptans för döden, att pappan gjorde de döda lite mer levande och att befinna sig i dödens 

närhet gav en djupare förståelse för livet. Dessa insikter fick honom att känna sig mer öppen 

mot världen. 

 

DISKUSSION 

Studiens syfte var att belysa hur det är att vara anhörig till en närstående med Alzheimers 

sjukdom. I resultatet framkommer det att sjukdomen gör att livet förändras och att de anhöriga 

ställs inför olika etiska dilemman. Resultatet visar även på upplevelsen av att få och inte få 

hjälp och hur relationerna påverkas. Slutligen visar resultatet att det under sjukdomens gång 

fanns stunder av lycka och att nya insikter mognade fram.  

Metoddiskussion              

Denna litteraturstudie har en kvalitativ ansats, något som är lämpligt då syftet var att studera 

de anhörigas upplevelser (Dahlborg Lyckhage, 2012b). Till studien valdes biografier framför 

vetenskapliga artiklar, då det som eftersträvades var de anhörigas egna ord. Biografier är 

skrivna livsberättelser, sett ur ett omvårdnadsperspektiv är det berättelser som genom 

beskrivningar av vardagen skildrar hur människor i sin livsvärld upplever hälsa, 

välbefinnande och lidande och utgör därför ett bra material ur ett vetenskapligt perspektiv 

(Dahlborg Lyckhage, 2012a). En annan möjlighet för att få tillgång till de anhörigas egna ord 

hade varit att göra en intervjustudie, men tiden medgav inte detta.  

Sjukdomsförloppet vid Alzheimers är långt och studien kunde ha koncentrerats till en specifik 

period, till exempel tiden innan patienten flyttar från det egna hemmet till särskilt boende eller 

bara själva processen att flytta från hemmet till boendet, något som har studerats i en 

avhandling (Granbom, 2014). En möjlighet hade även varit att avgränsa rumsligt, till exempel 

genom att som Forsell Ehrlich (2015) jämföra patienter som bor i storstäder med patienter på 

landsbygden. 

Ytterligare en möjlig avgränsning hade kunnat göras genom en snävare definition av 

begreppet anhörig, till exempel hade begreppet anhörigvårdare kunnat användas. Det uppstod 

dock en diskussion om när en person egentligen går från att vara anhörig till att vara 

anhörigvårdare och att denna gräns ofta är flytande i böckerna. Det har också att göra med 

tillgången till material, om det hade funnits fem biografier som uttryckligen handlade om 

anhörigvård så hade det varit enklare att välja begreppet anhörigvårdare istället för anhörig.  

Ett av inklusionkriterierna var att böckerna skulle handla om Alzheimers sjukdom, om detta 

inklusionkriterium hade breddats till att omfatta alla demenssjukdomar hade urvalsunderlaget 

blivit större. Det hittades även ett antal böcker som behandlade andra sjukdomar utöver 

Alzheimers sjukdom men dessa böcker uteslöts enligt exklusionkriterierna.   

Libris är de svenska bibliotekens gemensamma katalog som innehåller ungefär sju miljoner 

titlar och uppdateras dagligen (Libris, u.å.). Därför ansågs det tillräckligt att göra den 

systematiska sökningen enbart i Libris och inte i några andra databaser.  

Författarna har själva valt att publicera sina upplevelser men det kan ifrågasättas ur etisk 

synvinkel vad de sjuka närstående hade tyckt om det hade funnits möjlighet för dem att bidra 

med sina åsikter. Författarna är ju inte heller de enda anhöriga, det hade varit intressant att få 
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veta vad övriga familjemedlemmar har för syn på saken och om de har gett sitt godkännande 

till publicering av respektive bok.  

Inom kvalitativ tradition används begreppen giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 

delaktighet för att beskriva trovärdigheten i en studie. Kvalitativ innehållsanalys handlar om 

att beskriva variationer, därför ökar giltigheten om urvalet har en större bredd (Lundman & 

Hällgren Granheim, 2012). Strategin var att belysa ämnet ur olika anhörigperspektiv, därför 

valdes både kvinnliga och manliga författare som hade olika typer av relationer till sin sjuka 

närstående såsom maka, barn, och syster. Fyra av böckerna utgår från svenska förhållanden 

medan en bok utspelar sig i Österrike, vilket också bidrar till en större bredd. Det är dock 

viktigt att vara medveten om att det kan finnas kulturella skillnader mellan länderna samt 

skillnader i hur vårdsystemet är uppbyggt. Giltigheten hade kunnat förbättras om fler 

biografier hade studerats, men tidsramen medgav inte detta.  

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ökar tillförlitligheten om alla författare läser 

materialet var för sig och sedan diskuterar det gemensamt. I denna litteraturstudie läste båda 

författarna läste samtliga biografierna var för sig och valde självständigt ut olika 

meningsbärande enheter. En del meningsenheter var samma men flera var olika, något som 

tyder på att detta arbetssätt minskar risken för att missa viktig information i ett stort 

textmaterial. Analysen präglades av ett öppet sinne och av att författarna tillsammans 

reflekterade över textens innebörd. Dahlborg Lyckhage (2012a) betonar vikten av öppenhet 

och följsamhet under analysprocessen och menar att det också krävs tålamod. Att väva ihop 

resultatet till en helhet är en dynamisk process som kräver både noggrannhet och kreativitet.  

Det är tydligt beskrivet hur arbetet har realiserats i metoddelen och bilagor, så att studien 

skulle kunna upprepas av någon annan, vilket också är ett sätt att stärka tillförlitligheten 

(Lundman och Hällgren Graneheim, 2012).  

Överförbarheten handlar om resultatet kan överföras till andra liknade situationer, 

bedömningen är läsarens egen men det är författarens skyldighet att beskriva metod och urval 

noggrant (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Resultatet kan till viss del vara överförbart 

till andra anhöriga till närstående med Alzheimers sjukdom. Dessutom kan anhöriga till 

närstående med andra demenssjukdomar ha viss behållning av studien.  

I begreppet trovärdighet ingår också delaktighet, och författarna är medvetna om sin 

delaktighet då förförståelsen kan ha påverkat tolkningen av biografierna och satt sin prägel på 

resultatet i studien. Studiens resultat presenteras med rikligt med citat vilket gör att läsaren 

själv får en möjlighet att bedöma trovärdigheten. 

En av styrkorna med studien är att två personer har arbetat med studien både enskilt och 

tillsammans, att båda två läste alla böckerna var för sig och sedan diskuterade resultatet 

tillsammans. En annan styrka är att biografierna är relativt nykomna, den äldsta gavs ut 2010. 

En svaghet med studien är att den är relativt liten till sin omfattning och att tiden har varit 

knapp, böckerna borde ha lästs ytterligare en gång till för att minska risken att missa viktig 

information. Det kan diskuteras om författarnas erfarenhet som anhöriga till närstående med 

Alzheimers sjukdom är en styrka eller svaghet. Den erfarenhet som författarna besitter har 

bidragit till igenkänning och gjort det lätt att hålla uppe intresset under arbetet, det har dock 

inte alltid varit lätt att bortse från förförståelsen som möjligen återspeglas i resultatet. Det kan 

tilläggas att båda författarna är kvinnor födda på 70-talet. 

Resultatdiskussion  

Upplevelserna vid diagnosbeskedet, var blandade, från chock till lättnad. Lättnaden som 

anhöriga upplever var t.ex. att få veta vad som är fel med den närstående, beskriver även 

Söderlund (2004) i sin studie. Människor reagerar väldigt olika på diagnosbeskedet, vilket gör 
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det mycket viktigt att vara lyhörd som vårdpersonal, så att stödet till anhöriga och den 

närstående kan individanpassas (Edberg, 2011). 

Avvikande beteende, var svårt att bemöta som anhörig, som när den närstående inte kände 

igen sin anhöriga, förändrade sitt beteende eller då den närstående uppträde avvikande. Dock 

visade det sig att en anhörig tyckte att mammans beteende var något som man inte kunde 

skämmas över, det var bara så. Just detta belyser Ducharme, Lévesque, Lachance, Kergoat 

och Coulombe, (2011) i sin studie, att barn till Alzheimers sjuka har lättare att hantera 

avvikande beteende än vad make/maka har. Däremot beskriver Werner, Goldstein och 

Buchbinder (2010) att vissa vuxna barn ibland skäms över sina föräldrar då de inte kan 

uppföra sig och undviker att ta med sina föräldrar i sociala sammanhang. Stone & Jones 

(2009) belyser också problemet, att vuxna barn känner en osäkerhet i hur omgivningen ska 

reagera på deras föräldrar. Det upplevdes också smärtsamt att se sin närstående försvinna in i 

sjukdomen, in i dimman, med vetenskapen om att det inte fanns något att göra. Söderlund 

(2004) beskriver det som att den närstående dör två gånger, en gång under sjukdomsförloppet 

samt vid dödsögonblicket. Sorgearbetet påbörjas således redan när den närstående är i livet, 

vilket berör det existentiella i de anhörigas livsvärld. Detta ställer krav på sjuksköterska att 

vara lyhörd och våga bemöta dessa frågor, vården som ges är palliativ och ska anpassa efter 

situationen, patientens (den närståendes) och anhörigas behov ska styra (Jakobsson, 

Andersson & Öhlén, 2011)                                                                              

Det framkommer i resultatet att som anhörig valde man inte att bli anhörigvårdare, det var 

något som man blev. Detta är något som även Sand (2014) kommit fram till, som anhörig ser 

man sig inte som vårdare utan som anhörig, det är först när omsorgsbehovet ökar som 

vårdaransvaret tillkommer. Sett ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är anhörig den person som 

patienten, i detta fall den närstående, anser vara anhörig och som accepterar att bli betraktad 

som anhörig (Dahlberg & Segesten, 2010). Upplevelsen var att det inte fanns något val, man 

gjorde det för den närståendes och sin egen skull, för att man älskade sin närstående. Det 

känns som en plikt och en börda, en roll som den anhörige växer succesivt växer in i, 

framhåller Friedemann & Buckwalter (2014) i sin studie. Alzheimers sjukdom påverkar hela 

familjesystemet, de anhöriga tar ofta ett stort omvårdnadsansvar, trots en tillfredsställelse över 

att kunna hjälpa sin närstående, kan belastningen bli övermäktig och leda till ett livslidande 

och sjukdomslidande för de anhöriga, sjuksköterskan behöver ha ett perspektiv som innefattar 

hela familjen, familjefokuserad omvårdnad, för att kunna stötta i dessa situationer och minska 

lidandet för de anhöriga (Benzin et al., 2014). 

Anhöriga anpassade sig till livet som anhörig på olika sätt, genom att acceptera att sanningen 

inte längre var objektiv, att det var den sjukes verklighet som gällde eller att familjen 

utökades med den närstående och dennes behov. Forsell Ehrlich (2015) har fått fram att vissa 

anhöriga anpassar livet genom att acceptera livets gång det vill säga anpassa sig till 

sjukdomens yttringar och till de problem som kommer och påverkan på vardagen, andra 

genom att försöka behålla vardagen så normal det går eller genom att anser att det är en plikt, 

ofta fångade mellan krav och förväntningar i omgivningen. Söderlund (2004) använder 

metaforen, "som en tropisk orkan", när hon beskriver anhörigas situation, som i detta fall inte 

är något som de kan påverka själva, men måste förhålla sig till.  

Rädslan för att drabbas av samma sjukdom som den närstående fanns med i tankarna hos de 

anhöriga. Stone & Jones (2009) skriver att anhöriga, vuxna barn med närstående som har 

Alzheimers sjukdom känner en osäkerhet kring sjukdomens orsak samt om den är ärftlig. 

Även Navab, Negarandeh & Peyrovi (2012) beskriver att anhöriga känner sig skrämda av att 

själva drabbas av sjukdomen. Winqvist (2010) och Söderlund (2004) tar också upp anhörigas 

rädsla över att själva drabbas av Alzheimers sjukdom och vad det kan föra med sig i 
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framtiden. Oron att drabbas utvecklas till ett livslidande för den anhörige. Livslidande är 

kopplat till livet i sig själv, ofta kopplat till livshändelser som gör att människan börjar 

fundera över sig själv, riktningen och innehållet i livet (Wiklund, 2009).     

I resultatet framkom det funderingar kring medicinering, framför allt hur den ges, att det kan 

vara svårt sett ur etisk synvinkel. Att väga för och emot, kalkylera vilken av handlingarna som 

är moraliskt mest god, den som gör mest nytta, kallas konsekvensetik (Öresland & Lützen, 

2011). Detta var något som de anhöriga använde sig av, men som väckte starka känslor hos 

dem, som skuldkänslor för att lura i medicin. Skuldkänslor, sorg och medlidande är vanliga 

hos anhöriga enligt Werner et al (2010). 

Svåra beslut var något som anhöriga i många fall tvingades ta över huvudet på den 

närstående. Några beskrev detta som att det fanns inget alternativ. Harris, Adams, Zubatsky & 

White (2011) beskriver att hela livet påverkas för anhöriga, från att hjälpa till med 

vardagssysslor till att fatta avgörande beslut, däremot kan positiva minnen göra det lättare att 

hantera dessa situationen. I resultatet framkom det även att det fanns en lättnad som infann sig 

efter att det svåra beslutet att flytta den närstående till ett särskilt boende var taget. Anhöriga 

upplever ofta flytten till särskilt boende som traumatisk, andra tar över ansvaret för den 

närstående vilket leder till att anhöriga måste släppa taget, anhöriga anpassar sig och nya 

roller uppstår, anhörig inte längre anhörigvårdare (Edberg, 2011). 

Anhöriga till närstående med Alzheimers sjukdom upplevde lidande på grund av att de kände 

sig otillräckliga och en del fick dubbelarbeta när de både måste sköta jobb och ta hand om sin 

sjuka närstående. Detta kan styrkas genom en studie av Ducharme et al. (2011) som visar att 

majoriteten av anhörigvårdarna till närstående med Alzheimers sjukdom upplever att de inte 

får tillräckligt stöd av familj och vänner samt att de har dåliga kunskaper om vilka möjligheter 

till stöd samhället kan erbjuda. De upplever även att de är dåligt förberedda på att ta hand om 

sina sjuka närstående och att planera deras vårdbehov framåt i tiden (Ducharme et al., 2011). 

Även de anhöriga som får stöd av familj och vänner eller tar hand om sin närstående på heltid 

upplever situationen som ytterst påfrestande. Det lidande som är en naturlig del av livet, som 

aktualiseras i samband med livsavgörande skeenden och som får människan att börja 

reflektera över sig själv och sitt liv kallas livslidande (Wiklund, 2009). Papastavrou et al. 

(2012) jämför anhöriga till närstående med cancer, Alzheimers och schizofreni och visar att 

anhöriga till närstående med Alzheimers upplever den största bördan. Friedman & Buckwalter 

(2014) visar att kvinnor upplever rollen som anhörig till en sjuk närstående som en större 

börda än män och att de som mår sämst är kvinnliga makar. Detta överensstämmer med 

resultatet i aktuell studie där två av tre kvinnor blev sjukskrivna och den tredje som också var 

maka till sin sjuke närstående beskrev en stor fysisk och mental trötthet och att hon aldrig fick 

tid för sig själv. Eftersom de anhöriga nu själva blir sjuka har lidandet utvecklats till ett 

sjukdomslidande, vilket enligt Wiklund (2009) innebär lidande förorsakat av diagnos eller 

behandling. När de anhöriga fick hjälp som fungerade infann sig känslor av lättnad och 

glädje. Edwards (2014) menar att det är viktigt att professionella vårdare kommunicerar med 

de anhöriga till närstående med Alzheimers sjukdom, dels för att stötta dem i deras roll men 

även för att de anhöriga kan bidra med information som kan leda till att vården fungerar 

bättre. 

Det framkommer tydligt i studien att de nära relationerna kan fördjupas då en närstående 

drabbas av Alzheimers sjukdom. Detta gäller såväl relationen mellan den anhöriga och den 

sjuka närstående som mellan den anhöriga och övriga familjemedlemmar. Att Alzheimers 

sjukdom kan leda till fördjupade relationer visas även i en studie av Edwards (2014). Även 

utomstående, såsom anhöriggrupper och terapeuter kan stärka välbefinnandet hos anhöriga till 

närstående med Alzheimers sjukdom, liksom vårdpersonalens bemötande. Här är det viktigt 
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att sjuksköterskan har ett familjefokuserat arbetssätt. Inom familjefokuserad omvårdnad antas 

att sjukdom och ohälsa hos en familjemedlem påverkar de andra familjemedlemmarna och 

familjen som helhet (Benzein et al., 2009). Något som kan ge upphov till lidande är om det 

utvecklas konflikter, vilket kan ske såväl inom familjen som med vårdpersonal. Detta stärks 

av Stone & Jones (2009) som i en studie visar att Alzheimers sjukdom ger upphov till nya 

roller inom familjen vilket kan leda till att konflikter utvecklas. I aktuell studie kom en av de 

kvinnliga anhöriga i konflikt med familjen vilket kan jämföras med en studie av Ducharme et 

al. (2011) där kvinnor som vårdar närstående med Alzheimers sjukdom upplever fler 

konflikter i familjen än vad män gör. 

Samtliga anhöriga i studie kunde beskriva stunder av lycka då glädjen övervann sorgen och de 

upplevde välbefinnande trots lidande. Exempel på detta var tillfredsställelsen av att göra det 

lilla extra i vardagen tillsammans med sin närstående som att köpa blommor och äta glass, att 

kunna skratta tillsammans med familj och vänner, eller att ha förmågan att glädjas år det lilla. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att prioriteringarna förändras vid svår sjukdom så att det 

som tidigare var viktigt känns mindre betydelsefullt medan annat upplevs mer väsentligt än 

tidigare. Förmågan att glädjas åt små saker en viktig strategi och relationer får en större 

betydelse. En anhörig beskrev betydelsen av minnen av hur den närstående var innan 

sjukdomen och alla roliga stunder de haft tillsammans. Detta överensstämmer av en studie av 

Harris, Adams, Zubatsky & White (2011) som visar att positiva minnen kan hjälpa anhöriga 

till närstående med Alzheimers sjukdom att hantera situationen. Två av de anhöriga beskrev 

väldigt speciella stunder när den närstående var sitt gamla jag trots sjukdomen, den sjuke 

"gick ut sjukdomens hus och njöt av friska luften". Detta fenomen har ingen neurologisk 

förklaring, utan det är som om personen som har fallit offer för demensen känner vad de 

anhöriga behöver och kämpar för att samla ihop de sista spillrorna av kognitiv kapacitet för att 

ännu en gång skapa en kontakt med sina anhöriga (Byock, 2004, refererad i Galle, 2010). 

En viktig del av resultatet är att de alzheimersjuka bidrog med nya insikter om livet och döden 

till sina anhöriga. Detta stärks av Dahlberg och Segesten (2010) som menar att sjukdom och 

lidande skapar erfarenheter som i förlängningen kan berika livet. Sorgen övergick med tiden i 

en känsla av försoning, upplevelsen av otillräcklighet blev hanterbar och kärleken förändrades 

men växte sig starkare.  Detta stärks av Knutsen & Råholm (2009) som har studerat 

upplevelserna hos män som vårdar sina dementa fruar och visar att kärnan i upplevelsen är en 

daglig kamp mellan sorg och ensamhet å ena sidan och å andra sidan försoning genom kärlek 

och gemenskap. Knutsen & Råholm (2009) visar vidare att även om den kognitiva kapaciteten 

avtar kan känslorna fortfarande vara starka och kärleken kan fortfarande finnas kvar. För de 

som inte orkat älska sin närstående under sjukdomsförloppet kom kärleken åter efter döden 

och det utvecklades en djupare förståelse för vad relationen med den närstående hade 

inneburit men också en insikt om att vi alla är dödliga. Studien visar att i slutänden kände sig 

de anhöriga klokare och kunde möta världen med en större öppenhet. Deras livsvärld hade 

berikats och de kunde förhoppningsvis hitta en ny jämvikt i livet, vilket enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) kan uttryckas som att hälsan kommer åter. En studie av Edwards (2014) visar 

att anhöriga som vårdar en närstående med Alzheimers sjukdom upplever att de utvecklas 

som människor. Genom att bortse från den förvrängda uppfattningen att en människas värde 

definieras av hennes kognitiva status och oberoende går det att komma till insikt om att 

personer med Alzheimers sjukdom kan lära oss om den värme och kärlek som utgör kärnan i 

att vara människa (Post, 2007). 

Förslag till fortsatt forskning  

Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur anhöriga vill att stödet/vården utformas, 

för att underlätta deras vardag. Att ha det som underlag för vården och beslutfattarna skulle 
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vara mycket värdefullt. All vårdpersonal skulle behöva information och utbildning för att 

bättre kunna bemöta anhöriga i deras livsvärld, med deras problem och behov. För att detta 

ska kunna ske måste såväl vilja som pengar finnas hos beslutfattarna.  

Det hade även varit intressant att göra en litteraturstudie om upplevelserna hos de personer 

som själva lider av Alzheimers, men författarna bedömde att det fanns för lite material 

tillgängligt för en sådan studie. 

Fortsatt forskning är viktigt för att öka både allmänhetens kunskaper och inte minst 

allmänsjuksköterskans kunskaper om Alzheimers sjukdom, då det påverkar hela 

familjesystemet runt patienten samt att personer med Alzheimers sjukdom finns inom alla 

vårdenheter. 

Slutsats 
Resultatet som framkommer visar att anhöriga upplever både lidande, hälsa/ohälsa och 

välbefinnande. Livet som anhörig till närstående med Alzheimers sjukdom upplevs som 

ytterst påfrestande, känslan av otillräcklighet är vanligt. I studien framkommer det att 

anhörigskapet, att bli anhörig/anhörigvårdare väljer man som anhörig inte, det bara kommer 

och finns med dygnet runt, 365 dagar om året. Etiska dilemman, avvikande beteende och 

skuldkänslor är något som anhöriga upplever det svårt att förhålla sig till. Stöd av familjen 

och av utomstående ses som en stor resurs av de anhöriga. Liksom stunderna av lycka, det 

lilla extra i vardagen, en glass ute i solen, ett födelsedagsfirande, tankar bakåt i tiden när allt 

var normal, ingen sjukdom, gav välbefinnande för de anhöriga. Anhöriga beskriver också att 

erfarenheterna som anhörigskapet fört med sig gett dem nya insikter om livet och döden. 

Allmänsjuksköterskan har en viktig funktion då det gäller att stödja familjen då livet förändras 

dramatiskt vid sjukdomsbeskedet och under sjukdomens förlopp, kunskap om ämnet är då en 

förutsättning samt ett familjefokuserat perspektiv.                                                                                        
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Databas Datum  Sökord Antal träffar Utvalda böcker 

 

Libris 2015-03-10 Alzheimer*, 

biografi 

 

23 3 

Libris 2015-03-10 Alzheimers 

(ämnesord) + 

Lz 
 

12 1 

Libris 2015-03-10 Alzheimers 

sjukdom 

(MeSH) + Lz  
 

0 0 

 

 

Dessutom granskades tillgänglig litteratur på hemsidorna för Svenskt Demenscentrum, 

Alzheimerföreningen och Alzheimerfonden. En bok valdes ut från Svenskt Demenscentrums 

hemsida.
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Kvalitetsgranskningsmall av Segesten (2012) 

Följande frågor användes i granskningen: 

Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapport, lärobok, debattbok, populärvetenskap 

eller liknande? 

Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften ifråga? 

Vem/vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, 

vilket perspektiv har anlagts, vilket mål har de haft? 

När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att förstå 

innehållet, av någon annan orsak? 

Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte? 

På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell 

kunskap inom mitt ämnesområde?  
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Titel 

Författare 

Årtal 

Land 

 

Form av 

litteratur 

Ansvarig 

utgivare 

Ort 

Land 

Författare Tidpunkt 

för 

tryckning 

Kvalitetsgranskning Bokens innehåll 

som bidrar till 

akademisk 

utveckling i 

vårdvetenskap 

 

Jag såg något i 

dina ögon, 

mamma 

Ann Z. Allan 

2014 

Sverige 

Biografi J.A.M. 

Produktion 

AB 

Stockholm 

Sverige 

Ann Z. Allan är sångerska i botten men är 

numera verksam som författare, föreläsare, 

bloggare och pianopedagog. Hon är även 

ambassadör för Alzheimerfonden. Jag såg 

något i dina ögon, mamma är hennes tredje 

skönlitterära bok. 

 

2014. 

Boken gavs 

ut 10 år 

efter 

mammans 

död. 

Boken kvalitetsgranskades 

av förlaget. 

 

Boken handlar om Allans 

relationen till sin dementa 

mamma, det står inte 

uttryckligen någonstans att 

mamman led av just 

Alzheimers, men en 

mailkonversation med 

Allan stärker att det 

handlar om Alzheimers 

sjukdom (se bilaga 6). 

 

En dotters 

livsvärldsperspekt

iv på mammans 

demenssjukdom 

och död. 

Den längsta 

ronden: Om 

kärlek, 

demenssjukdom 

och anhörigvård 

Edna Alsterlund 

2010 

Sverige 

 

Biografi Forum 

Stockholm 

Sverige 

Edna Alsterlund var gift med världskändisen 

Ingemar "Ingo" Johansson, som blev 

världsmästare i tungviktsboxning 1959. Det 

kan diskuteras om Alsterlund vill skapa 

uppmärksamhet kring sjukdomen eller om hon 

vill hon rida på vågen av Ingemars kändisskap. 

Alsterlund har inte gett ut några böcker tidigare 

men hon är journalist till yrket. 

 

2010. 

Boken gavs 

ut ett år 

efter 

Ingemars 

död. 

Boken kvalitetsgranskades 

av förlaget. 

En makas 

upplevelse av att 

vårda sin make 

som drabbats av 

Alzheimers 

sjukdom. 



 
 

Kvalitetsgranskning                                                                                                                                                                               Bilaga 3, s. 2(2) 

 

Min syster fick 

Alzheimers: Om 

vård och 

bemötande ur ett 

anhörigperspektiv 

Irene Andersson 

2011 

Sverige 

 

Biografi Gothia 

Förlag 

Stockholm 

Sverige 

Irene Andersson är universitetslektor i historia 

med didaktisk inriktning vid lärarhögskolan i 

Malmö. Hon har tidigare gett ut vetenskapliga 

publikationer samt varit medförfattare till några 

faktaböcker. 

 

2011 Boken kvalitetsgranskades 

av förlaget.  

En kvinnas 

livsvärldsperspekt

iv på att ha en 

syster med 

Alzheimers 

sjukdom. 

Det man minns 

Thomas 

Bodström 

2014 

Sverige 

Biografi Nordstedts 

Stockholm 

Sverige 

Thomas Bodström är advokat, före detta 

socialdemokratisk justitieminister och en för 

allmänheten känd person. Bodström har 

tidigare gett ut böcker om politik och fotboll 

samt en deckarserie. Det man minns handlar 

dels om Bodströms alzheimersjuka mamma, 

men är även en uppväxtskildring om hans egen 

barndom. Syftet kan diskuteras, vill Bodström 

skapa uppmärksamhet kring Alzheimers 

sjukdom eller vill han bygga på sitt eget 

varumärke?  

 

2014 Boken kvalitetsgranskades 

av förlaget 

En sons 

upplevelser av 

relationen till sin 

mamma som 

drabbas av 

Alzheimers 

sjukdom. 

Den gamle 

kungen i exil 

Arno Geiger 

2011/2015 

Österrike/Sverige 

Biografi Thorén & 

Lindskog  

Skivarp 

Sverige 

(den 

svenska 

utgåvan) 

 

Arno Geiger är en österrikisk författare. Geiger 

debuterade 1997 och har sedan dess skrivit 

flera romaner, bland annat Vi har det bra som 

2007 vann det Tyska bokpriset. Den gamle 

kungen i exil är hans internationella 

genombrott och har översatts till 30 språk. 

 

2015/2011 Boken kvalitetsgranskades 

av förlaget. 

En sons 

upplevelser av 

relationen till sin 

pappa som 

drabbas av 

Alzheimers 

sjukdom. 
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Allan, Ann Z. (2014)                                                                                                                 
Jag såg något i dina ögon, mamma                                                                                            

Anns mamma Märta drabbas av en demens sjukdom, troligen Alzheimers sjukdom, på ålderns 

höst. Läsaren får följa med på hela resan, från det Ann märker något i sin mammas blick, till 

hennes mamma går bort. Hon skriver: Min mamma blev dement, hon lämnade mig redan då 

hon var i livet, hon förändrades och blev en annan, hon förlorade till och med sig själv. En 

berättelse, där Ann beskriver det hon känner och det hon tror att hennes mamma känner.  

 

Alsterlund, Edna (2010)                                                                                                           

Den längsta ronden: Om kärlek, demenssjukdom och anhörigvård  

Den kände boxaren Ingemar Johansson som blev Sveriges förste världsmästare i 

tungviktsboxning drabbas 60- årsåldern av Alzheimers sjukdom. Hans fru Edna Alsterlund 

beskriver hur sjukdomen förändrar deras liv och hur hon tar på sig ett stort ansvar för att göra 

Ingemars sista tid så bra som möjligt. Journalisterna jagar sanningen och det uppstår 

konflikter i släkten, men Edna gör allt för att skydda Ingemar. 

 

Andersson, Irene (2011)                                                                                                         
Min syster fick Alzheimers: Om vård och bemötande ur ett anhörigperspektiv   

Irenes storasyster Moniqa får diagnosen Alzheimers vid blott 58 års ålder. Boken är en 

engagerad och personlig skildring av hur en demenssjukdom utvecklas och hur de närstående 

drabbas. Läsaren får följa med Irene genom Moniqas sjukdomsförlopp när hon kämpar för att 

Moniqa ska få en trygg och fungerande vård.  

                           

Bodström, Thomas (2014) 
Det man minns 

Thomas mamma Vanja, drabbas av Alzheimers, när hon är i 80-års åldern. Sjukdomen 

drabbar den så intelligenta Vanja hårt, liksom resten av familjen. Läsaren får inblickar i hur 

livet förändras för alla runt Vanja, hur de tacklade en del problem och hur de förhöll sig till 

sorgen över Vanjas sjukdom. Det finns även kapitel i boken som bara berör Thomas uppväxt.  

  

Geiger, Arno (2011/2015)                                                                                                           

Den gamle kungen i exil  

Bergenz, är ett samhälle i Österrike, där bor Arnos pappa som är pensionär. Under ett antal år 

har Arno och hans syskon svårt att förstå varför deras pappa beter sig konstigt. När pappan får 

diagnosen Alzheimers sjukdom, är det en lättnad, nu vet man vad som är fel. Boken ger en fin 

skildring av hur sjukdomen bit för bit tar pappan i sitt grepp. 
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
 

Kod Underkategori Kategori 

Höjdpunkten nåddes på julen när han vid 

nyheterna reste sig ur soffan, tog fatet med 

julkakor och gick fram till teven och försökte 

övertalanyhetsuppläsaren att ta en kaka. När 

nyhetsuppläsaren inte reagerade tog pappa en 

munk, höll den precis där uppläsaren rörde på sin 

mun och föreslog att han skulle prova en tugga. 

Nyhetsuppläsarens fortsatta oförskämdhet gjorde 

att pappa ilsknade till lite. Trots det komiska 

kände vi fasan komma krypande. Det var minst 

sagt spöklikt. (Geiger, 2011/2015, s. 99)  
 

Han bjöd nyhetsuppläsaren 

i teve på kakor men fick 

ingen reaktion och blev då 

arg, det var komiskt men 

också spöklikt, fasan kom 

krypande.  
  
 
 

Beteende skrämmer Svårigheter att hantera 

beteendeförändringar 

Livet förändras 

Utgångspunkten för mig var att visa intresse och 

hjälpsamhet utan att kränka min syster genom att 

förminska henne. Därför började Moniqa och jag 

betala räkningar tillsammans via hennes 

internetbank, vilket hon själv gjort tidigare under 

ett par år.  (Andersson, 2011, s. 20).  
 

Jag ville hjälpa min syster 

utan att kränka henne, 

därför betalade vi 

räkningarna tillsammans.  

Hjälpa utan kränka  Integritet Etiska dilemman 
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Jag hade insett att jag måste skaffa hjälp utifrån 

på något sätt. Hur stark min kärlek än var till 

Ingemar, hur gärna jag än ville vara med honom 

varenda minut av livet vi hade kvar tillsammans, 

kände jag att jag var nära bristningsgränsen. Fick 

jag inte ordentlig hjälp snart kunde jag gå under 

och i nuvarande läge skulle det vara lika 

förödande för Ingemar som för mig. (Alsterlund, 

2010, s. 121-122)  
 

Jag var nära 

bristningsgränsen och 

kände att jag skulle gå 

under om vi inte fick hjälp 

utifrån.  
  
 

Måste få hjälp En känsla av 

otillräcklighet 

Att få och inte få 

hjälp 

Jag är evigt tacksam över att jag har en så bra 

relation med mina två syskon. Det har vi ju alltid 

haft, men mammas sjukdom har fört oss ännu 

närmare varandra. (Bodström, 2014, s. 138)  
 

Mammas sjukdom har fört 

mig och mina syskon 

närmare varandra.  

Fördjupad 

syskonrelation  
 
 

Familj och vänner Relationer 

Jag blir alltid lika rörd när pappa lägger handen 

mot min kind med en ömhet jag aldrig tidigare 

har iakttagit hos honom, ibland handflatan, men 

väldigt ofta handens baksida. Då slår det mig att 

jag aldrig kommer att vara honom närmare än i 

dessa ögonblick. (Geiger, 2011/2015, s. 174-175)  
 

Jag blir rörd när pappa visar 

ömhet mot mig på ett nytt 

sätt och jag kommer aldrig 

att vara honom närmare än i 

dessa ögonblick.  
 

Ögonblick av ömhet 

och närhet.  
 

 Stunder av lycka 

Och nu älskar jag dig fullt ut igen, mamma. För 

nu har jag hämtat mig ifrån chocken över att ha 

förlorat dig, och orken har kommit tillbaka och 

mitt hjärta slår som det ska. Lugnt och rytmiskt. 

Utan att värka. (Allan, 2014, s. 98)  
 

Jag älskar mamma igen när 

chocken har lagt sig och 

orken är tillbaka.    
 

Älskar mamma igen.  Nya insikter 
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Hejsan! 

Vi är två tjejer som heter Eva och Jenny som läser till sjuksköterskor på Linnéuniversitetet i 

Växjö. I vår ska vi skriva c-uppsats och håller just nu på med planeringen. Vi har valt att 

studera anhörigas upplevelser vid Alzheimers sjukdom eftersom vi båda har anhöriga med 

Alzheimers. Tanken är att läsa fem biografier om ämnet och din bok "Jag såg något i dina 

ögon, mamma" är ett av alternativen som vi väljer mellan. Det vi undrar över är om din 

mamma hade just Alzheimers eller om hon led av någon annan demenssjukdom? Varför fick 

hon aldrig någon diagnos? Gör läkarna i efterhand bedömningen att hon led av Alzheimers 

eller att sjukdomen hade ett Alzheimerliknande förlopp? Boken är väldig bra, men vi kan inte 

ta med den i c-uppsatsen om den inte handlar om Alzheimers. 

Tack på förhand! 

Mvh Eva och Jenny. 

 
Hej! Så trevligt! Och så spännande med er uppsats!  

Min mamma fick ingen diagnos av den anledningen att man för så länge sedan, och dessutom 

ute på landet med bara en vårdcentral på orten, inte hade kunskap och resurser att exakt säga 

vilken demens hon led av. Hon gjorde ett litet test på vårdcentralen, och det visade på att hon 

led av demens, men inte vilken typ. De sakkunniga som läst min bok, ett ganska stort antal 

professorer och läkare, säger att det på min beskrivning låter som att hon hade just Alzheimer. 

Men hörde jag inte nåt alldeles nyligen om att man nu börjar tro att Alzheimer är 

grundsjukdomen? Det är nåt ni kan luska reda på när ni ändå är i farten :) Lite nyfiken på hur 

ni fick tag i min bok förresten? Önskar er lycka till och ni får väldigt gärna skicka er uppsats 

till mig när den är klar. Själv reser jag nu runt och föreläser och läser ur min bok. Hör gärna 

av er om ni ramlar in i nåt sammanhang där jag kan passa in.  

Varm hälsning från 

Ann 

 

Ann Allan 
Författare, föreläsare, bloggare, producent, sång- och pianopedagog, kulturambassadör, ordf i 

Monica Zetterlunds Minnesfond 

Hemsida och blogg: www.annallan.se 
Blogg även på http://blogg.folkbladet.nu 
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