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Bakgrund: Anhöriga till personer med Alzheimers sjukdom upplever situationen som uppstår i 
samband med sjukdomen olika. Gemensamt är att vardagen förändras då personen som 
insjuknat uppvisar personlighetsförändringar både psykiskt och fysiskt och kan så småningom 
inte utföra sina dagliga aktiviteter som tidigare och detta påverkar de anhöriga. 
Syfte  :   Att beskriva hur anhöriga upplever vardagen när en närstående insjuknat i Alzheimers 
sjukdom och vårdas i hemmet eller på institution. 
Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning av biografier. Författarna använde sig av 
kvalitativ innehållsanalys vid bearbetning av materialet, till en början deduktivt och senare 
induktivt. 
Resultat: Tre huvudkategorier framkom, Resurser och möjligheter i vardagen, Begränsningar i 
vardagen och När relationen förändras. Varje kategori har ett antal underkategorier som 
beskriver de anhörigas upplevelser och känslor främst kring bristande information om 
Alzheimer diagnosen och behovet av hjälp med vårdandet i situationer som uppstår i det 
vardagliga livet.  
Slutsats: Anhörigas upplevelser av behov av hjälp och stöttning i vardagen bör tillgodoses på 
ett individanpassat sätt av hälso- och sjukvården med information och stöttning i samband 
med den närståendes insjuknande. För att möjliggöra detta är vidare forskning utifrån ett 
arbetsterapeutiskt perspektiv om varför anhöriga upplever brister och hur behoven ska 
tillfredställas viktig. 
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Inledning
Den här studien beskriver hur anhöriga upplever vardagen när en närstående insjuknar i 
Alzheimers sjukdom och vårdas i hemmet eller på insitution. Sjukvårdens roll bör vara att 
tillgodose anhörigas behov av hjälp och ge det stöd de har rätt till, på ett individanpassat sätt 
eftersom anhörigas upplevelser är individuella precis som deras behov av hjälp och strategier 
i vardagen (1). För att belysa vilka behov anhöriga har så berör den här studien de vanligaste 
upplevelserna som framkommit i ett antal självbiografier. Fortsättningsvis kommer 
självbiografier i texten refereras till som biografier. 
 

Bakgrund  
Behoven och upplevelserna är individuella både för den som drabbas av en demenssjukdom 
och dennes anhöriga (2). Beskrivningar om demenssjukdomar och information om 
sjukdomsförloppet, riktlinjer och rättigheter för den som fått en demensdiagnos finns 
välbeskrivet i litteraturen (1, 3). Enligt socialtjänsten och hälso- och sjukvården bör det tidigt i 
sjukdomsförloppet erbjudas stöd till anhöriga i form av avlösning, utbildningsprogram och 
psykosociala stödprogram. Stödet ska vara uthålligt över tid, situations- och individanpassat 
och utformat tillsammans med den anhöriga (1). Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen 
genomfört en pilotstudie där resultatet visade att endast en av fyra anhöriga som vårdar en 
närstående kände till vilka rättigheter till stöd och hjälp de kan få från kommunerna (4). 
 

Demensdiagnosen  
När en person drabbas av demens uppstår en komplex situation då diagnosen innebär 
förändringar i personligheten och försämrat minne, som i sin tur beror på förändringar i 
hjärnan av sjuklig art. I dagsläget finns ingen botande behandling (5). Olika typer av demens 
drabbar olika delar av hjärnan. Vid Alzheimer sjukdom, som är den vanligaste typen, är det 
hjärnbarken som drabbas av minskad blodgenomströmning på grund av inlagringar av 
substanser och biokemiska förändringar (6).  
 
Invanda förmågor och närminne som sviktar är ofta debutsymtom som kommer smygande 
under längre tid (5). Sjukdomen drabbar tänkandet, minnet, förståelse, språk, omdöme och 
exekutiva funktioner. Senare symtom är även bland annat verbala störningar (personen 
upprepar sig, sjunger, ropar och hotar) ångest, vanföreställningar och depressioner (5, 7). 
Symtomen medför förändringar och nedsättningar av aktiviteter i det dagliga livet (ADL), 
oftast är det anhöriga eller arbetskamrater som uppmärksammar förändringarna först då 
personen kan upplevas som disträ och ofta glömmer saker. Senare under sjukdomsförloppet 
märks nedsättningarna genom att den drabbade personen får svårt att hitta i sin närmiljö, 
hantera räkningar, sin hygien, matlagning och städning (2). De får även svårare än tidigare att 
styra sina impulser och detta kan leda till s.k upphakning. Det kan yttra sig i att personen blir 
förtjust i en viss maträtt eller dryck eller dagligen börjar handla en och samma vara trots att 
det finns ett stort lager av denna i hemmet. Upphakningen kan även innebära att personen 
hakar upp sig på ett specifikt ord eller en mening (7). Så småningom blir den drabbade 
likgiltig för omvärlden och ca ett år efter insjuknandet avtar insikten om den egna sjukdomen 
trots att symtomen blir allt svårare (5). Hjälpbehovet blir så småningom stort allt eftersom 
sjukdomen progrederar och till slut krävs tillsyn dygnet runt och sista tiden är det vanligt att 
personer med en demenssjukdom vårdas på institution (2). 
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Anhöriga 
Socialstyrelsen (1) definierar anhöriga som de som vårdar och stödjer en närstående. Den 
person som tar emot stöd, vård och omsorg är närstående. Bestämmelserna omfattar bland 
annat personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning och personer med långvarig 
psykisk eller fysisk sjukdom. 
I Socialtjänstlagen, 5 kap. 10 § (1), har ett nytt anhörigperspektiv utformats för att förhindra 
psykisk och fysisk ohälsa hos anhöriga. Detta genomfördes år 2009.      
 
Med ett nytt anhörigperspektiv menar regeringen att socialtjänsten ska: 
 
 samverka med anhöriga 

 erbjuda dem att delta i biståndsutredningen 

 ta hänsyn till deras synpunkter vid biståndsbedömning och utförande 

 utreda anhörigas behov och informera om kommunens stöd 

 hålla regelbunden kontakt och följa upp insatserna & se till att sjukvården och 

socialtjänsten samverkar. 

        -Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. Stockholm: socialdepartimentet; 

2008. Regeringens proposition 2008/09:82                             

 
I den här studien är anhörig likställt med make/maka, barn och syskon till någon som har 
Alzheimers sjukdom. Att vårda en närstående med Alzheimers sjukdom är ofta både psykiskt 
och fysiskt påfrestande. Kvinnliga anhöriga upplever oftare än män att de drabbas av 
påfrestningar på grund av sin närståendes demensdiagnos (8). I en studie (9) så framkommer 
det att kvinnor upplever större börda än män och även att barn till personer som drabbats av 
demens upplever mer påfrestningar. I andra studier har författarna redovisat att det oftare är 
kvinnor som vårdar närstående och att vården är mer emotionellt inriktad, medan männens 
vård oftare innefattar praktisk och ekonomisk hjälp. Kvinnorna drabbas därför oftare av 
emotionella problem till följd av detta vilket kan innebära ett behov av professionella 
stödinsatser (4, 10).  
Det har genomförts en litteraturöversikt av Silva, Jorge, Cardoso och Freitas (11) över 
anhörigas behov vid vårdande av äldre i hemmet. Detta gjordes då det saknas tidigare 
sammanställningar och för att kunna hjälpa vårdpersonal att utveckla och genomföra program 
som är individuellt anpassade efter de anhörigas behov för att de ska kunna ge bättre vård i 
hemmet då allt fler väljer att vårda sina närstående hemma. Översikten innefattar 14 studier 
från 10 olika länder och visar att de största behoven hos anhöriga som vårdar är information 
och utbildning om sjukdomen och vilka rättigheter de har till professionellt stöd  både 
praktiskt och emotionellt.  
 

Arbetsterapi 
De flesta arbetsterapeuter kommer med största sannolikhet att komma i kontakt med både 
personer med en demenssjukdom och deras anhöriga och det är då av vikt att kunna förstå vad 
som är viktigt och meningsfullt för dem (12). Arbetsterapeutens roll vid samtal med anhöriga 
blir då att skapa en god relation och ha ett syfte med samtalet för att kunna vara medveten och 
närvarande i samtalet. För att kunna sammanfatta problem på ett hoppfullt sätt, höra den 
anhörigas vilja och komma fram till vad det finns för behov ger struktur åt mötet (13). Det 
rekommenderas då att ställa öppna frågor i form av ‘hur’, ‘vad’, ‘varför’ eller ‘vill du’ för att 
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möjliggöra för anhöriga att berätta om situationen och upplevelsen på ett fritt sätt som är 
individuellt anpassat och de anhöriga väljer själva vad och hur mycket de vill berätta (13). 
Två studier (2, 14.) visar på att anhöriga behöver information och stöd utifrån sina 
individuella behov. Arbetsterapeuten kan hjälpa den anhöriga att hitta strategier för att klara 
av aktiviteterna i vardagen, vilket både emotionellt och praktiskt kan underlätta för den 
anhöriga och  personen som drabbats av sjukdomen, öka välbefinnandet och förbättra 
situationen för dem (15). I studien av Coronan och Gitlin (16) utarbetade arbetsterapeuten 
strategier tillsammans med anhöriga till demensdrabbade i hemmet och majoriteten av dessa 
strategier visade sig vara användbara i deras vardag. Beroende på anhörigas behov i olika 
situationer kan detta handla om samtal, information eller hjälpmedel (2). Detta är i enlighet 
med vad Kielhofner (17) beskriver som kliencentrerat. För att artbetssättet ska vara baserat på 
Model of human occupation (MOHO) krävs det att arbetsterapeuten ska skapa en relation till 
den anhöriga med förståelse och respekt för dennes värderingar, upplevelser, roller, vanor, 
erfarenheter och personliga miljö.  
För att lindra symtom som aggressivitet och oro hos personer med en demensdiagnos bör de 
bemötas med lugn och vänlighet och inte bli rättade när det blir fel, vilket är bra för anhöriga 
att känna till. Arbetsterapeuten har kunskap om och kan informera om relevanta 
förhållningssätt och möjliga strategier för att undvika att anhöriga hamnar i oönskade 
situationer (18). 
 

Strategier och resurser i vardagen  
Det är nödvändigt för anhöriga att upprätthålla intressen och hitta strategier i vårdandet för att 
bibehålla välbefinnandet och lusten att fortsätta vårda sin närstående (15). Att använda sig av 
olika strategier innebär att den anhöriga anpassar sig till situationen för att kunna lösa 
problem som uppstår. Det kan innebära emotionella strategier då förhållningssättet anpassas 
till situationen, eller mer problemfokuserade strategier där den anhöriga aktivt söker lösningar 
till problemen och en bredare kunskap om situationen (14, 19, 20, 21). Den vanligaste 
strategin i studien av Josephsson, Bäckman, Nygård och Borell (14) var att anhöriga tog över 
aktiviteten från den närstående. Orsakerna till övertagandet var att den anhöriga ville undvika 
misslyckanden för den sjuka, rädsla för att den sjuka skulle skada sig och för att aktiviteterna 
utfördes på fel sätt. Flera av deltagarna upplevde att det var svårt att motivera sin närstående 
till att de skulle utföra aktiviteterna självständigt och trots att de visste att det var viktigt att 
bibehålla kapaciteten hos denne tog anhöriga över aktiviteten, oftast av säkerhetsskäl. En 
annan strategi som framkom var att kontrollera, antingen genom att besöka den närstående 
eller ringa. Flera anhöriga kontrollerade aktiviteten som den närstående utfört för att upptäcka 
eventuella fel. 
 
Det har framkommit i tre studier att flera anhöriga kände sig hjälpa av rådgivningsträffar där 
andra anhöriga i liknande situationer deltog. Anhöriga till demenssjuka upplevde att de på 
dessa träffar kunde utbyta erfarenheter och stötta varandra (20, 21, 22). Den som drabbats av 
en demenssjukdom har ofta svårt att själv ta initiativ till aktivitetsutförande och att vårda sina 
sociala kontakter. Det är då viktigt att anhöriga uppmuntrar till sociala möten och aktiviteter. 
Till hjälp kan anhöriga använda sig av miljön. Det kan vara trädgårdsarbete, bilder från 
personens förflutna, hantverk och sociala mötesplatser med liten stressfaktor (18). 
 

Hur ADL-problem och beteendeförändringar påverkar vardagen 
En internationell studie (23) visar att det är ADL-problem och beteendeförändringar som är 
svårast för anhöriga att acceptera hos den närstående. Det försämrade minnet och förvirringen 
upplevdes som svårt att hantera av en tredjedel av de anhöriga som deltog i studien. I stor 
utsträckning saknade de information om diagnosen, sjukdomen, dess förlopp och 
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läkemedelsbehandling och fler än hälften hade inte tagit del av någon information om 
hjälpmöjligheter och vart de skulle vända sig. Anhöriga spenderade minst 10 timmar/dygn 
med att vårda sin närstående vilket upplevdes som mödosamt av de anhöriga.   
 
Det är även vanligt med skuldkänslor hos den anhöriga som vårdar en närstående. Ofta 
upplever anhöriga skuld när det handlar om att flytta sin närstående till ett boende. Känslan av 
att behandla sin närstående mindre bra eller en känsla av att de inte gjort tillräckligt är vanlig. 
En annan vanlig upplevelse för anhöriga är sorg då de saknar relationen dom tidigare delat 
tillsammans och det är svårt att se sin närståendes förmågor ständigt försämras (8). 
 

Upplevelser av att relationen förändras 
Anhöriga upplever ofta att de förlorar den ömsesidiga relationen då den som drabbats av en 
demenssjukdom blir beroende av sina anhöriga. Det är många gånger deras gemensamma 
förflutna som gör att anhöriga känner att det är värt att fortsätta vårda trots 
personlighetsförändringar och andra svårigheter som uppkommer i samband med 
demensdiagnosen. Trots stigande ålder och en demenssjukdom så finns behovet av närhet 
kvar och sexualitet är ett sätt att visa kärlek och närhet till varandra. Att ha en demensdrabbad 
partner som söker intimitet kan medföra att anhöriga känner sig obekväma i situationen och 
att vårda sin maka eller make som ett barn för att sedan vara en sexualpartner vid andra 
tillfällen kan vara svårt för anhöriga att förhålla sig till (8). 
 
I studien av Josephsson, Bäckman, Nygård och Borell (14) framkommer det att anhöriga 
upplever problem med ADL-aktiviteter för sin närstående t.ex. hygien, på-/avklädning och 
matlagning. Rollerna förändras, särskilt när den närstående bor hemma och inte längre klarar 
att utföra aktiviteter på ett adekvat och säkert sätt. Detta skapar oro hos anhöriga som ibland 
har svårt att acceptera att initiativförmågan avtar till aktiviteter hos den sjukdomsdrabbade. 
Vid på-/avklädning och hygienskötsel kan upplevelsen av frustration och stress uppstå då 
anhöriga blir involverade i en procedur som den närstående tidigare alltid skött själv men inte 
längre klarar av. Anhöriga kan uppleva det som svårt att avgöra när vårdbehovet blivit för 
stort för dem att kunna handskas med och fortsätter vårda sin närstående trots att deras ork 
och kapacitet är förbrukad. Anhöriga beskriver en oro för säkerheten hos den närstående vid 
vård på boende och oroar sig trots att de vet att deras närstående är i trygga händer (8). Social 
isolering för anhöriga förekommer då den demensdrabbade behöver tillsyn och kan uppvisa 
störande beteenden i sociala sammanhang, orken hos anhöriga för att träffa andra människor 
utanför hemmet kan då saknas. Vårdandet tar mycket tid och kan även vara fysiskt 
påfrestande (18). I studien av O’shaugnessy et al (22) beskriver en anhörig känslan av att 
förlora sitt sociala liv och egna personlighet och hur hon brottats med tankarna om varför hon 
stannar i relationen. 
 
Det betyder dock inte att det alltid är negativt att vårda en närstående med en demensdiagnos. 
Det finns anhöriga som upplever tillfredställelse av att hjälpa sin sjuka närstående att få en 
dräglig tillvaro där positiva aspekter av detta är en ökad självkänsla och kompetens hos den 
vårdande anhöriga (8). 
 

Problemformulering 
Författarna till den här studien har med hjälp av tidigare studier (2, 14) identifierat ett ökat 
behov av forskning utifrån anhörigas upplevelser av resurser och begränsningar i vardagen i 
Sverige när deras närstående vårdas i hemmet eller på institution. Studien är betydelsefull för 
att öka förståelsen för de individuella upplevelser och behov som anhöriga till personer med 
Alzheimers sjukdom upplever i vardagen. En ökad förståelse för anhörigas perspektiv kan 

7 



även vara till hjälp för vårdpersonal vid val av interventioner och när de ska samarbeta med 
anhöriga kring den närståendes behov av vård. 
Arbetsterapeuter och övrig vårdpersonal som i sin yrkesroll bemöter anhöriga till personer 
med Alzheimers sjukdom kan ha nytta av denna studie, då den har fokus på anhörigas 
individuella upplevelser och individuellt anpassad vård är viktigt för alla. Eftersom anhöriga 
(23) uttrycker en avsaknad av information och hjälp så kan en ökad förståelse för anhörigas 
upplevelser av vardagen och eventuella hjälpbehov bidra till en bättre och individanpassad 
vård som grundar sig på anhörigas enskilda behov. 
 

Syfte 
Att beskriva hur anhöriga upplever vardagen när en närstående insjuknat i Alzheimers 
sjukdom och vårdas i hemmet eller på institution. 
 

Metod  
Studien behandlar biografier av anhöriga till personer som drabbats av Alzheimers sjukdom. 
Biografier valdes för att kunna få en djupare insikt av anhörigas upplevelser med hjälp, än vad 
man kan få med intervjuer eller analys av tidigare publicerade kvalitativa studier (24). 
 

Informationssökning och urval  
Informationssökning gjordes i LIBRIS nationella bibliotekskatalog och urvalet till denna 
studie har gjorts i enlighet med vad Axelsson (25) beskriver som rimligt för att avgränsa 
materialet till det valda området och för att få med relevanta biografier inom ämnet utan att 
arbetet skulle bli för omfattande Urvalet gjordes med hjälp av inklusions- och 
exklusionskriterier för att kunna precisera vad som skulle ingå i denna studie, med hänsyn till 
studiens syfte. Avgränsningarna vid samtliga sökningar gjordes för att exkludera verk som 
inte var böcker, som inte var skrivna på svenska och verk som inte var biografier då träfflistan 
annars blev för omfattande. 
 
Inklusionskriterier för biografierna var att det skulle vara svenska författare, de skulle vara 
skrivna av anhöriga så som make/maka, son/dotter eller syskon till en person med en 
Alzheimer diagnos och publikationsår för verken sattes till 2003 och senare. De verk som 
exkluderats från resultaten av sökningarna var verk med för brett behandlingsområde som 
behandlade andra sjukdomar, generella beskrivningar som inte var ur ett anhörigperspektiv, 
projekt, ljudupptagningskopior och dubbletter till verken som inkluderats.  
 
Sökningarna genomfördes systematiskt med manuella sökverktyg, i sökrutan skrevs demens* 
och vidare gjordes avgränsningar till bok, svenska och biografi med hjälp av verktyget: 
Avgränsa träffmängd, då träffmängden annars blev för omfattande med verk som inte var 
relevanta utifrån syftet. När avgränsningarna gjorts återstod 11 träffar. Innehållsförteckningen 
lästes i de verk som var skrivna 2003 och senare. Sex biografier exkluderades då de skrevs 
innan 2003. Två biografier exkluderades då biografin skrivits av den sjukdomsdrabbade själv. 
En biografi exkluderades då det var en utländsk biografiförfattare. Promenaderna med Lise 
(26) och Den längsta ronden (27) inkluderades (Se Tabell 1 Sökmatris). 
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Tabell 1. Sökmatris 
Databas Datum Sökord och avgränsningar Träffar Dubbletter Inkluderade 

LIBRIS 2014-03-
01 

Demens* 
bok svenska 
biografi 

1684 
1504 
995 
11 

 1 

LIBRIS 2014-03-
01 

Alzheimer* svenska 
biografi 

1588 
259 
20 

2 2 

LIBRIS 2014-03-
01 

Promenaderna med Lise (26) och 
sökverktyget: Fler titlar om 

5 1 2 

LIBRIS 2014-03-
01 

Den längsta ronden (27) 15 3 - 

LIBRIS 2014-03-
01 

Stiltje (28) 15 3 - 

LIBRIS 2014-03-
01 

Min syster fick alzheimer (29). 15 3 - 

LIBRIS 2014-03-
01 

Så dödar vi en människa (30) 5 3 - 

LIBRIS 2014-03-
01 

Glömskans spår (31) 5 3 - 

 

Vidare gjordes en sökning på Alzheimer* med avgränsningar till  svenska och biografi med 
hjälp av verktyget: Avgränsa träffmängd.  När avgränsningarna gjorts återstod  20 träffar. 
Innehållsförteckningarna som var skrivna 2003 och senare lästes för att undersöka vilka 
biografier som stämde överens med syftet till denna studie. Åtta verk exkluderades då de var 
skrivna före år 2003, fyra var självupplevda berättelser av personer med en demenssjukdom, 
två av träffarna var dvd-filmer, en var utländsk författare, två var dubbletter och en biografi 
Ulla-Britt: min alzheimer sjuka hustru av Sören Jansson, gick inte att få tag på. Två biografier 
inkluderades, Stiltje (28) och Min syster fick alzheimer (29) (Se Tabell 1 Sökmatris). 
 
För att utöka sökningen och säkerställa att relevant litteratur kommit med sökte författarna 
systematiskt vidare i Libris utifrån de biografier (26-29) som inkluderats genom att använda 
sökverktyget Fler titlar om - Demenssjuka och Biografi och avgränsat till svenska. Endast på 
Promenaderna med Lise (26) fanns biografier som uppfyllde inklusionskriterierna, sökningen 
gav fem träffar. En exkluderades då det var ett projekt, en var skriven före år 2003 och en var 
en dubblett. Så dödar vi en människa (30) och Glömskans spår (31) inkluderades (Se Tabell 1 
Sökmatris). 
 
För att åskådliggöra innehållet i biografierna är handlingen i varje enskild biografi kortfattat 
beskriven (Se tabell 2. Biografimatris). Promenaderna med Lise (26) exkluderades efter 
sökningen då det visade sig att den beskrev en frontallobsdemens och ingår därför inte 
fortsättningsvis i denna studie. 
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Tabell 2. Biografimatris 
Titel Författare Publ. 

år 
Antal 
sidor 

Handling 

Den  längsta 
ronden (27). 

Alsterlund  Edna. 2010 346 Boken är skriven av Ingemar Johanssons fru och 
beskriver sjukdomsförlopp och känslor, hon 
skildrar svårigheter som uppstår men beskriver 
även glädjen de delat och den hjälp de får. När 
maken flyttar till ett boende förändras allt ännu en 
gång då hans barn från tidigare förhållande och 
syskon inte delar fruns uppfattning om vad som är 
bäst för mannen och han flyttar till ett nytt boende. 

Min  syster 
fick alzheimer 
(29). 

Andersson Irene 2010 104 Boken handlar om systrarna Moniqa och Irene. 
Monika var endast 58 år och levde ensam när hon 
fick sin diagnos. Boken beskriver vilka svårigheter 
men även positiva möten och hjälpinsatser som 
författaren mötte i sin anhörigroll vid vård i 
hemmet och senare på särskilt boende. 

Så dödar vi en 
människa 
(30). 

Gurt Stefan 2012 224 Boken handlar om Stefans relation till sin pappa 
både före och efter att han fått en 
alzheimersdiagnos. Han beskriver vardagen utifrån 
sitt perspektiv, på hjälpen pappan får först i 
hemmet och sedan på institution. 

Glömskans 
spår (31). 

Larsson Mari 2008 22 Boken beskriver hur Mari som dotter till en 
alzhiemer drabbad far upplever faderns sjukdom 
och svårigheterna med att få rätt vård till sin far. 
Boken är kortfattad och upplevelserna beskrivs inte 
på någon djupare nivå. 

Stiltje (28). Nylander Torsten 2003 191 Boken handlar om makarna Torsten och Clary. 
Författaren berättar om deras vagabond liknande 
tillvaro där de seglar runt hela världen och upplever 
nya kulturer. Författaren beskriver hur diagnosen 
Alzheimer påverkar deras liv. Om flytten hem till 
Sverige och hur han vårdar sin hustru. 

 

Analys 
Författarna har strukturerat arbetet utifrån kvalitativ innehållsanalys och läste inledningsvis 
biografierna enskilt utan att analysera innehållet för att bli bekanta med helheten av texten i 
varje biografi (24).  
 
Vid den inledande analysen använde författarna en deduktiv ansats (32) och använde teman 
från tidigare publicerade artiklar (14, 20, 22) till hjälp för att hitta innehåll i biografierna som 
beskrev känslor och upplevelser i vardagen hos anhöriga som svarade mot syftet med denna 
studie. De teman som som framkom i tidigare publicerade artiklar (14, 20, 22) var 
ADLproblem/strategier, förändringar i relationen, kunskap om sjukdomen, användande av 
olika strategier, osäkerhet inför framtiden, tillfredsställa egna behov och socialt nätverk. 
Texten analyserades enskilt av författarna för att öka tillförlitligheten av analysen (33).  
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För att få med alla upplevelser och känslor i vardagen som beskrevs i biografierna läste sedan 
författarna igenom biografierna en gång till enskilt men med en induktiv ansats. De teman 
som författarna haft till hjälp inledningsvis täckte inte alla upplevelser och känslor som 
biografierna beskrev och en induktiv ansats är viktig vid den här typen av analys för att inte 
missa viktiga delar i texten och för att göra den nyanserad (32). När sidorna som beskrev 
känslor och upplevelser markerats i biografierna av författarna gick de igenom dessa 
ytterligare en gång och plockade ut meningsbärande enheter ur den markerade texten, detta 
gjordes idividuellt av författarna. Meningsbärande enheter är delar av texten som 
överensstämmer med annan text i liknande sammanhang (32). Författarna jämförde sedan de 
meningsbärande enheterna som framkommit i varje enskild biografi för att kontrollera att de 
tolkat texten lika och fått med relevanta beskrivningar av upplevelser.  
 
Den fortsatta analysen gjordes gemensamt genom att jämföra och diskutera materialet de 
samlat in och författarna kondenserade de meningsbärande enheterna. Detta gjordes för att 
korta ner texten och göra den mer lätthanterlig utan att den förlorade viktiga aspekter (32). 
Kategorierna bildades utifrån upplevelserna som framkommit i biografierna, eftersom det är 
viktigt att inga upplevelser faller bort tillkom även underkategorier. Enheterna i biografierna 
varierade i detaljrikedom och med försiktighet gick underliggande meningar och upplevelser 
hos de anhöriga att tolka trots att de inte stod skrivna tydligt formulerade i den insamlade 
datan (33). När författarna fått fram kategorierna delades dessa in i underkategorier för att 
åskådliggöra upplevelserna och få en tydligare bild av de beskrivna känslorna och 
upplevelserna som framkommit (Se Bilaga 1). Första huvudkategorin benämns Resurser och 
möjligheter i vardagen med fem underkategorier, andra huvudkategorin benämns 
Begränsningar i vardagen med sex underkategorier och den tredje huvudkategorin benämns 
När relationen förändras med tre underkategorier. Vilka upplevelser och känslor som 
framkom i biografierna varierade (Se Tabell 3, kategorischema). 
 
Data analyserades flera gånger för att hitta meningen i i texterna och få förståelse för 
innehållet. Eftersom det var en stor mängd data som skulle gås igenom underlättade arbetet 
genom att under genomgången konstruera ett schema. Schemat gav en överblick och ett 
sammanhang för data som samlats in (33). I den här studien är upplevelserna och känslorna i 
vardagen hos anhöriga kategoriserade, för att tydliggöra vad som fanns beskrivet i 
biografierna. 
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Tabell 3. Kategorimatris  
Kategorier och 
underkategorier 

Biografi Biografi Biografi Biografi Biografi 

 Den längsta 
ronden (27) 

Min syster fick alzheimer: om 
vård och bemötande ur ett 
anhörigperspektiv (29) 

Så dödar vi en 
människa (30) 

Glömskans 
spår (31) 

Stiltje (28) 

Resurser  och 
möjligheter i vardagen 

     

Hjälp och stöd X X X X X 

kunskap om sjukdomen X X   X 

Användande av 
strategier 

X X X X X 

Aktivering av den 
närstående 

X X X  X 

Hopp X X X   

Begränsningar i 
vardagen 

     

Skuldkänslor hos den 
anhöriga 

X X X  X 

Maktlös situation X  X X X 

Osäkerhet inför 
tillvägagångssätt 

X X X X X 

Förneka sjukdomen X X X  X 

När ilskan tar överhand X X X  X 

Att känns sorg och 
uppleva förlust 

X  X X  

När relationen 
förändrats 

     

Behovet av egen tid X X   X 

När aktiviteter i dagliga 
livet blir påverkade 

X X X X X 

Förändringarna 
påverkar  relationen 
olika 

X X  X X 

                                                                                                                                   
 

När varje enskild biografi analyserats och upplevelserna kategorieserats gemensamt av 
författarna diskuterade författarna vad som framkommit och jämförde biografierna för att 
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upptäcka likheter och skillnader i dem och antecknade sedan dessa. Citat från de 
meningsbärande enheterna plockades ut och används i resultatet för att ytterligare förtydliga 
vad som framkommit i biografierna och ge läsaren en korrekt bild av vad som beskrivits i 
biografierna. 
 

Etik 
De grundläggande etiska principerna är autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att 
inte skada samt rättviseprincipen (34). Författarna till detta arbete behövde inte söka 
Forskningsetisk prövning för att få använda biografierna då dessa är klassificerade som 
offentliga verk och enligt Upphovsrättslagens § 22 (35) får man lov att citera ur 
offentliggjorda verk om det sker i överensstämmelse med god sed och citatets omfattning 
motiveras av ändamålet. Upphovsmannen ska anges och texten får inte förvanskas.  
 
De etiska övervägandena som författarna använde sig av var att noggrant analysera texten och 
citera på ett korrekt vis utan att biografiernas beskrivningar av anhörigas upplevelser 
förvanskas (34). Detta i enlighet med principen att inte skada, rättviseprincipen och 
godhetsprincipen. Autonomiprincipen är inte aktuell då den här studien behandlar redan 
offentligt publicerat material. 
 
Författarna är medvetna om att deras förförståelse av att arbeta med personer med Alzheimers 
sjukdom och deras anhöriga kan påverka tolkningen och eftersom det är biografier som 
behandlas finns inte möjligheten att ställa följdfrågor eller få bekräftat att det som tolkats 
stämmer (33). Det finns risk för felaktiga tolkningar i det här fallet trots stor försiktighet med 
att undvika detta genom att båda författarna läst och analyserat materialet enskilt och 
tillsammans. 
 

Resultat  
Resultatet är baserat på biografier som beskriver människors vardagssituationer ur olika 
perspektiv med både gemensamma och helt skilda upplevelser. Biografierna belyser både 
positiva och negativa aspekter av att ha en närstående med Alzheimers sjukdom som vårdas i 
hemmet eller på institution (27-31). 
Resultatet presenteras utifrån de kategorier som framkom vid analysen av biografierna, en 
med beskrivningar om upplevelser av resurser och möjligheter i vardagen, en med 
beskrivningar om upplevelser av begränsningar i vardagen och slutligen beskrivningar om 
vad som händer när relationen förändras till följd av sjukdomen. 
 

Resurser och möjligheter i vardagen 
Hjälp och stöd 
Samtliga biografier (27-31) tar upp anhörigas upplevelser av hjälp men även när hjälpen är 
bristfällig. Det stöd som beskrevs i biografierna innefattar professionell hjälp, anhörigas 
sociala nätverk och andra resurser som hjälpmedel och avlastning som underlättar i deras 
vardag. Nylander (28) har betoning på avlastning: 
 

Jag fastnade för alternativet där Clary fyra timmar två dagar i veckan kunde delta i 
en grupp med andra i samma olyckliga situation, äta lunch och förhoppningsvis 
aktiveras på ett positivt sätt.(28, s. 170) 

 
I flertalet av biografierna (27-29)  har författarna beskrivit hur de blivit hjälpta i sin situation 
från professionella, sociala kontakter och andra resurser. Nylander och Andersson(28-29) fick 
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hjälpmedel förskrivna av arbetsterapeut och Andersson (29) skrev följande om ett hjälpmedel 
hennes syster fick: 
 

På en display visades rätt datum och veckodagens namn, till exempel 30 januari, 
söndag. Ovanför den gult lysande displayen fanns möjlighet att sätta en bild som man 
kunde byta ut efter tycke och smak. Nu lyste en sommaräng av blåklockor, vita 
prästkragar och blommande rödklöver emot oss. Det var ett diskret och finurligt 
hjälpmedel som Moniqa fick tillgång till under våren 2006. (29, s.21). 

 
Två författare beskrev att de kände sig hjälpta av att ha människor runt omkring sig som tog 
sig tid att lyssna när de hade behov av att prata om sin situation som anhörigvårdare (27, 29). 
Andersson (29) förklarar sitt behov av att få prata ut om sina känslor med vänner och 
släktingar: 
 

Som tur var lyssnade människor runt omkring mig, jag pratade och pratade oavbrutet 
om situationen i början. (29, s. 48). 

 
Nylander (28) fick rådet av olika professionella inom vården att prata med andra om sin 
situation. Här upplevde författaren att han inte hade det behovet utan istället ville tala om helt 
andra saker för att för en stund glömma bort sin vårdroll och den Alzheimer hans hustru 
drabbats av. 
 
Kunskap om sjukdomen 
I flertalet av biografierna (27-29) så har författarna upplevt ett stort behov av att få en ökad 
förståelse och kunskap om Alzheimers sjukdom och de har beskriver hur de gått tillväga för 
att tillskansa sig kunskapen. Alsterlund och Andersson (27, 29) sökte till stor del kunskap 
genom internet medan Nylander (31) främst sökte information i bokform på bibliotek. 
Andersson (29) skildrar sin sökning på internet: 
 

För att söka kunskap letade jag i timmar på internet. Läste och läste, scrollade upp 
och ner och hamnade på demensförbundets hemsida och fann en lista med produkter 
för personer med demenssjukdom. (29, s.15) 

 
Användande av strategier 
Samtliga författare (27-31) beskrev att de använde sig av olika slags strategier för att lättare 
kunna handskas med situationer som uppstod i deras vardag. En strategi som framställdes var 
att den anhöriga inte berättade sanningen om vad som skulle ske. Larsson (31) skildrar detta i 
Glömskans spår: 
 

Ibland när jag varit på besök och skulle gå tog han ett hårt tag om min arm och ville 
följa med mig hem. Då fick jag lura honom och säga att jag strax skulle komma 
tillbaka (31, s.14) 

 

Strategier där miljön användes för att skingra oro skildrades i flera biografier (27-28, 30). 
Nylander (28) tyckte mycket om att snickra och han anpassade hemmiljön genom att han 
ställde in en  säng i snickarrummet där frun Clary kunde vila medan han arbetade. Det 
framkom att vistelser i lugna miljöer och bilturer var strategier som var användbara (27-28). 
Alsterlund (27) skildrar detta: 
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Jag lärde mig hitta till lugna oaser där vi kunde fördriva tid. Rosendals trädgårdar ute  
på Djurgården i Stockholm var en sådan. Här kunde vi sitta i trädgården och fika, 
avnjuta deras underbara bakverk och titta på folk på lite avstånd. (27 s. 83) 

 
I de flesta biografierna (27-29, 31) så skildrade författarna att de anpassade sina rutiner och 
sitt beteende som en copingstrategi. 
 
Aktivering av den närstående 
De flesta biografier (27-29, 30) beskriver aktiviteten som något de  upplevde var viktigt för 
den närståendes livskvalité. Gurt (30) skildrar sin pappas behov av aktivitet när han kommer 
till ett boende då han upplever att fadern blir understimulerad: 
 

Li frågade hur ofta han fick gå ut och gå och biträdet svarade att de var ute en timme 
i veckan. -En timme i veckan?  (30 s. 193) 

 
Det ges konkreta exempel i flera biografier på aktiviteter deras närstående brukade utföra och 
som var meningsfulla för dem (30-32). Andersson (32) beskriver en aktivitet hon och hennes 
syster båda upplevde som meningsfulla: 
 

Moniqa och jag åkte till olika möbelvaruhus och tittade, gick runt och strosade. Det 
var en identitetsstärkande aktivitet som vi spred ut på olika dagar så att det skedde 
något meningsfullt med jämna mellanrum. (29, s.34) 

 

Hopp 
Upplevelsen av hopp beskrevs i biografierna (27, 29-30) men den återgavs inte ofta. När 
författarna skildrade känslan så var det i situationer när de upplevde att hjälp äntligen 
erbjudits.(27, 29). Dock så upplever Gurt (30) denna känsla när hjälpen inte utökades utan när 
vårdteamet tycker att fadern klarade av att bo hemma en tid till: 
 

Jag kände själv lättnad, ville inte att han skulle berövas sin frihet.  (30, s. 165) 
 

Begränsningar i vardagen 
Känslan av skuld 
Skuld är en upplevd känsla som beskrevs vid flytten av den närstående till institution när 
situationen i hemmet inte längre var hållbar (27-29, 30). 
Nylander (28) beskrev flytten av sin fru som att det kändes som ett misslyckande att lämna 
bort henne och Alsterlund (27) kände sig som en svikare när hon lurade med sig sin man i 
bilen för olika läkarundersökningar och vid medicinering.  
 

Jag kände mig som en stor förrädare. Precis som första gången jag gav honom 
medicin utan att ärligt tala om vad det var (27, s. 258) 

 
Gurt (30) anklagade sig själv för att han inte besökte sin pappa så ofta efter flytten till 
institutionen och att det skulle varit en bidragande orsak till att pappan inte överlevde där 
särskilt länge. Han reflekterade i slutet av biografin på hur han skulle kunnat göra annorlunda 
för att hans pappa skulle kunnat må bättre den sista tiden och levt längre. 
Andersson (29) nämnde att hon fick dåligt samvete när hon kämpade och var påstridig om att 
hennes syster skulle få den hjälp hon behövde i hemmet. 
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Maktlös situation 
Flera biografier (27-28, 30-31) beskrev känslan av maktlöshet. En känsla av trötthet och 
uppgivenhet kring vårdandet beskrevs i vissa situationer (27-28, 30).  
Nylander (31) uttryckte det som att han stod maktlös inför försämringarna som sjukdomen 
innebar. Tydliga beskrivningar fanns om hur de stod maktlösa inför vilken hjälp deras 
närstående fick utifrån, och hur den ibland oförstående omgivningen bidrog till känslan (27, 
30-31).  
Alsterlund och Larsson (27, 31) uttryckte även känslan av maktlöshet inför graden av 
delaktighet i bestämmelserna kring vårdandet. De upplevde att det förväntades att de agerade 
på särskilda sätt. Alsterlund (27) kände sig även maktlös inför sin makes övriga anhörigas 
önskemål om vårdandet. 
 
Osäkerhet inför tillvägagångssätt 
Samtliga författare (27-31) skildrade en osäkerhet utifrån ett behov av mera kunskap och 
hjälp. 
Känslan av osäkerhet i vårdandet beskrevs tydligt av Alsterlund (27) när hon inte visste hur 
hon skulle hantera situationer och frågor som uppkom. 
Andersson (29) beskrev dock en känsla av att hon kände sig övergiven då det stod klart att 
hennes systerdotter inte hanterade sjukdomen, känslorna och situationer på samma sätt som 
hon själv. 
Hon beskriver det så här: 
 

Det var bara att konstatera att vi var olika personer och inte hade samma relation till 
Moniqa. Cornelia ville inte tala med mig om sina känslor, och då visste jag inte hur 
jag skulle gå vidare. Jag kände mig övergiven. (29, s.50) 

 
Förneka sjukdomen 
Förnekelse av sjukdomsdebuten beskrevs flera gånger av alla författare utom en (27-30). De 
reflekterade i ett senare skede av sjukdomen på att de sett förändringar och svårigheter men 
inte förstått förrän sjukdomen progredierat att det funnits tydliga tecken på att något varit fel 
långt tidigare. 
Nylander, Andersson och Gurt (28-30) beskrev förändringarna som svåra att acceptera och 
Alsterlund(30) skrev att hon använde klarare stunder i sjukdomen till verklighetsflykt. Hon 
låtsades allt allt var som vanligt ibland:  
 

Sjukdomen kräver att man hela tiden anpassar sig till den sjukes nivå, vilket gör att 
man ganska snart utvecklar en lyhördhet utöver det vanliga. Det kanske gör att man 
helst tar fasta på de ljusaste ögonblicken, vilar i dem och på ett märkligt vis passar på 
att låtsas som om allt det andra bara är en ond dröm. Trettio sekunder av ljuvlig 
verklighetsflykt. (27, s.226-227) 

 

Gurt (30) förklarade sin förnekelse med att hans pappa långt in i sjukdomen fortfarande var 
verbalt vältalig och han valde då att tro på pappan när han sa att allt var okej vid 
sjukdomsdebuten innan det fanns någon diagnos, trots att han misstänkte att det inte var som 
det skulle. 
 
 
När ilskan tar överhand 
Tre författare (27, 29-30) beskrev att de kände sig arga ibland vid möten med olika instanser. 
Alsterlund skrev att hon upplevde att ilskan kom när de inte fick den hjälp de behövde och 
Gurt (34) blev arg på vårdpersonalen på boendet då han upplevde att personalen medicinerade 
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de boende istället för att aktivera dem vilket medförde att hans pappa gav upp. Andersson (27) 
kände sig arg då ansvar som hon inte ville ha lades på henne av hemvårdsinspektören. Vid ett 
tillfälle blev hon arg när en kurator talade till henne istället för systern. 
Nylanders (28) ilska skilde sig åt från de andra författarna då han tydligt beskrev hur han 
ibland tappade tålamodet när upprepade frågor och avvikande beteenden från hans fru blev för 
påfrestande för honom: 
 

Normalt kunde jag behärska humöret men det här var som sagt inte min dag och 
ursinnigt vräkte jag ur mig: ”Vad i helvete sysslar du med? Det är normalt att man 
besöker toaletten! Det måste väl till och med du begripa!”(28 s. 173) 

 

Känslan av sorg och förlust 
Flera författare (27, 30-31) beskriver sorg främst när sjukdomen progredierat så pass att den 
närstående inte längre kunde bo kvar hemma. 
Alsterlund (27) uttryckte även flera gånger att hon inte hade tid och ork att hantera sin sorg 
och blev rädd när terapeuten sa att det var nödvändigt att tillåta sig själv att känna efter. 
Larsson (31) skrev i sin tur att sorgearbetet pågick under hela sjukdomsförloppet, vilket Gurt 
(30) var enig om också. Larsson (31) blev överraskad av att hon fortsatte sorgearbetet efter sin 
pappas död och skrev så här: 
 

Äntligen fick han ro i sin själ. En stor del av sorgearbete pågick under hela hans 
sjukdomstid. Och när sorgen ändå kom efter hans död blev jag överraskad av att det 
fanns någon sorg kvar (31, s.15) 

 
Gurt (30) kopplade ihop sina känslor av sorg med sina skuldkänslor: 
 

Efteråt kom ångesten. eller om det bara var vanlig sorg (30. s, 197) 
 

När relationen förändrats 
Behovet av egen tid 
I flera biografier (27-29) skildrade författarna ett behov av egen tid som de behövde när de 
vårdade sin närstående med Alzheimers sjukdom. Alsterlund och Andersson (27,29) beskrev 
att avsaknaden av egen tid resulterade i att de blev psykiskt utmattade och fysiskt sjuka. 
Andersson (32) blev sjukskriven av företagshälsovården och Alsterlund (27) fick en allvarlig 
brist av vitamin B12 och folsyra. Stressen medförde även att Alsterlund (27) drabbades av 
psoriasis. Den tid som Alsterlund (27) lyckades få till egen tid upptogs till stor del med att 
hinna med sina egna läkarbesök, tandläkarbesök och andra nödvändiga ärenden. Trots att 
Alsterlund (27) skildrade få tillfällen till egen tid så upplever hon även positiva aspekter med 
vårdandet: 
 

Min egen karriär som frilansande journalist krympte undan för undan till ett 
minimum. Det var verkligen tråkigt för mig. Ändå såg jag det inte bara som en 
uppoffring. Det fanns också en liten sötma i detta att han så väl behövde mig. (27, 
s.33) 

 
Nylanders (31) upplevelser av att ha begränsat med egen tid resulterade i att han förlorade sin 
frihet, men att hans längtan efter nya äventyr fanns kvar. När Nylander (28) fick avlastning 
några timmar per dag när hans fru var på ett avlastningsboende så saknade han ändå 
omvårdnaden: 
 

17 



Visst borde det kännas bra att få sova hela natten och vara fri och ledig under dagtid. 
Jag kunde bara konstatera att jag fungerade inte så som jag antagligen borde. I 
verkligheten saknade jag både besväret och omvårdnaden. (28, s. 179) 

 
När aktiviteter i dagliga livet blir påverkade 
Alla författarna (27-31) beskrev om någon form av ADL-problem hos den närstående. De 
flesta (27-30) beskrev problem med hygienen och framförallt intimhygienen och behovet 
deras närstående hade av hjälp med den. Alsterlund och Nylander (27, 28) nämnde att deras 
närstående drabbades av vattenrädsla och vägrade duscha. 
Andersson (29) beskrev också att hennes syster blev rädd för tvättstugan och hade svårt att 
hålla ordning på moment och tider i aktiviteter. I övrigt beskrev hon försämringen som skedde 
under sjukdomsförloppet men inte så mycket om specifika aktiviteter som blev svårt för 
hennes syster desto sjukare hon blir. 
 
Larsson (31) beskrev när hon upptäcker att hennes pappa inte längre kunde laga mat på ett 
adekvat sätt: 
    

Han blandade ihop instruktionerna och det hela slutade med att han la skinkan i en 
kastrull med vatten och satte den i ugnen. Sedan när han skulle ta ut den, utan 
grytlappar, fick han hett vatten på sig och blev omskött av hemtjänsten. (31, s. 8). 

 
Förändringarna påverkar relationen olika 
I de flesta biografierna (27-29, 31) skildrade författarna hur relationen mellan dem och den 
närstående förändrades med sjukdomens gång. Alsterlund, Nylander och Andersson (27-29) 
beskrev en saknad av en vän som de kunde anförtro sig till.  
Andersson (29) upplevde även positiva aspekter av att deras syskonrelation förändrades. 
Istället för systrar var de omsorgsvänner och författaren upplevde även positiva känslor av att 
känna sig behövd. Alsterlund (27) beskrev ingående hur Ingemars personlighet förändrades 
med ilska och misstänksamhet som följd men även en ökad lust till alkohol och hans stora 
konsumtion av snus som han inte brukat tidigare: 
 

En kväll vägrar Ingemar plötsligt att gå på en fest. Han har fått för sig att värden är 
förälskad i mig. Han blir överhuvudtaget väldigt bevakande och svartsjuk. (27, s. 38) 

 
Larssons (31) upplevelse av den förändrade relationen förklarades som att hon kände sig som 
en mamma till sin pappa vilket var påfrestande för deras relation. 
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Diskussion  

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka anhörigas upplevelser och då lämpar sig en 
kvalitativ studie bäst då förståelse och insikter om andras sätt att leva är i fokus (33). 
Kvalitativa forskningsmetoder används ofta inom hälso- och sjukvården eftersom det ges 
individuella beskrivningar av upplevelser och öppnar för möjligheter att anpassa vården efter 
varje enskild individs behov (32). I den här studien undersöktes anhörigas upplevelser i 
vardagen med en Alzheimers sjuk närstående i Sverige.  
 
Kvalitativ forskning utgår till största del från intervjuer, observationer, dagböcker eller 
fältanteckningar (33). Valet av att använda biografier grundar sig på informationsinnehållet de 
tillhandahåller. Viktigt är att komma ihåg att biografierna innehöll en del information som inte 
var relevant utifrån syftet med denna studie och analyserades då inte. Författarna är inte 
anonyma i resultatet eftersom texterna tidigare är publicerade i offentliga verk. Intervjuer 
skulle kunnat vara ett alternativ att använda sig av i denna typ av studie då dessa kan 
genomföras strukturerat eller ostrukturerat för att nyansera upplevelserna kring vardagen hos 
de anhöriga (33). Men författarna till denna studie saknar erfarenhet av detta och bedömde då 
biografierna som relevanta där det beskrivs fritt och utan förebehåll hur vardagen upplevdes. 
En nackdel med att använda biografier är att författarna till studien kan inte ställa några 
följdfrågor till biografiförfattarna. Vissa upplevelser beskrivs fåordigt i biografierna men detta 
innebär inte att författarna till denna studie hade fått ett mer nyanserat resultat med hjälp av 
andra metoder. I biografierna skildrar varje enskild anhörig sin upplevelse av vardagen utifrån 
sitt egna perspektiv där de själva valt vad som ska ingå (34). 
 
I den inledande informationssökningen så provade författarna till studien olika söktekniker 
och använde sig sedan av LIBRIS-nationella bibliotekskatalog och Summon för att få en 
bättre överblick över det valda området. (36). Vidare gjordes systematiska sökningar i enbart 
LIBRIS-nationella bibliotekskatalog då det upptäcktes i den inledande sökningen att Summon 
inte tillförde något nytt material. Avsikten var att skildra biografiförfattarnas 
vardagsupplevelser och deras skildring av samhällets hjälp och resurser så nära nutid som 
möjligt och författarna valde därför att avgränsa urvalet av biografier till år: 2003 och senare. 
Urvalet gjordes även för att antalet biografier inte skulle överstiga antalet som var rimligt till 
den tidsram som fanns att tillgå (25). Sjukvården, riktlinjer, regler och lagar förändras vilket 
även det motiverar till att inte använda äldre verk. Avgränsningarna som gjordes i LIBRIS kan 
ha bidragit till att biografier försvunnit utan författarnas vetskap då avgränsningarna gjort 
utifrån inklusionskriterierna och risken finns då att biografier av relevans inte dykt upp i och 
med avgränsningarna. Antalet biografier som inkluderades var dock av antal och med relevant 
innehåll till denna studie. Avgränsningarna gjordes för att mängden data skulle vara hanterbar. 
Detta bör inte påverka trovärdigheten i studien märkbart då flera av upplevelserna och 
känslorna i biografierna är samstämmiga och författarna tror att det är möjligt att till viss del 
generalisera till andra anhöriga till personer med Alzheimers sjukdom trots att hänsyn ska tas 
till varje enskild individ och dennes upplevelser och känslor.  
 
Vid den inledande deduktiva analysen av biografierna tillkom nya kategorier och frågor då 
biografiförfattarna beskrivit sina upplevelser och känslor med individuella och personliga 
skildringar, vilket krävde en fördjupad induktiv analys som  författarna till denna studie 
bedömde som relevant till sitt syfte (33). Men all data var inte relevant, i biografierna finns 
även irrelevant data som inte besvarar syftet med denna studie. Biografierna skilde sig åt när 
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det handlade om relevant data då författarna i flera biografier beskrev resor och det 
gemensamma livet innan insjuknandet (27-28, 30). Alla biografier (27-30) utom en (31) 
kunde ändå tillföra ett brett perspektiv av de anhörigas upplevelser i vardagen. Biografin (31) 
innehöll relevanta beskrivningar av upplevelser även om det inte var beskrivningar som var 
lika innehållsrika som i de övriga biografierna.  
 
När text ska analyseras som inte är vetenskapligt granskat är det viktigt att författarna är 
källkritiska och resonerar kring valet av data/text (37). Författarna läste enskilt den valda 
litteraturen flera gånger för att få en djupare förståelse av texten och för att öka 
tillförlitligheten i studien. Både det latenta dolda budskapet och det manifesta uppenbara 
budskapet i texterna analyserades för att kunna utläsa biografiförfattarnas komplexa 
upplevelser i deras vardag (24). På detta sätt kunde författarna använda redan upptäckta 
kategorier och skapa nya utifrån innehållet. Detta resulterade även i underkategorier, som var 
nödvändiga för att få ett nyanserat och välbeskrivet resultat.    
 

Resultatdiskussion  
Resultatet svarade på studiens syfte som var att beskriva upplevelser och känslor hos anhöriga 
på ett personligt och nyanserat sätt. Resultatets överförbarhet kan läsaren själv bedöma enligt 
Graneskär (32) genom att tolka resultatet utifrån det sammanhang läsaren befinner sig i.  
 
Författarna till denna studie har fått intryck av att resultatet speglar att det finns skillnader i 
hur hjälp ges, i vilken utsträckning och när, men finner ingen given förklaring på varför.  En 
möjlig anledning kan vara att de anhöriga har individuella behov och anser att hjälp kan se 
olika ut, det kan innefatta information, stöttning och hjälpmedel i varierande omfattning (2, 
21) och det som hjälper den ena kan upplevas som kränkande för den andra. Alla 
interventioner är inte lämpliga för alla individer och arbetsterapeuter och andra professioner 
bör ta hänsyn till kontexten varje enskild anhörig befinner sig i (8, 17). Det kan även vara så 
att tillgången till hjälp skiljer sig åt i omfattning i olika delar av landet. I de flesta fall (27-29)  
beskrivs ett utökat hjälpbehov hos anhöriga, främst information om och hantering av 
sjukdomen efterfrågas. Anhöriga upplevde att de fick tjata och kände sig påstridiga (27, 29), 
vilket inte ska behövas.  
 
Alla ska ha rätt till lika vård (1) men flera frågor har uppstått vid arbetet med studien vid 
sammanställningen av resultatet. En av frågorna som ställdes var om hjälpen som gavs utifrån 
berodde på författarnas sociala resurser. Utifrån Anderssons (29) upplevelse framstod det som 
att hon och hennes syster hade mer hjälp än vad de övriga författarna beskrev. Hon kan ha 
varit insatt i hur hon  på ett metodiskt sätt skulle söka information om adekvat hjälp till sin 
syster hos instanser och myndigheter sedan tidigare. En annan tänkbar möjlighet kan vara att 
hjälpen de fick berodde på att det var en yngre person som drabbats av Alzheimers sjukdom 
och att de kommunala hjälpinsatserna i dessa fall möjligen är mer omfattande. Sociala 
kontakters betydelse framhölls även av Alsterlund (27) som genom sitt kontaktnät fick 
kontakt med Sveriges mest framstående forskare och läkare. När Alsterlund (27) via 
kontakterna fick avlastning i hemmet så beskrev hon det som att hon fick avlastning av den 
bästa demenssköterska som fanns i Sverige. Ytterligare en fråga som uppstått var om hjälpens 
omfattning var beroende av vart personerna bodde. 
 
Det var endast två biografier (28-29) där det beskrevs tydligt att arbetsterapeuter var 
involverade i processen. En anledning till detta skulle kunna vara att de anhöriga saknade 
information om att arbetsterapeut fanns att tillgå för stöttning och hjälp med strategier i det 
dagliga livet när den närstående blev försämrad av sin Alzheimerdiagnos. En annan anledning 
skulle kunna vara att biografiförfattarna inte har nämnt interventioner de och deras närstående 
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haft med en arbetsterapeut.  I Alsterlunds (27) fall kan den uteblivna hjälpen hon beskriver 
varit en konsekvens av att hon inte ville att hennes make skulle bli diarieförd i det kommunala 
systemet. Hon vände sig istället till sina privata sociala kontakter för hjälp. 
 
Anhöriga själva upplever det ofta som svårt att avgöra när situationen i hemmet inte fungerar 
längre (8), författarna till biografierna (27-30) beskrev känslan av skuld och maktlöshet. Det 
är viktigt att professioner, så som exempelvis en arbetsterapeut kopplas in för stöttning för de 
anhöriga då de inte ska behöva känna skuld (8). När de närstående (29-30) flyttades till 
institution så var det vanligt att symptom som aggressivitet och oro medicineras bort, trots att 
det är en behandlingsform som bör undvikas vid demenssjukdom. Individanpassade 
aktiviteter och ett lugnt bemötande rekommenderas istället (18). De anhöriga som flyttade 
sina närstående till institution upplevde att personalen inte hade tid för aktiviteter och andra 
främjande åtgärder för de boende, vilket även det bidrog till anhörigas känsla av skuld vid 
flytten. Nygård (38) skriver att det är viktigt att demensdrabbade personer ska fortsätta utföra 
aktiviteter i det dagliga livet. Hon skriver även att det är vanligt i samband med flytt till 
institution att aktivitetsutförandet påverkas negativt. Författarna tycker att det är viktigt att 
individuella behov tillgodoses både för anhöriga och närstående för att uppnå välbefinnande 
för anhöriga och arbetsterapeutens roll är relevant  då arbetet bör ske på ett individ- och 
aktivitetsfokuserat sätt. 
 
Kvinnor blir oftare sjuka till följd av att vårda en närstående än män (9-10) och detta 
överensstämde med denna studies resultat då två av de tre kvinnliga biografiförfattarna, 
Andersson (27) och Alsterlund (29) blev både fysiskt sjuka och psykiskt utmattade till följd av 
påfrestningarna som vårdandet av den närstående innebar. En möjlig anledning till att kvinnor 
drabbas hårdare än män kan vara att kvinnors vård oftare är mer personlig och emotionell 
medan männens vårdande omfattar mer praktisk hjälp (4). Det fanns även positiva skildringar 
i biografierna av att känna sig behövd som anhörig även om vardagen ibland var svår (27-28). 
Brännströms studie (20) påvisade vikten av utbildning och stöttning för anhöriga för att kunna 
hantera svårigheterna och hitta det positiva i vårdandet. Rådgivningsträffar och möten med 
andra personer i liknande situationer var viktigt för anhöriga i studien för att känna 
välbefinnande och de blev tryggare i vårdandet av sina närstående. Rådgivning kan innefatta 
guidning av strategier och hjälpmedel. 
 
Anhörigas situation är komplex, behovet av egentid som beskrevs i biografierna stämmer 
överens med vad som framkommit i andra studier (14, 22). Det är de professionellas 
skyldighet (1) att uppmärksamma och erbjuda anhöriga hjälp när behov finns. I biografierna 
(27-29) beskrev anhöriga att de upplevde en avsaknad av adekvat information från 
professionell vårdpersonal och de fick söka kunskap och information via internet och böcker 
på biblioteket. De kände sig osäkra i vårdandet då de saknade kunskap. Den huvudsakliga 
informanten bör vara sjukvården, där även stöd till anhöriga ska ges i samband med 
diagnosställandet och vidare kontinuerligt under sjukdomen, i enlighet med socialtjänslagen 
(1). När arbetsterapeuten utifrån MOHO ska stötta anhöriga är det anhörigas värderingar, 
upplevelser, erfarenheter, vanor och roller som ska vara i fokus (17). Utifrån modellen 
utformas och anpassas då insatserna som ges för att passa varje enskild anhörig utifrån dennes 
behov och vilja. 
 
I en studie av Josephsson (14) framkom det att ADL-problemen ofta leder till frustration och 
stress hos anhöriga, vilket kan vara en av orsakerna till att de anhörigas känslor och 
upplevelser kring de konkreta ADL-problemen inte beskrivs så väl i biografierna då det kan 
bli alltför utlämnade för alla inblandade. Sexualitet och närhet nämns inte i någon av 
biografierna, troligtvis på grund av samma orsak. Om frustration och stress vid ADL-problem 
och sexualitet beskrivits mer utförligt hade det kunnat hjälpa den professionella vårdaren få en 
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större förståelse för aktiviteter som kan vara svårt och känsligt för den anhöriga att samtala 
om. I studien av Simonelli et. al (39) så framkommer det att anhöriga har ett behov av att 
prata om intima frågor med professionella inom vården och att det finns ytterligare behov av 
forskning om vilken hjälp de professionella skulle kunna erbjuda. 
 
Två av biografiförfattarna, Nylander (28) och Gurt (30), var professionella författare som 
tidigare gett ut andra verk och därmed behärskar det skrivna språket väl och är vana att 
förmedla budskap med text. Alsterlund (27) arbetade som journalist och därmed är även hon 
van det skrivna språket, och Andersson (29)arbetade som lektor på Malmö högskola och 
forskar om genus och fredshistoria vilket bör innebära att även hon har en god förmåga att 
skriva och skildra händelser. Att flertalet av författarna (27-30) har tidigare vana av att 
uttrycka sig skriftligt kan ha medfört en språktext som beskriver upplevelser mer nyanserat. 
Författaren (31) utan tidigare känd erfarenhet av att uttrycka sig skriftligt beskrev sina 
upplevelser mindre ingående. Författarna till denna studie bedömer att det var positivt att 
beskrivningarna var nyanserade och detaljrika. Alla författarna (27-31) har haft ett syfte med 
att publicera biografierna, troligtvis för att dela med sig av sina upplevelser av att ha en 
närstående med Alzheimers sjukdom till andra i likande situationer.  
 

Slutsats  
Det står klart att anhöriga till personer med Alzheimers sjukdom har behov av information och 
stöttning (14, 20, 22, 27-30). Information om sjukdomen, dess förlopp och konsekvenser i 
vardagen bör ske tidigt, i samband med att diagnosen ställs (1). För arbetsterapeuter och andra 
professioner inom vården kan det vara en viktig insikt att anhöriga som kämpat för att deras 
närstående ska få komma till institution, kan uppleva en saknad och tomhet efter flytten. 
Resultatet visar på att anhöriga kan behöva hjälpinsatser även efter att den närstående flyttat 
till institution. Anhörigas (27, 30) upplevelser av att deras närstående inte blev aktiverade när 
de flyttade till institution är viktig ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Arbetsterapeuten kan 
informera vårdpersonalen på institutionen om vikten av aktiviteter och fördelarna 
aktiviteterna har för den enskilda personen med demens diagnos. Anhörigas olika upplevelser 
av hjälpinsatser och behov visar hur viktigt det är med ett individanpassat förhållningssätt till 
anhöriga och att generalisering bör undvikas. Det beskrevs av majoriteten av 
biografiförfattarna (27-29) att de saknade information om sjukdomen samt fortlöpande 
information om resurser som dagvård, hjälpmedel och avlastning allt eftersom hjälpbehoven 
förändras när sjukdomen progredierar. Här uppträder ett behov av en sådan information som 
kan distribueras av den professionella vårdaren till den anhöriga för att underlätta i den 
anhörigas vårdsituation och vardag. 
 
Vidare forskning behövs om varför anhöriga upplever bristande information och stöttning och 
om hur hälso- och sjukvården ska gå tillväga för att tillgodose anhörigas välbefinnande när 
deras närstående vårdas i hemmet och på institution. I litteraturöversikten som genomförts av 
Silva, Jorge, Cardoso och Freitas (11), framkommer det att det finns ett behov att ytterligare 
forskning inom området för att kunna ge effektivt stöd och omsorg till anhöriga som vårdar, 
särskilt äldre. Även Hall (40) har identifierat ett behov av mer forskning kring ämnet för att 
kunna identifiera effekterna av interventionerna som arbetsterapeuter utformar tillsammans 
med anhöriga som vårdar sina närstående. Detta är viktigt för att stärka arbetsterapeuten roll i 
arbetet med anhöriga.  
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Bilaga 1. Analysmatris
Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Underkategori Kategori 

Jag ringde till 
distriktsköterskan och 
frågade om problemet 
inkontinens. Jag hade inte 
väntat något större gensvar 
men fick till min förvåning 
höra att såväl råd som 
nödvändiga tillbehör 
tillhandahålls gratis. (28, s. 
145-146) 

Distriktsköterskan  gav råd 
och  inkontinens  tillbehör 
gratis 

Hjälp och stöd Resurser och 
möjligheter i 
vardagen 

Själv fungerade jag 
rutinmssigt och endast därför 
att jag var tvungen för Clarys 
skull. Jag försökte hålla igång  
och göra saker så som jag 
alltid gjort, men motivationen 
saknades och allting gick på 
halvfart. (28, s. 188) 

Jag gjorde saker 
rutinmässigt för Clarys 
skull. 

Användande av 
strategier 

Resurser och 
möjligheter i 
vardagen 

För att söka kunskap letade 
jag i timmar på  internet. 
Läste och läste, scrollade 
upp och ner och hamnade på 
demensförbundets hemsida 

Jag sökte efter kunskap på 
internet. 
 

kunskap om 
sjukdomen 

Resurser och 
möjligheter i 
vardagen 

och fann en lista med 
produkter för personer med 
demenssjukdom. (29, s. 15) 
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Jag greps av en väldig rädsla, 
nästan en föraning om att han 
skulle dö, och tänkte att jag 
måste aktivera honom, hjälpte 
honom på med skorna, fick 
honom att gå med ut till 
allrummet där jag lyckades få 
personalen att sätta på en 
match från fotbolls-VM som 
pågick i Sydafrika.  (30, s. 10-
11) 

Jag måste aktivera honom 
så att han inte dör 

Aktivering av den 
närstående 

Resurser och 
möjligheter i 
vardagen 

Vi var inte bortglömda. 
Hurra!  Jag seglade inte runt 
ensam med min syster i ett 
upprört hav med med en 
outtalad förmodad diagnos i 
bagaget utan nu fanns det en 
hamn att lägga till i, även om 
det kändes oändligt långt 
borta och var totalt okänd.  
(29, s. 
14)) 

Jag var inte bortglömd och 
ensam när det gällde min 
syster 

Hopp Resurser och 
möjligheter i 
vardagen 

Det är ett tärande och 
ensamt arbete som lämnar 
anhörigvårdaren utan tid och 
ork att hantera den djupa 
sorg och smärta man själv 
bär i sitt hjärta. (27, s. 9) 

Tärande och ensamt arbete 
att hantera sorgen 

Att känns sorg och 
uppleva förlust 

Begränsningar i 
vardagen 

Istället undrade 
hemvårdsinspektören vilka 
jag ville ha med på mötet. Då 
blev jag ordentligt arg. 
Tyckte att man la över 
ansvaret på mig. (29, s. 70) 

Mycket ansvar lades på 
mig och det gjorde mig 
arg. 

När ilskan tar 
överhand 

Begränsningar i 
vardagen 

Jag känner mig skyldig. 
Ungefär som om jag lurat min  
hund i bilen för att åka till 
veterinären för avlivning. Till 
min oändliga lättnad 
ifrågasätter inte Ingemar 
någonting. (27, s. 266-267) 

Kände sig skyldig när hon 
lurade honom att följa 
med. Lättad över att han 
inte ifrågasatte. 

Skuldkänslor  hos  
den anhöriga 

Begränsningar i 
vardagen 
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Kanske var det jag som ville 
tro honom, förträngde tecknen  
på att han faktiskt inte klarade  
vissa saker längre, sa mig att 
han ändå uppträdde förnuftigt  
för det mesta. (30, s.122)) 

Ville inte inse att han inte 
klarade vissa saker 

Förneka 
sjukdomen 

Begränsningar i 
vardagen 

Maktlös såg jag hur det för Maktlös såg han hur Maktlös situation Begränsningar i 

var dag försvann ännu en bit 
av den under en lång livstid 
inlärda kunskapen. Ingen ny 
kunde tillfogas. (28, s. 103) 

kunskapen försvann vardagen 

Det var bara att konstatera att  
vi var olika personer  och inte 
hade samma relation till 
Moniqa. Cornelia ville inte 
tala med mig om sina känslor, 
och då visste jag inte hur jag 
skulle gå vidare. Jag kände 
mig övergiven. (29, s. 50 

Cornelia ville inte prata 
om sina känslor och jag 
kände mig övergiven och 
visste inte hur jag skulle 
gå vidare 

Osäkerhet inför 
tillvägagångssätt 

Begränsningar i 
vardagen 

Men vi talade inte längre om 
att segla vidare eller om 
nästa resmål. Det var ganska 
förvirrande, en helt ny 
situation (28, s. 67) 

En ny situation uppstod, 
det var förvirrande att inte 
tala om nästa resmål 

Förändringarna 
påverkar 
relationen olika 

När relationen 
förändrats 
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I det längsta uppmuntrade 
jag till att bädda sängarna, 
torka damm och liknande, 
enklast tänkbara sysslor. 
Bland det som stannade kvar 
längst var att diska, sedan 
jag först förberett med att 
placera kärlen i hon, fylla 
vatten och tillsätta 
diskmedel. (28, s. 147) 

Uppmuntrande till dagliga 
aktiviteter och 
underlätta/anpassa dessa. 
 

När aktiviteter i 
dagliga livet blir 
påverkade 

När relationen 
förändrats 

Min egen karriär som 
frilansande journalist krymte 
undan för undan till ett 
minimun. Det var verkligen 
tråkigt för mig. Ändå såg jag 
det inte bara som en 
uppoffring. Det fanns också en  
liten sötma i detta att han så 
väl behövde mig. (27, s.  33) 

Karriären krymte, det var 
tråkigt men inte bara en 
uppoffring eftersom han 
behövde henne. 

Behovet av egen 
tid 

När relationen 
förändrats 

29 


