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Cirka 150 000 personer drabbas av Alzheimers sjukdom i Sverige 

och en stor del av dem vårdas av sina närstående. Sjukdomen 

förändrar livssituationen både för den drabbade och för dennes 

familj. Syftet med studien har varit att beskriva närståendes 

upplevelser av att leva med en Alzheimerssjuk person, tolkat i 

ljuset av copingteorier, för förståelse av hur närstående lättare kan 

hantera svårigheter. Metoden utgår från en kvalitativ ansats med 

induktiv tematisk analys för biografier och analytisk induktion för 

intervju. I resultaten synliggörs närståendes förnekande vid tidiga 

tecken på sjukdomen, men sjukdomens ökande försämring leder så 

småningom till accepterande av sjukdomen. Närståendes upp-

levelser präglas även av ilska, sorg, ensamhet och stress samt 

skuldkänsla, men också av gemenskap och kärlek till den sjuke. I 

diskussionen framhålls att närstående till Alzheimerssjuka personer 

behöver stöd, hjälp och information om sjukdomen. För framtida 

studier föreslås hur man kan uppmuntra närstående till att söka 

olika sorters stöd. 

 

 
Att vara närstående till en Alzheimerssjuk person innebär att vara utsatt för ett mycket 

hårt psykisk och fysisk tryck. Hela familjen drabbas av detta och inte minst den 

Alzheimerssjuka personen. Närstående har en viktig roll i den totala omvårdnaden 

och befinner sig i en mycket svår situation. Kunskapen och förståelse av närståendes 

livssituation, deras upplevelser och hur de hanterar situationen är viktig. Därför 

inriktas intresse i denna studie på närstående och deras upplevelser i samband med 

vården av den sjuke. Intresset riktas även på copingstrategier, d.v.s. individens olika 

tillvägagångssätt, funktionella eller dysfunktionella, för att klara av påfrestningar 

(Lazarus & Folkman, 1984).  

År 1907 beskrev Alois Alzheimer en tysk forskare som även var patolog och 

psykiatriker (Aquilonius, S. M., Boman, G., & Nyholm, D., 2007), symtomen och 

hjärnans skador hos patienten Auguste Deter (Goedert, 2009). Därigenom blev han 

den förste forskare som beskrev den neurodegenerativa sjukdom som senare skulle 

komma att uppkallas efter honom, nämligen Alzheimers sjukdom.   

Efter hjärt- och kärlsjukdomar och cancer är Alzheimers sjukdom den tredje 

vanligaste dödsorsaken hos äldre människor i världen (Fröling, 2005). I Amerika 

minskade mellan år 2000 och 2006 dödligheten i hjärtsjukdom med 12 procent, stroke 

med 18 procent och prostatacancerrelaterade sjukdomar med 14 procent, medan 

dödligheten i samband med Alzheimers sjukdom ökade med 47 procent. Detta beror 

på att med ökande ålder följer ökad förekomst av Alzheimers sjukdom och att 

befolkningen blir allt äldre (Mebane-Sims, 2009). 
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Alzheimers sjukdom är en sjukdom med smygande debut och gradvis degeneration av 

synaptiska överföringar. Synaps är en plats där ett neuron bildar en funktionell 

informationsförmedlande kontakt med ett annat neuron. Studier av personer med 

Alzheimers sjukdom har visat ett direkt samband mellan minskning av synaptiska 

överföringar och kognitiva störningar (Arendt, 2009). Detta gäller för minnet, d.v.s. 

de processer som får individen att inhämta, lagra och senare återhämta information 

och erfarenheter. Glömska är en störning som uppstår någonstans i minnesprocessen 

(Passer, Smith, Holt, Bremner, Sutherland, & Vliek 2009). 

 

Sjukdomens olika faser   

Utvecklingen av Alzheimers sjukdom kan delas upp i fyra faser (Tabell 1). 

Sjukdomen börjar med en initialfas som varar från ett antal år upp till tio år. I denna 

fas sker milda kognitiva störningar, bland annat försämrat episodiskt minne, ångest, 

oro samt depressiva symtom. Vid denna fas använder den drabbade personen olika 

strategier för att kunna kompensera minnesstörningar. Det vanligaste är att skriva 

minneslappar samt undvika komplicerade uppgifter (Fröling, 2005). Första egentliga 

fasen kallas mild demens, Mild Cognitive Impairment (MCI), och varar under ett till 

fyra år. Vid denna fas försämras minnet och koncentrationssvårigheter blir uppenbara 

hos den drabbade personen. Konsekvensen är bl.a. undvikande av socialt umgänge. 

Utvecklingen från MCI till Alzheimers sjukdom sker snabbare för en del personer. 

Detta på grund av att de hjärnregioner som är involverade i minnet har blivit mer 

atrofierade hos vissa personer och därigenom fått mindre volym (Mebane-Sims, 

2009). Andra fasen är medelsvår demens som varar under ett till fyra år. Vid denna 

fas minskar insikten om sjukdomen hos den drabbade personen, vilket ställer stora 

krav på närståendes insatser. Minnessvårigheter hos den drabbade personen leder till 

att denne inte klarar vardagens krav. Tredje fasen är svår demens och vid denna fas 

förvärras samtliga symtom. Den drabbade personen får hallucinationer, kan inte 

komma ihåg namn på sina närstående och har svårigheter med Activities of Daily 

Living (ADL). I denna fas blir den sjuka personen säng- eller rullstolsbunden och 

drabbas i slutskedet ofta av andra sjukdomar som lunginflammation och infektion 

(Fröling, 2005). 

 

Tabell 1. Sammanfattning av de karakteristiska, kognitiva symptomen vid de 

huvudsakliga faserna vid Alzheimers sjukdom. 

 

Fas                 Kognitivt symtom 

Initialfasen- Milda kognitiva störningar  Försämrat episodisk minne, ångest, oro samt 

depressiva symtom. 

Fas 1- Mild demens  Klart försämrat minne, 

koncentrationssvårigheter och undvikande 

av socialt umgänge. 

Fas 2- Medelsvår demens Ytterligare försämrat minne, tilltagande 

intellektuell nedsättning. 

Fas 3- Svår demens  Samtliga symtom försämras, 

hallucinationer, hjälpberoende 
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Neuropatologi 

Alzheimers är en sjukdom som skadar nervcellerna i hjärnan, på grund av att det 

uppkommer betaamyloida plack. Betaamyloid är en ansamling av en peptid som 

kallas amyloidbetapeptid och som bildas av ett protein som kallas betaamyloid-

prekursorproteinet. Amyloidbetapeptiden förekommer hos alla människor. Det som 

skiljer en person som drabbats av Alzheimerssjukdom från icke drabbade är att detta 

peptid bildar plack som klibbar sig fast vid hjärnans nervceller. Konsekvenserna av 

lagringen av betaamyloid i blodkärlens väggar leder till bland annat en minskning av 

blodflödet, vilket i sin tur skapar störningar i hjärnans ämnesomsättning (Cerpa, 

Dinamarca & Inestrosa, 2008). Lagringen påverkar också synapserna och försämrar 

därigenom kontakten mellan nervceller eller nerv- och sinnesceller samt även nerv- 

och muskelceller (Kolb & Whishaw, 2009). Mikroskopiska klumpar och plack bland 

nervcellerna minskar de synaptiska överföringarna. Kommunikationen mellan 

nervcellerna minskas därmed och nervcellerna atrofierar, d.v.s. dör långsamt (Cerpa, 

Dinamarca & inestrosa, 2008). Den exakta mekanismen bakom ansamlingen av 

betaamyloid i samband med minskningen av synaptiska överföringar och 

nervcellernas dödlighet är fortfarande kontroversiell (Michelle, Tavoletti, Cappai, 

Catriona, McLean, Kerryn, Piké, Paul, Adlard, Cowie, Andrea, Conner, Collin, 

Masters, Christopher, Rowe, & Villemagne, 2009). 

 
Neuroanatomi 

Studier av personer som drabbats av Alzheimers sjukdom har visat ett direkt samband 

mellan minskningen av synaptiska överföringar och kognitiva störningar (Arendt, 

2009). Undersökningar har visat att minskningen av synaptisk aktivitet påverkar olika 

vid olika delar i hjärnans minnescentra. Hippocampus som ligger centralt vid 

tinninglobens inre delar är det område som drabbas mest. Skador på hippocampus 

minskar personens inlärningsförmåga och gör att han eller hon får sämre episodiskt 

minne. Detta är uppenbart vid ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom (Schultz et 

al., 2009). Sjukdomen påverkar också den yttre delen av tinningloben och hjässlobens 

vänstra sida, vilket leder till försämrad språkförståelse. Nackloben (occipitalloben) 

påverkas sist.  

 

Det finns studier som visar att det inte bara är atrofi av hippocampus som har en 

viktig roll vid Alzheimers sjukdom, utan att även atrofi av amygdala är involverad i 

kognitiva störningar. Amygdala, eller mandelkärnan, som den kan kallas på grund av 

sitt utseende, ligger djupt inne i vardera tinningsloben och organiserar den 

emotionella responsen, rädsla samt ilska. Amygdala har stor betydelse för inlärningen 

och på grund av samverkan med hippocampus har den stor betydelse för minnet av 

känsloladdade händelser. Forskning har visat att i tidiga stadier av Alzheimers 

sjukdom finns det inte någon påtaglig skillnad mellan hippocampus atrofi och 

amygdala atrofi. Fortfarande föreligger det olika synsätt på Alzheimers sjukdom i 

fråga om atrofin i hippocampus och amygdala. Vissa forskare anser att det finns mer 

atrofi i hippocampus medan andra anser att det finns mer atrofi i amygdala.  

 
Riskfaktorer och behandling 

Riskfaktorerna vid Alzheimers sjukdom är fortfarande inte kända, men många 

forskare talar oftare om ett flertal faktorer, snarare än om bara en enda faktor. Åldern 

är den första riskfaktorn. Alzheimers sjukdom är vanligare bland äldre människor än 

bland yngre och risken ökar efter 65 år. Dessutom har det visat sig att kvinnor drabbas 
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i högre grad än män. Mindre än 5 % av personer yngre än 50 år, till och med så unga 

som 35 år, som drabbas av Alzheimers sjukdom beror på ärftliga faktorer relaterade 

till speciella arvsanlag. Högt blodtyck, höga blodfetter och övervikt är andra viktiga 

faktorer som ökar risken för Alzheimers sjukdom (Mebane-Sims, 2009). 

 

Det finns inget läkemedel som kan stoppa eller bota sjukdomen, men det finns dock 

läkemedel som kan mildra och fördröja effekterna av sjukdomen samt förbättra 

livskvalitén för både drabbade personer och närstående (ibid.). 

 

Många forskare talar vidare om direkta samband mellan en frisk kropp och en frisk 

hjärna vilket betyder att det kan finnas samband mellan livsstilsfaktorer och 

Alzheimers sjukdom (ibid.). 

 
Närstående 

Närstående betyder mycket för en Alzheimerssjuk person. Jepsson Grassman (2003) 

anser att begreppet anhörig innefattar familjen där relationen är baserad på blodsband 

eller juridiska band. En viktig aspekt är att anhörigbegreppet används synonymt med 

begreppet närstående, vilket idag är ett rekommenderat uttryckssätt. Den sjukes 

relation till sina närstående är grunden för dennes identitet och en god relation till 

närstående påverkar patientens livskvalitet.  

 

Även om samhället har ett grundläggande uppgift att vårda Alzheimerssjuka personer 

så vårdas många av sina närstående. I Sverige finns det idag cirka 150 000 personer 

som drabbats av Alzheimers sjukdom och som på ett tidigt stadium vårdas hemma av 

närstående. Cirka 70 procent av personerna som drabbats vårdas av närstående. 

Omkring 60 till 70 procent av omsorgen utförs av kvinnor som kan vara makar eller 

döttrar till den sjuka personen (Edberg, 2006). 

 

Antalet Alzheimerssjuka personer kommer att öka i framtiden på grund av att 

befolkningen blir allt äldre (Mebane-Sims, 2009). Behovet av att vuxna barn tar hand 

om sina Alzheimerssjuka föräldrar har ökat dramatiskt (Durant & Christian, 2006).  

 

Att vara närstående till Alzheimerssjuka personer förknippas med fysiska, 

emotionella, sociala och ekonomiska bördor. De flesta närstående upplever att vården 

av en sjuk person innebär att umgänget med vänner och bekanta minskar och att de 

känner sig isolerade (Edberg, 2006).  

 

Att vårda en sjuk familjemedlem i hemmet har sina konsekvenser, bland annat stress, 

utbrändhet, sömnstörningar och depression. Närstående måste omprioritera sin livsstil 

och anpassa sig till den rådande situationen (Szinovacz, 2003). Dessa svårigheter 

drabbar familjemedlemmar både som grupp och som enskilda individer, och 

närstående har många gånger skuldkänslor för att de inte räcker till för andra 

närstående (Rodriguez, 2003). Sjukdomen medför därför inte bara lidande för den 

sjuke utan också för de närstående.  

Wiklund (2003) anser att lidandet inte bara är något som syns utåt, utan det är en inre 

process. Lidandet består i förlust av kontroll, vrede och dåligt samvete när närstående 

utsätts för ständigt ansvar för sina nära. Undersökningar har visat att närstående till 

Alzheimerssjuka personer upplever större påfrestningar och har sämre hälsa än 

närstående till kognitivt friska äldre. De största påfrestningarna för närstående inträder 

i början av sjukdomen (Edberg, 2006). 



5 

 

Samhällets insatser för närståendestöd 

I början av 90-talet uppmärksammade myndigheterna stödet till närstående som 

vårdar en sjuk person i Sverige. År1997 fördelade socialstyrelsen 7,5 miljoner kronor 

för att utveckla närståendestödet. År 1998 trädde en paragraf i kraft att socialnämnden 

bör med hjälp av stöd och avlösning underlätta för närståendes vård av långvarigt 

sjuka eller äldre som har funktionshinder. Mellan 1999 till 2001 avsatte regeringen ett 

bidrag på 100 miljoner kronor varje år och kallade detta ”anhöriga 300” . Syftet med 

bidraget var att stödja, underlätta och öka livskvalitén för familj och närstående. 

Syftet var även att kommunerna skulle samverka med frivilliga organisationer och 

närståendeföreningar (Edberg, 2006). 

 

Coping 

De teorier som anses vara lämpligast för att tolka anhörigas upplevelser i denna studie 

är teorier om coping. Den amerikanske psykologen Lazarus beskrev 1960 begreppet 

coping som individens förmåga att hantera stress. Coping är individens psykologiska 

och beteendemässiga tillvägagångssätt för att klara av påfrestningar (Lazarus & 

Folkman 1984). Coping är även olika anpassningsstrategier som individer använder i 

sin tillvaro (Rydén & Stenström, 2000) och varierar med ålder och kön (Lindqvist, 

Carlsson & Sjödén, 1988).  

 

Hur vi reagerar i en stressfylld situation kan variera individer emellan. Coping är en 

individuell process där tanke och handlingar förändras när man möter stressande 

situationer och processen beror på hur man är som människa Alla sätt att klara 

stressfylla situationer ger erfarenhet, men en tidigare lyckad copingstrategi i en viss 

situation behöver inte vara lika välfungerande i en annan situation. Olika strategier är 

effektiva under vissa omständigheter, medan ineffektiva i andra situationer (Lazarus 

& Folkman, 1984).   

 

Valet av copingstrategi beror på individens känsla av balans, dess sociala och fysiska 

omgivning och personlighet. Individer som har hög känsla av sammanhang kan söka 

lämpliga copingstrategier och därmed bättre hantera stressfulla situationer. Faktorer 

som möjliggör positiva copingresultat är bland annat självkänsla, socialt stöd, fysisk 

aktivitet och engagemang. Faktorer som medför negativa copingresultat är bland 

annat rädsla, ambivalens och ångest (Brattberg, 2008). 

 

Att vara närstående till en sjuk person innebär att man ska kunna anpassa sitt liv till 

den nya situationen. Val av en copingstrategi görs utifrån vilka resurser individen har 

samt hur en svårighet värderas i relation till ens copingsresurser. Copingstrategi 

handlar om hur människor hanterar en situation, medan copingsresurser är vilka 

resurser personen kan använda sig av. Copingresurser beror bland annat på individens 

livserfarenhet, psykologiska status samt personliga förmåga. Andra faktorer som 

påverkar copingsresurser är individens sociala resurser och socioekonomiska status. 

Vissa människor lyckas skapa en meningsfull och fungerande vardag med hjälp av 

lämpliga och passande copingstrategier (Rydén & Stenström, 2000). 

 

Det finns två huvudsakliga typer av copingstrategier, nämligen: problemfokuserad 

och känslofokuserad copingstrategi. Vid problemfokuserade strategier hanterar man 

problemet direkt genom att man aktivt försöker söka information eller sätta upp olika 

målsättningar. Syftet med denna strategi är att lösa situationen som personen upplever 
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som stressutlösande samt öka dennes handlingsmöjligheter. Exempel på detta kan 

vara att en närstående inser nödvändigheten av att acceptera förändringen hos den 

sjuke, finna kunskap, vägledning och stöd samt ta initiativ till att ändra situationen.  

 

Känslomässigt fokuserade strategier är däremot att hantera känslor som är 

förknippade med stress, oro eller depression. Syftet med denna strategi är att förändra 

upplevelsen av en svår situation genom att minska obehagliga känslor, försöka tänka 

på något annat, överlåta ansvaret på andra och reducera upplevelsen med hjälp av 

läkemedel. Känslofokuserade copingstrategier är nödvändiga för de situationer som 

inte går att förändra (Lazarus & Folkman, 1984). Denna strategi hjälper närstående att 

inse att stöd utifrån hjälper dem att slippa känna skuld över att inte kan klara av den 

omvårdnad som den sjuke behöver (Fant, 1988). 

 

 Det finns ytterligare en copingstrategi som kallas socialt stöd, och detta stöd har 

framgångsrika effekter vid rehabilitering, stresshantering och även krisbearbetning. 

Almberg, Grafström och Winblad (2000) anser att ge information om sjukdomen och 

att erbjuda socialt stöd till närstående är av stor vikt, eftersom det gör det lättare för 

närstående att hantera sin situation. Socialt stöd kan även vara i form av vänner som 

man har i sin omgivning. Det är nödvändigt att man som närstående själv söker stöd 

och talar om sin situation och sina känslor med någon som man har förtroende för 

(Edberg, 2006). Studier har visat att män använder mer problemfokuserad coping än 

kvinnor och trots att både män och kvinnor använder känslomässigt fokuserad coping, 

verkar kvinnor göra det oftare och är mer benägna att söka socialt stöd (Ptacek, Smith 

& Zana, 1992). 

 

Gunilla Brattberg (2008) talar om att det finns ytterligare en copingstrategi och det är 

en undvikandestrategi. Detta innebär att individen förnekar problemet genom att fly 

in i arbetet, träna hårt eller på andra sätt undvika att möta problemet. Många 

närstående använder undvikandet som copingstrategi i det första stadiet av 

sjukdomen. Brattberg anser att denna passiva coping är destruktiv och leder till en 

sämre hälsa och hög ångestnivå hos individen. Däremot en individ som aktivt och 

medvetet försöker bemästra problem utför en konstruktiv coping. Genom att aktivt 

möta problem eller smärta finner man positiva aspekter i tillvaron vilket innebär att 

psykiska försvarsmekanismer träder in för att skydda individen mot skada. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att coping handlar om individens förmåga att 

hantera och bemästra svåra omständigheter samt att kunna  anpassa sig till den nya 

situationen. Jag har valt copingteorin för att se hur närstående hanterar vårdarrollen 

och vilka strategier de har använt för att klara av att vårda en Alzheimerssjuk person. 

 

 Jag anser att vara närstående till en Alzheimerssjuk person innebär att vara utsatt för 

ett mycket hårt tryck som kan vara både fysiskt och psykiskt. Ämnet är i viss mån 

redan behandlat i litteraturen. Durant och Christian (2006) anser att familjen är den 

viktigaste källan till omvårdnad; 85 % av de undersökta äldre personerna fick stöd av 

sin familj, 15 % fick stöd från betalda anställda i hushållet och 13 % fick stöd från 

socialtjänsten. Sjukdomen kallas även ”de närståendes sjukdom”, för att det är en stor 

påfrestning för närstående att ta på sig en roll som vårdare. Plowfield (1999) talar om 

fysiska påfrestningar i form av trötthet, sömnlöshet och att närstående känner sig 

maktlösa över att inte kunna påverka den sjukes tillstånd. Kuyper och Wester (1998) 

betonar att oro är en vanlig känsla för närstående, inte bara över personen som är sjuk 
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utan även för sin egen hälsa. Närstående har ett stort behov av att få prata med någon 

som förstår deras situation. Ulfvarson (1999) anser att många närstående också 

upplever att de får otillräcklig information om tillståndet hos den sjuka personen.   

 

Närstående har känslor av rädsla för att inte kunna hantera situationen, samt ilska och 

stress på grund av väntan på att den sjuke skall få en vårdplats för att bli behandlad. 

Social isolering är en konsekvens för de närstående på grund av de inte har någon 

frihet att planera sociala träffar utanför hemmet och inte har någon tid för sig själva 

(Stoltz, Undén & Willman, 2004). Enligt Lazarus (2006) upplever närstående att det 

går att ändra situationen, och vidta lämpliga åtgärder för att minska eller eliminera 

påfrestningar. Lämpliga åtgärder kan vara att konfronteras med problemet, försöka 

förändra situationen och att söka stöd. Att få insikt i hur det är att leva med en 

Alzheimerssjuk person hjälper närstående att hantera den nya situationen. För att 

bemästra och hantera situationer behöver närstående få utbildning under 

sjukdomsförloppet. Utbildningen bör ges fortlöpande för att närstående ska få 

förståelse för sjukdomen, kunna utveckla strategier och för att de skall kunna klara av 

de svåra beteendeförändringar som är konsekvenser av sjukdomen (Edberg, 2006).  

 

Min bedömning är att det ändå finns en brist på systematisk analys av beskrivningar 

av närståendes upplevelser av att leva med en person som har Alzheimers sjukdom. 

Föreliggande uppsats syftar till att i någon mån avhjälpa denna kunskapsbrist.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie har varit att beskriva närståendes upplevelser av att leva med 

en person som har Alzheimers sjukdom, och att tolka dessa upplevelser i ljuset av 

copingteorier. Syftet har också varit att denna studie skall kunna generera sådan 

kunskap som gör det lättare för närstående och Alzheimersdrabbade att hantera 

situationen och på så vis kunna höja sin livskvalité.  
  
Frågeställning  

Vilka upplevelser har de närstående av att leva med en Alzheimerssjuk person? 

 

Hur förändras livsstilen för närstående av att vårda en Alzheimerssjuk person? 

  

Hur hanterar närstående dessa förändringar? 

 

 

Metod 

  
Material  

Det finns olika sätt att beskriva närståendes upplevelser. Ett sätt att få kunskap är 

bland annat genom metaanalys av vetenskapliga artiklar. Andra sätt är analys av 

biografier och intervjuer. Jag valde att analysera biografier och att göra en intervju av 

en närstående. Biografierna och intervjun valdes eftersom närstående till en 

Alzheimerssjuk person får skildra sitt liv och sina upplevelser med egna ord, samt att 

man därigenom får en meningsbild av dennes livsvärld. Dessutom ansågs dessa källor 

komplettera varandra, i och med att intervjun är en källa där det är möjligt att ställa 

följdfrågor för förtydliganden, något som inte går när det gäller biografierna.  
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Materialet beskrivs i tabell 2. 

 

Tabell 2: Utvalt material    Närstående 

Biografin ”Iris en sorgesång” av Johan 

Bayley, bosatt i Storbritannien  

Make  

Biografin ”Att bli mamma till sin mamma” 

av Maj Fant, bosatt i Sverige  

Dotter 

Intervju med en närstående, bosatt i Sverige Maka 

 

För att finna biografier skedde sökningen via Libris på Stockholms universitet (SU). 

De sökord som ansågs vara relevanta för att uppfylla syftet var bland annat: 

närstående, självbiografier, Alzheimer. Vid första urvalet exkluderades de biografier 

som inte var skrivna av den närstående. Vid närmare granskning av urvalet valdes 

boken ” Iris en sorgesång” av Johan Bayley (1999). Målet vid ytterligare granskning 

av urvalet var att finna en kvinnlig författare som beskriver sina upplevelser. ”Att bli 

mamma till sin mamma” av May Fant (1988) var den andra biografin som jag valde. 

  

Biografier  

Boken ”Iris en sorgesång” av Johan Bayley (1999) omfattar 282 sidor. Iris är en 

framgångsrik författarinna och både Johan och Iris är akademiker. Boken handlar om 

Johans upplevelse av sitt underbara liv med Iris, hur de möttes, olika resor som de 

gjorde tillsammans samt hans erfarenheter både före och efter att hans fru drabbas av 

Alzheimer sjukdom. Boken ”Att bli mamma till sin mamma” av Maj Fant (1988) är 

198 sidor lång. Maj är socionom som skildrar sin upplevelse av att ta hand om sin 

ensamma Alzheimerssjuka mamma. Fants mamma var en pälssömmerska som vid 36 

ålder blev änka. 

 

Intervju 
Det finns inga generella regler för hur stort urvalet ska vara i en kvalitativ studie, 

däremot ska urvalet vara relaterat till studiens syfte. Det är också viktigt att välja en 

intervjuperson som besitter den sorts kunskaper som gör att uppsatsens syfte kan 

uppfyllas (Hartman, 2009). I samband med planeringen av intervjun beslutade jag att 

antalet informanter i föreliggande studie skulle vara begränsat till en anhörig som har 

vårdat eller vårdar en manlig Alzheimerssjuk person. 

 

Kontakt med intervjupersonen erhölls via Ersta diakoni (se bilaga 1). Via 

telefonkontakt med en kontaktperson framkom att det skickats ut en förfrågan via 

mail till fyra potentiella informanter. Jag erhöll ett svar från en kvinna på denna 

förfrågan, som ytterligare informerades skriftligen om studien (se bilaga 2) och valde 

henne till intervjuperson för uppsatsen. Informanten var vid intervjutillfället 79 år. 

Hon är legitimerad sjukgymnast i botten, annars i dag pensionär. Informanten och den 

sjuka personen var gifta i 53 år och har tre döttrar tillsammans. 

 

Platsen för intervjun var på informantens begäran ett konditori som drivs av 

pensionärer. Före den egentliga intervjun talade vi en stund helt informellt om 

vardagliga saker. Intervjun började med bakgrundsfrågor som frågor om informantens 

ålder, sysselsättning och hennes relation till den sjuka personen. De egentliga 

intervjufrågorna styrdes av syftet med studien, som operationaliserades till en 

intervjuguide (se bilaga 3). Kärnan i intervjuguiden var frågor om informantens 

upplevelser av makens sjukdomssymtom, hennes känslor under sjukdomsförloppet, 
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hur hon försökte att hantera situationen samt vilken tillgång till information om 

Alzheimers sjukdom, stöd samt hjälp i omvårdnadsarbetet som informanten fick. 

Dessutom fick informanten tala fritt. 

 

Transkriberingen av materialet gjordes av författaren som även skötte bandspelaren 

och skrev ner på datorn. På informantens begäran skickades transkriberingen till 

henne för att godkännas. Efter cirka 39 timmar godkände informanten 

transkriberingen i berömmande ordalag. 

 

Litteratur 

I denna studie gjordes även litteraturgenomgång för beskrivning av hjärnas förändring 

vid Alzheimers sjukdom, sjukdomsinsikt, stöd till närstående och coping. Litteraturen 

söktes via bibliotekskatalogen på Stockholms universitetsbibliotek och 

stadsbiblioteket i Stockholm i form av handböcker. Anledningen till användningen av 

denna litteratur har varit att få en förståelse av hur sjukdomen påverkar hjärnan, hur 

den yttrar sig hos den drabbade och hur den påverkar även närstående.  

 

Analys                                

Eftersom närståendes perspektiv ligger till grund för denna studie valde jag att 

analysera självbiografierna med hjälp av induktiv tematisk analys (Langemar, 2008). 

Intervjumaterialet bearbetade jag genom analytisk induktion (Hartman, 2009). 

 

Tematisk analys av biografier 

Tematisk analys innebär att man sorterar data utifrån teman och induktiv tematisk 

analys innebär att man arbetar utifrån det insamlade materialet. Vid induktiv tematisk 

analys görs analysen vågrätt. Med en vågrät analys menas att man analyserar allt 

material på en och samma gång (Langemar, 2008).    

 

Först lästes självbiografierna för att överskådligt skapa en helhetsbild av berättelserna. 

Nästa steg var att läsa texterna i varje biografi om och om igen för att kunna dela dem 

i meningsbärande temata utifrån syftet med studien. Steget därpå var att ta ett tema i 

taget, gå genom hela texterna i båda biografierna och skriva ner allt som hörde just till 

det temat. Därefter skapades en passande benämning utifrån innebörden av texten i 

varje tema. Det slutliga steget var att sammanfatta materialet under varje tema med 

egna ord samt välja representativa citat för vart och ett av temana från varje bok 

(Hayes, 2000). 

 

Kvalitativ intervju med analytisk induktion  

Enligt Langemar (2008) konkretiseras deltagaretiken i Sverige i fyra huvudkravet: 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Via telefonkontakt informerade 

jag informanten om studiens syfte, om att deltagandet var frivilligt, att hon hade 

möjlighet att avbryta om hon önskade utan att ange skäl samt att de uppgifter som hon 

lämnar skulle behandlas konfidentiellt.  Informanten tillsändes även ett 

informationsbrev med motsvarande innehåll (bilaga 2). 

 

Förfaringssättet vid intervjun var semistrukturerat. Metoden innebar att jag, trots att 

informanten tilläts att själv bestämma vad som skulle diskuteras, hade förberett mig 

med en intervjuguide (bilaga 3) på att samtalet skulle kretsa runt de ämnen som var 

relevanta för syftet med studien. Idén var att kunna ta reda på vad som var viktigt för 
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informanten att tala om, till skillnad från kvantitativ intervju som har fasta, poängsatta 

svarsalternativ för respondenten att välja mellan (Hartman, 2009). 

 

Analytisk induktion är en linjär sekventiell metod som består av tre faser: planerings-, 

insamlings- och analysfasen. Vid denna metod är det viktigt att utgå från det som 

framkommer i intervjun, och att undvika eget teoretiserande samt att inte medvetet 

eller omedvetet påverka informanten. Data samlas in vid ett och samma 

intervjutillfälle. Därefter sker analysen (Hartman, 2009). 

 

Vid planeringen av den analytiska induktionen formulerade jag frågor som 

undersökningen skulle ge svar på.  Intervjun var en informell konversation. Vid en 

kvalitativ intervju är det viktigt att en tillitsfull interaktion mellan intervjuaren och 

informanten etableras. Jag som intervjuare tog inte allt för givet utan ställde frågor på 

ett sådant sätt att informanten skulle kunna berätta mer, förtydliga sig och även ge 

exempel på sin uppfattning. Det var viktigt att skapa en avslappnad atmosfär och att 

ge informanten tid att tänka efter och att berätta fritt om sin upplevelse (Hartman, 

2009).  

 

För att analysera var transkriberingen ett viktigt steg. Då all transkribering var 

genomförd var det totalt cirka 5 sidor. För att få en känsla för helheten i materialet 

läste jag den transkriberade texten samtidigt som den bandade intervjun spelades upp. 

Därefter fokuserade jag på informantens upplevelse av att vara närstående till en 

Alzheimerssjuk person. Nästa steg var att skriva ner det i informantens upplevelser 

som var relevant för uppsatsens syfte (Informanten tog också upp ämnen som föll 

utanför ramen för denna uppsats). Den slutliga fasen var att välja passande citat för 

varje tema.  

 
Resultat 

 

Det som är gemensamt i biografierna och i intervjun av informanten är att Alzheimers 

sjukdom förändrar det dagliga livet både för den drabbade personen och för de 

närstående. I resultatet beskriver jag dessa förändringar i form av upplevelser sedda i 

närståendes perspektiv. Analys av de två biografierna och intervjun med informanten 

resulterade i följande teman: förnekande av sjukdomen, insikten om att behöva 

acceptera förändringar, söka stöd, ensamhet och stress, ilska, sorg, skuldkänsla samt 

glädje. Dessa beskrivs i det följande.  

 

Förnekande av sjukdomen 

Biografierna och informanten beskriver gemensamt hur de närstående förnekar tidiga 

tecken på sjukdom hos den drabbade personen. Det visar sig att närstående lever i sin 

egen värld och inte vill se eller förstå vad som händer den drabbade personen. 

Närstående söker logiska förklaringar i initialskedet av sjukdomen i form av normalt 

åldrande, stress eller depression som bortförklaringar till sin förnekelse. 

 

Fant skildrar i sin bok att i samband med en föreläsning träffar hon en man som talar 

om glömska och förvirrade Alzheimerssjuka äldre personer som inte kan ta vara på 

sig själva. Trots att hon inser att hennes mors närminne har blivit sämre, att hon inte 

kan minnas det som hände igår samt bara har ett svagt minne av sin barndom och trots 

mannens förklaring av hur äldre Alzheimerssjuka personer har det, förnekar hon sin 

mors sjukdom. Fant bortförklarar sin mors sjukdom med att mamma är 82 år och har 
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levt ett långt och strävsamt liv. Hon rättfärdigar sig själv genom att det är normalt att 

en 82-åring tappar intresset för saker och ting som händer och hon anser att 

utvecklingen går så snabb att de gamla inte kan förstå allt: 

 

”precis som alla andra anhöriga till senildementa trodde jag det var 

ålderstecken, inget annat, precis som de flesta vägrade jag i det längsta att inse 

att min mor var på väg att bli ”otillräknelig”… inte minst mammas förändring 

från att ha varit en kvinna, som alltid varit oerhört mån om sitt yttre till att som 

nu ha släppt alla tidigare vanor och begrepp som hygien och kläder”(Fant, 

1988, S. 18).   

 

Bayley berättar hur han bortförklarar försämringen av minnet hos Iris när han 

för första gången märker en förändring hos henne. I samband med ett seminarium 

som Iris skulle ha om sin roman talar hon osammanhängande och långsamt. Bayley 

rättfärdigar dessa förändringar med att förklara att Iris alltid talat långsamt och 

tankefullt och snart ska vänja sig vid publiken och få kontroll över situationen. När 

Iris vid andra tillfällen klagar över skrivandet av sin roman, och trots att det är första 

gången hon klagar över detta, förklarar Bayley detta med att hon inte ska oroa sig för 

det och säger till henne att det snart kommer att lösa sig. Han berättar att han i ett 

senare skede, även när diagnosen fastställts, förnekade allvaret i sjukdomen, bara för 

att kunna orka med situationen. Bayley skildrar i sin bok att det varit smärtsamt för 

honom att bevittna hur en person som han älskat och som har betytt så mycket för 

honom sakta försvinna in i sin förvirring. Han känner sig osäker när han ser att en 

person som varit frisk och intelligent förändras till någon som saknar ansvar för sig 

själv. Bayley beskriver att trots sjukdomen vill han gärna se sin egen situation 

annorlunda. Han vill se att Iris är samma person nu som hon var förr. Han har svårt att 

acceptera att han måste möta samma tragiska öde som alla andra som har närstående 

med samma symtom.  

 

”Jag hade tidigare sett hennes sinnesstämning förändras, och även om detta 

var underligare skulle det säkert gå över nu också, något annat kunde jag inte 

föreställa mig. Men när jag… Insåg för första gången att någonting kanske var 

rejält på tok. Jag insåg det men utan att känna mig orolig, för jag var på något 

sätt övertygad om att allt skulle fortsätta precis som vanligt” (Bayley, 1999, S. 

219-220). 

 

Informanten berättar att hon i många år innan i sin dagbok har skrivit om sin mans 

(Gustafs, fingerat namn) åldrande och hur hon skulle orka med detta, för det var inte 

något vanligt åldrande. Hon ville gärna se att familjemedlemmen skulle vara samma 

person som han var tidigare, trots sjukdomen. Hon beskriver att alla i hans omgivning 

märkte att det var någonting som inte var likt honom, för han kunde inte läsa 

tidtabeller, inte spela golf som han brukade göra och hade tappat sitt minne. I 

samband med förnekelse av sjukdomen svarade hon så:  

 

” Oh ja, det gjorde jag. 

Han hade svårt att komma ihåg vad vi skulle göra men framför allt sitt logiska 

tänkande.  Det var alltså inte riktigt som vanligt åldrande utan någonting på 

helt annat sätt så men… att man tänker inte på att det är Alzheimers sjukdom 

det gör man faktisk inte” (Informant, 2010). 
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Insikten om att behöva acceptera förändringar  

Närstående reagerar på olika sätt när det gäller livsförändringar och detta har sin 

grund i deras tidigare erfarenheter och deras livssituationer. Författarna av 

självbiografierna och informanten anser att ökad kunskap om sjukdomen hos 

närstående leder till att de får en bättre förståelse och till accepterande av sjukdomen. 

De antyder att ökad kunskap medför att närstående lättare kan acceptera det som har 

skett och göra så gott de kan.  

 

Fant anser att ökad kunskap bidrar till att närstående förbereder sig på ytterligare 

förändringar som är sjukdomens ökande försämring, minnesstörningar, svårigheter att 

klara av vardagslivet mentalt och praktiskt. Insikten om att acceptera förändringar hos 

den Alzheimerssjuka personen hjälper närstående att kunna anpassa sig till den nya 

situationen: 

 

“Mamma är som ett litet barn i den bemärkelsen att hon inte kan skilja på 

verklighet och fantasi. Också i en del andra situationer är det som att ha med 

ett barn att göra. Det gäller att ge enkla instruktioner, att svara så entydigt och 

klart som möjligt på hennes upprepade frågor” (Fant, 1988, S. 120-121).    

 

Bayley berättar att han till slut kom till insikt om att sjukdomen hade förändrat Iris 

och deras gemensamma liv. Han anser att den kvinna han en gång har valt att leva 

tillsammans med inte längre finns, hon är för det mesta borta. Han försöker ta vara på 

det som finns kvar i relationen och bevara det, trots att det är svårt att förstå Iris nya 

sätt att leva. För honom verkar det som att hon inte kan uttrycka sina känslor längre i 

form av smärta, missbelåtenhet eller tillfredsställelse. Hon har tappat förmåga att 

kommunicera med omvärlden. 

 

”När jag går omkring och plockar ser jag henne till min lättnad sitta 

uppmärksam som ett lydigt barn och se på söndagsgudstjänsten. En stund 

senare sitter hon kvar; gudstjänsten har gått över i en tecknad serie om Bibelns 

historia, romerska soldater och liknande, men hon sitter kvar som förut…. Det 

är ingen idé att försöka fly från alltihop, vi har ändå ingenstans att fly. 

Alzheimer står på lur överallt” (Bayley, 1999,S. 267). 

 

Informanten berättar att hon fick massor av information och genom sitt grundyrke 

som sjukgymnast var det lättare för henne dels att förstå vad doktorer sade, dels att 

acceptera sjukdomen. Hon anser att genom att läsa litteratur fick hon lära sig vad hon 

skulle undvika och vad hon skulle tänka på, och hon berättar att ju mer hon lärde om 

sjukdomen desto mer ändrade hon sig. Informanten talar om att hon undrande över 

Gustafs beteende, och undrade förstås över vad det kunde bero på. Hon berättar att 

även Gustaf själv tyckte att han hade något fel på minnet. I samband med hur det kom 

sig att hon kunde acceptera förändringen hos sin man svarade hon följande:  

 

”Ja, det var inte frågan om att kunna, det var bara göra det. Vi fick vara gifta i 

53 år och det ger man inte upp efter 50 år… Det är klart att jag var ledsen och 

bekymrad, det var vi ju allihopa men det var att acceptera, det var inte så att 

jag gick min väg” (Informant, 2010). 
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Söka stöd  

Närstående anser att ju bättre stöd de får, desto längre orkar de ta hand om den sjuka 

personen.  

   

Fant (1988) berättar i sin bok att i USA har det på senare år publicerats ett antal 

böcker om Alzheimers sjukdom. Detta hjälper närstående att i tid kunna observera 

symtom och se till att det sätts en diagnos samt att patienter får behandling, så att de 

anhöriga slipper lida av dåligt samvete. Hon betonar att anhörigträffar, samtal och 

stöd från förstående kontaktpersoner är en lättnad för närstående, och därför måste 

anhörigorganisationerna och Alzheimerföreningen sprida sin information, så att 

människor kan känna till att de organisationerna överhuvudtaget existerar. Hon anser 

att samhället måste öka kunskapen om Alzheimers sjukdom och satsa på verksamhet 

och boende för de som drabbats av sjukdomen, och insisterar på att det säkert finns 

stöd och lindring för både Alzheimerssjuka och närstående, men det gäller att inse 

problemens vidd och natur. Hon talar om att de politiska partierna har ett stort ansvar 

i detta sammanhang. Det finns anhörigvårdare som sliter ut sig så pass mycket att han 

eller hon blir sjuk av slitsamt dubbelarbete, vårdnadsansvar och dör först. Hon anser 

att även kortvarig avlastning kan betyda mycket och ge hjälp och stöd till närstående. 

Fant berättar att hon och hennes mor inte fick tillräcklig hjälp av vården. Hon antyder 

att få hjälp från samhället är ungefär som att stå i dagiskö, fast inte som ensamstående 

förälder för att bli prioriterad, utan som ensamstående gamla som främst behöver 

hjälp.    

 

Bayley (1999) anser att tidig diagnos inte bara ger möjlighet att bromsa upp 

sjukdomens förlopp utan blir en lättnad för närstående, när de förstår att det rör sig 

om en sjukdom och att de kan ha rimliga förväntningar på den sjuke personen. Han 

beskriver att människor i allmänt vet litet om Alzheimers sjukdom och förväxlar 

sjukdomen med normalt åldrande.  

 

Informanten berättar att i samband med sjukdomen, när de var på vårdcentralen, 

berättade hennes man om sin minnesförlust för en mycket bra doktor och han 

skickade honom till en minnesutredning på XX-sjukhus. Där blev de väldigt väl 

bemötta. 

 

”Jag fick all den upplysning som man kan få… fick lära sig att se genom den 

litteratur som fanns… Det finns många som säger jag får ingenting veta 

men… det gäller att ta till sig” (Informant, 2010). 

 

Ensamhet och stress 

Ensamhet och stress är stora problem för anhöriga. Både författarna till 

självbiografierna och informanten anser att kontakten med den sjuka personen är 

berikande men samtidigt slitsam. Det är stimulerande men stressande, man blir lätt 

engagerad men blir utbränd.  

 

Fant (1988) anser att ansvaret att alltid behöva bestämma över situationen leder till att 

man tappar sin frihet och isolerar sig själv hemma. Detta medför förlust av vänner och 

tidigare aktiviteter som är en stor del av livet för de närstående och detta ersätts med 

stress.  
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Bayley anser att han ensam måste stå för alla beslut och med alla frågor rörande fruns 

framtid. Han betonar att det är särskilt svårt att stå ensam i en sådan svår situation och 

anser att sjukdomen inte bara drabbar den sjuke utan styr hela deras tillvaro.  

 

”Iris har inte på länge hört av en nära vän, en författare som hon en gång visat 

sin vänskap och inspirerat, tröstat och gett råd. Har denne nu berömda vän 

lämnat henne, övergett henne i hennes tystnad?... Att segla ensam in i 

mörkret” (Bayley, 1999, S. 266).  

 

Informanten berättar att hon kände sig stressad, hade alltid bråttom hem, hade en inre 

stress som hon inte kunde riktig förstå och måste planera allt väl. Hon tillägger att hon 

och hennes make hade tre döttrar och var en väldigt bra familj, och även om hon och 

hennes make hade många vänner runt omkring kände hon sig alltid ensam. 

 

”Ensam är man ju ändå om det allra svåraste, det är man ju . Det är jag ju även 

efter hans död. Så är jag ensam om vissa saker även om jag tycker att jag mår 

bra” (Informant, 2010).   

 

Ilska 

Närstående i självbiografierna och informanten skildrar sin ilska som är en 

konsekvens av förändringar som har skett i beteendet hos den sjuke. Att den sjuke 

uppför sig på ett helt annat sätt än tidigare, att den sjuke för det mesta är passiv och 

inte bryr sig om vad närstående säger och gör, skapar omedvetet ilska hos närstående. 

Irritationen gäller främst att närstående måste svara på frågor och förklara saker och 

ting om och om igen.  

Plikten att regelbundet se till att den drabbade har det bra är gemensamt för 

närstående och även detta skapar ilska hos dem. De anser att det gäller att inte irritera 

sig över att den sjuke ständigt ställer samma fråga och inse att detta är ett uttryck från 

en sjuk människa. En människa som har förlorat sitt minne kan inte komma ihåg vad 

som måste göras.  

 

Fant beskriver att ilskan är ett uttryck för ångest. Hon anser att när man inte kan 

kommunicera med den sjuka personen, som inte kan uttrycka sig förståeligt, då 

avstannar all kommunikation och det blir inget dialog. Detta leder till rädsla som 

uttrycks med ilska. Hon berättar att de dagar då tröttheten tog över upplevde hon att 

ilskan och vreden var oundvikliga även vid minsta felsteg av hennes sjuka mor. Hon 

tillägger att det är nödvändigt att hämta kraft och energi för att orka, men det finns 

inte möjlighet på grund av behovet att alltid vara på sin vakt. Hon antyder att ha det 

yttersta ansvaret för en annan människas liv var en stor påfrestning för henne. Fant 

berättar i sin bok att den sjuke blir alltmer ensam med sina tankar och samma tankar 

roterar hela tiden i skallen och det är därför hela tiden är samma fråga. Det gäller att 

försöka förutse och vänta sig det värsta.  

 

”Irriterad som när mamma började fråga om och fråga om. Samma saker med 

bara några minuters mellanrum. Lyssnade hon inte på svaren? Var hon 

egentligen intresserad av att få svar på sina frågor? Kanske hon drev med 

mig” (Fant, 1988, S. 48). 

 

Bayley berättar att ilskan ibland blir så stor att han inte kan behärska humöret. Det 

som ibland ligger till grund för ilska är alla frågor som ställs om och om igen och 
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svårigheten att kunna tolka och förstå innebörden i dem. Frustration är dels 

konsekvensen av att känna sig ensam och övergiven, dels av att inte kan påverka 

sjukdomens negativa följder. Han anser att känslan av smärta i form av att vilja hjälpa 

men inte kunna är nedbrytande för honom och att detta medför ilska, inte minst när 

sjukdomen successivt avvecklar all färdigheter hos den sjuka. Han talar om en 

maktlöshet och ilska över att inte kan påverka sjukdomens förlopp.  

 

”Iris ger upp med en fasansfull grimas, ett uttryck som hon aldrig någonsin 

har visat förr och som blir allt vanligare nu i olika situationer. Jag tappar ofta 

tålamod… Jag undrar hur många gånger hon frågade försäkringsmannen vad 

han sysslade med” (Bayley, 1999, S. 244-251). 

 

Informanten berättar att ilskan inte är något som kan kontrolleras och är ett berättigat 

uttryck för en stor inre osäkerhet. Denna ilska stiger när man inte får något gensvar 

från den sjuka personen. Det som är mest plågsamt för informanten är att den sjuke 

mer och mer förlorar kontroll över sin vardagstillvaro. Hon berättar att hennes man 

har blivit sexfixerad och även om hon har fått information om detta, var hans 

beteende obegripligt och skapade ilska inom henne. 

 

“Han vill komma till mig morgon och kväll och kom inte ihåg någonting…Att 

jag är en gammal kvinna och det var så förskräcklig. Vi som hade så bra 

äktenskap och det blev så fruktansvärt jobbig och overkligt” (Informanten, 

2010).    

 

Sorg  
Närstående beskriver känslor av sorg över att veta att deras nära kommer att dö. Men 

de talar även om ett annat slags sorg. Sorg över förlorad tillgång till det liv som de en 

gång hade tillsammans med den Alzheimerssjuka personen och som inte existerar 

längre. De upplever sorg över att deras relation har förändrades, och över att de inte 

längre kan nå varandra eller prata med varandra. Det som är gemensamt för 

närstående är saknaden efter sin make/maka eller mor, som den person den en gång 

var. 

 

Fant beskriver att det är sorgsamt att bevittna det sönderfall och den nedbrytning av 

personlighet som sker hos hennes mor, förvirringen, hjälplösheten och 

identitetsförlusten.  Hon berättar om sin mors kraftfulla person som har blivit kraftlös, 

initiativlös och hjälplös, och att hon har gått från en självständig människa till en 

totalberoende. För Fant är det hon och ändå inte hon. Fant ser moderns situation som 

en del av hennes döende, som är väldigt svårt att bevittna, eftersom det är ett 

sorgarbete i många faser med intensiva känslor av sorg, skuld och ilska. 

 

”Jag skriver för att försöka komma igenom den sorg, den smärta och den 

vrede som min mors tillstånd och livssituationen väcker hos mig. Vår relation 

har förändrats totalt. Jag är visserligen fortfarande dotter och hon min mor, 

men vi försöker båda att hitta nya roller. Att fullt ut bli mamma till sin 

mamma är omöjligt” (Fant, 1988, S. 13, 119).   

 

Bayley berättar att han sörjer över att han inte längre kan nå Iris som förr. 

Koncentrationsförmågan hos Iris är borta, och förmågan att bilda sammanhängande 

meningar existerar inte längre. Hon vet inte om att hon har skrivit tjugusju fantastiska 
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romaner och har blivit hedersdoktor vid flera stora universitet. Han berättar att han 

och hans fru har fortfarande samtalar med varandra, men det känns meningslöst för att 

ansiktet hos en Alzheimerssjuk person antyder bara frånvaro. Han saknar att föra ett 

samtal och få svar, dialogen måste anpassas efter den sjuka. För honom är det svårt att 

bearbeta den känslomässiga förlusten, eftersom den sjuka personen är i behov av 

ständigt stöd, och det finns inte utrymme att tillåta sig att uttrycka sin sorg. Han 

upplever att han ensam måste stå i sin svåra situation, och ha det yttersta ansvaret för 

en annan människas liv. 

 

”Vad ska hon ta sig till om jag dör? Om jag blir sjuk och hamnar på sjukhus? 

Om jag blir sängliggande, vad gör hon då?” (Barley, 1999, S. 263).  

 

Under informellt samtal berättar informanten att hennes man var en intelligent och 

produktiv människa. Hon kände sorg över att hans mentala kapacitet försämrades, och 

över att hennes partners intressen och talanger försvann. Hon berättar att Gustaf aldrig 

hade några alkoholproblem, och att han för det mesta var på bra humör samt var en 

perfekt livskamrat för henne.  

 
Skuldkänsla 

Närstående berättar hur situationen så småningom blir ohållbar och inser att hjälp 

utifrån är en sista utväg som de har skjutit på framtiden hela tiden. Det känns svårt för 

närstående att lämna bort en familjemedlem trots att de ständig måste ha tillsyn över 

den sjuke. Fant uttrycker att hon skulle vilja slippa känna skuld över att hon inte kan 

klara av den omvårdnad som hennes mor behöver.  

 

”Vänner hinner jag sällan träffa, mina favoritintressen hinner jag inte ägna 

mig åt, naturen och årstiderna bara skymtar förbi i tidens framrusande ström” 

(Fant, 1988, S. 15).  

 

 Bayley berättar att han är nästan alltid hemma: 

 

”Iris tillstånd försämrades stadigt under de arton månader som följde. Jag drar 

mig fortfarande för att ta till professionell hjälp - från vänliga personer i 

hemsjukvården eller ens goda vänner. Så småningom vet jag att jag måste ut i 

kylan, men vi skjuter helst på det så länge vi kan”(Bayley, 1999, S. 226).  

 

Informanten berättar att hon borde ha gjort allt från att duscha sin make till att hjälpa 

honom vid toalettbesök, allting hela tiden. För henne var det som att sköta ett litet 

barn. Under informellt samtal berättar hon om upplevelser av skuld över att den sjuke 

led och att hon ville göra något som hon inte hade förmågan till att göra. Hon berättar 

att trots att hon ville vårda sin make hemma så länge som möjligt, dels för att det var 

hennes ansvar att ta hand om honom, dels för att det var dyrt med andra former av 

omhändertagande, det kostade cirka 12000 kr i månaden, hade hon egentligen inte 

något annat val än att lämna honom för långtidsboende.  

 

”Mina flickor sa att du inte ska ha så där hemma och du är för gammal att ha 

så där…Det var naturligtviss oerhört, så att säga hjärtklappande situation att 

lämna honom första gången, jag var jättenervös”( Informanten, 2010). 
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 Glädje  

 Närstående berättar om stunder av glädje där de har lärt sig att hantera situationen 

och accepterat sjukdomens negativa påverkan. Närstående upplever en glädje över att 

deras bidrag kan skänka trygghet åt den sjuke och detta skapar en känsla av 

tillfredsställelse hos dem.  

 

Fant berättar att man lär sig mycket inte bara av sina misstag utan också en hel del om 

den mänskliga hjärnan, fantasin och minnena. Hon tilläggar att man inser sina 

begränsningar men också sina tillgångar, att man använder sin uppfinningsförmåga 

och fantasi, och blir mer flexibel och mer kreativ i att lösa problem som kan uppstå. 

Hon beskriver i sin bok att vårda en sjuk person har sin glädje i form av att man får 

kärlek och uppskattning, och i man övar upp en lyhördhet för andras behov. Hon 

anser att den förståelse på djupet som man kan nå fram till, den respekt och 

ödmjukhet som man kan lära sig under lyssnandet och omhändertagandet är värdefull 

för varje människa i dess relation till andra. Hon berättar att närkontakt med den sjuke 

är att åka känslohiss mellan den egna och den vårdades sinnesstämning. Man kan bli 

lika lycklig som den sjuke när något går bra och lika olycklig när något går snett: 

 

”Men fortfarande kan hon skratta gott åt en rolig historia... Skratta ihop är en 

befrielse. Och om det är sant att ”ett gott skratt förlänger livet” så han hon 

åtskilliga år kvar” (Fant, 1988, S. 114).   

 
Bayley berättar att han behöver lika mycket närhet till sin fru som hon till honom. 

Han anser att sjukdomen medfört att de har blivit sammansvetsade och han har svårt 

att skilja på vem som är beroende av vem. Han berättar om stunder då han får en så 

stark lust att påminna Iris om något som de har gjort eller sett och hoppfullt beskriver 

händelser i minsta detalj. För honom är det viktiga att hon vill vara med honom. 

 

”Det viktiga är att hon gärna vill höra mig tala om fåglarna. De blir helt enkelt 

en del av mig, av det mig som hon alltid är tillsammans med. En gång 

existerade jag utanför henne och var helt skild från henne, hennes tankar, 

hennes livs- och skaparkraft. Så är det inte nu” (Bayley, 1999, S. 271). 

 

För informanten är det en utmaning att göra saker som fortfarande är möjliga att göra 

tillsammans med sin man, för henne är det meningsfullt att tillsammans med sin make 

ta en promenad på stranden. Hon försöker och göra det bästa av situationen trots att 

livet inte är lätt för henne, hon tycker aldrig synd om sig själv och upplever sig som 

en stark och målmedveten människa. För informanten är det viktigt att hålla de 

äktenskapslöften som de givit varandra en gång i tiden och anser att det är inte bara 

negativt att vårda sin make, utan är ett nöje att ta hand om honom och få honom att 

må väl.  

 

”Gustafs sista månad eller sista sommar gick det bra… han behöll sin 

värdighet in det sista och var snygg och gentleman ändå in i det sista och vi 

följde honom kärleksfullt hela den sista veckan och vi var hos honom nästan 

hela tiden och det kunde inte varit bättre” (Informanten, 2010). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns en samstämmighet mellan författarna 

till biografierna och informanten i denna undersökning. Närstående hamnar i en 

ofrivillig förändring av sin tillvaro, och konsekvensen är förnekande av sjukdomen 
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hos den Alzheimerssjuka personen under sjukdomens tidiga skeden. Förnekandet sker 

dels på grund av brist av kunskap om sjukdomen, dels på grund av rädsla att inte 

kunna hantera situationen. Denna neurodegenerativa sjukdom leder till 

personlighetsförändringar hos den sjuke och dessa personlighetsförändringar leder så 

småningom till insikt hos närstående om nödvändigheten att acceptera sjukdomen. 

Närstående upplever påfrestningar genom att den Alzheimerssjuke inte kan återknyta 

till det gemensamt levda livet, bl.a. genom att den sjuke genomgår förändringar av 

beteendet. Att leva med en person som är drabbad av Alzheimers sjukdom upplevs av 

anhöriga som mycket tungt. Tillvaron med den Alzheimerssjuke präglas av många 

negativa känslor såsom stress, isolering, ilska och skuldkänslor. Närstående anser att 

stöd i varje from är en lättnad för dem. Med stöd kan de lättare hantera situationen. 

Trots det tunga jobbet att ta hand om den sjuke, anser de närstående att det är som en 

fin gåva att sköta om den Alzheimerssjuka personen. 

 

 

  Diskussion 

 

Syftet med denna studie har varit att belysa närståendes upplevelser av att leva med 

en person som har Alzheimers sjukdom, att tolka den erhållna informationen i ljuset 

av copingteorier för att slutligen komma fram till vad som ter sig som det mest 

ändamålsenliga sättet för närstående att hantera situationen.   

 

De mest framträdande dragen i närståendes upplevelser av att leva med en 

Alzheimerssjuk person bedöms vara att intialt förneka sjukdomen, att senare 

acceptera den, behovet av att söka stöd, känslor av ensamhet och stress, samt sorg och 

glädje. I det närmaste kommer dessa upplevelser att diskuteras relativt andra 

vetenskapliga resultat och ses i ljuset av hur närstående med hjälp av olika 

copingstrategier i olika faser av sjukdomen hanterar problemet att leva med en 

Alzheimerssjuk person.  

 

I resultaten framkommer det hur samtliga närstående förnekar tidiga tecken på 

sjukdomen och försöker rättfärdiga förändringar och avvikande beteenden hos den 

sjuke.  Detta förnekande har sin grund i att patientens tidiga faser av demens endast 

visar sig som milda kognitiva störningar i kombination med ångest och depression. 

Närstående har därför svårt för att uppfatta dessa symtom som tecken på en allvarlig 

sjukdom, vilket bäddar för förnekandet. Detta överensstämmer också med vad 

Åstrand (2001) konstaterar. Hon anser att närstående kan uppmärksamma 

personlighetsförändringar och känslomässiga symtom, men kan inte förstå orsaken 

och därför inte söker någon hjälp, utan försöker klara av situationen själva (Georges, 

Jansen, Jackson, Meyrieux, Sandowska och Micheline (2008) betonar att det är 

allmänt vedertaget att kognitiva problem är de stora och första tecknen på demens.  

 

Valet av copingstrategier bland anhöriga är beroende på vilken fas sjukdomen 

befinner sig i. Den första copingstrategin som är gemensam för närstående är 

undvikandestrategin. Många närstående använder undvikandet i det första stadiet av 

sjukdomen, för att fly ifrån att möta problemet. Gunilla Brattberg (2008) förklarar att 

denna copingstrategi är en omedveten reaktion från närstående, som innebär att 

psykiska försvarsmekanismer träder in för att skydda dem från att skadas. Hon 

konstaterar att denna strategi är passiv och destruktiv samt leder till en sämre hälsa 

hos närstående.  
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Resultaten visar att ju mer tiden går, desto mer uppenbar blir sjukdomen hos den 

sjuka personen. Detta är på grund av försämrad koncentrationsförmåga, ökade 

problem att samtala, och att den sjuke blir mer beroende av andra personer för dagliga 

sysslor som att klä sig och sköta sig. Med tiden förlorar den sjuke insikten om 

sjukdomen och detta ställer stora krav på närståendes insatser (Åstrand, 2001). 

Sjukdomens ökande försämring tvingar närstående till insikt om att se allvaret i den 

sjukes beteende, och att se sjukdomen som ett faktum. Georges et al. (2008) antyder 

att närstående måste acceptera att svårigheter med minne och förvirring är det mest 

utbredda symtomen hos Alzheimerssjuka personer. Om närstående inser detta skulle 

det sannolikt underlätta för accepterandet. Brattberg (2008) betonar att en god 

copingförmåga kan vara avgörande för hur närstående kan hantera den förändrade 

livssituationen och därmed psykiska pressen. Hon konstaterar att genom att 

närstående försöker se svårigheterna som en utmaning kan detta öka känslan hos 

närstående om att situationen är hanterbar.  

  

Resultatet visar att söka stöd hjälpte närstående att hantera den situation i vilken de 

befinner sig. Närstående som har någon att vända sig till och tala med upplever en 

lättnad i sin situation och klarar livet bättre när stödet finns kvar även efter den sjukes 

bortgång. En studie som har gjorts i Taiwan har visat att det finns ett direkt samband 

mellan socialt stöd, depressiva symptom och hälsotillstånd hos närstående. Det vill 

säga att ta hand om en person med nedsatt kognitiv förmåga kan vara mycket stressigt 

och kan leda till negativa effekter. Undersökningen visar att närstående som ensamma 

vårdar äldre människor upplever omvårdnaden som en tung börda och är i stort behov 

av stöd. Samma undersökning visar att närstående som är äldre, har låg inkomst och 

tar hand om Alzheimerssjuka personer med beteendeproblem har både depressiva 

symtom samt sämre allmänt hälsa. Närstående som har mer känslomässigt stöd har 

minde depressiva symtom (Huang et al., 2009). Avlastning kan ge vårdaren ett 

tillfälle till att kunna få vila från den tunga omsorgsrollen. Sand (2002) anser att den 

fysiska belastningen består i att den sjuke är i stort behov av hjälp och inte kan lämnas 

ensam, och den psykiska belastningen består i att närstående upplever att de inte kan 

lämna den sjuka personen ensam, trots att det vore möjligt. Ptacek, Smith och Zana 

(1992) talar om att närstående upplever socialt stöd som en meningsfull och positiv 

förändring i samband med vårdandet. Eloniemi- Sulkava, Rahkonen, Suihkonen, 

Halonen, Hentinen & Sulkava, (2002) rapporterar närståendes upplevelser från att ha 

deltagit i ett hjälpprogram, och anser att trots de nya roller och förändringar i livet 

som tillfredsställandet av den sjukes behov innebär, leder hjälpprogram till en lättnad 

för närstående. Stöd till närstående, i form av vård av den sjuka personen, samtal med 

närstående och andra familjemedlemmar, avlösning av närstående, besök av vänner 

och bekanta, och ökad kunskap är aspekter som närstående uppskattar. 

 

Vårdande av patient med Alzheimers sjukdom är ett samhällsproblem som kräver 

stora resurser, eftersom många närstående tar på sig ansvaret att vårda den sjuka 

personen. Det finns olika syn på stöd från samhället och detta är den del av resultaten 

som jag tycker är mest överraskande. Fant (1988) anser att hon och hennes mor inte 

har fått tillräcklig hjälp från vården medan informanten anser att det inte kunnat bli 

bättre. Jag håller för troligt att denna skillnad beror på att Fant har skrivit 

självbiografin 1988. Under de senaste 15 åren har samhället satsat enorma summor på 

Alzheimers sjukdom och stöd till närstående (Edberg, 2006) och det har uppkommit 

många föreningar som är till stor hjälp, både för den Alzheimerssjuka personen och 
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dennes närstående. Ännu en orsak kan vara att informanten bor i en rik förort. Det 

vore intressant om en informant från en fattig förort som Tensta kunde intervjuas. 

Almberg, Grafström och Winblad (2000) anser att information och socialt stöd 

underlättar för närstående att hantera situationen och det finns även i Sverige. Via 

demensföreningar kan närstående komma i kontakt med varandra, få frivilliga 

avlastningar ett par timmar i veckan och även få information om sjukdomens och dess 

konsekvenser.     

 

I självbiografierna talar närstående om att de fick litet hjälp från andra såsom egna 

barn, barnbarn och vänner. Informanten talar dock om vänners och döttrars hjälp och 

är glad över att ha så många fina vänner. Jag bedömer att detta grundar sig i att 

informanten är pensionär och har mer tid att umgås med människor samt att hon inte 

har en känsla av att måste klara av situationen på egen hand. Allmänt finns risken att 

närstående inte alltid känner till vilka rättigheter de har till avlastning.  

 

Resultaten speglar den konstanta ensamhet och stress som närstående till 

Alzheimerssjuka personer lider av och det är ingen skillnad mellan mannen och kvinnorna. 

Jag tror att detta har sin grund i att sjukdomen inte bara förändrar livsstilen hos den 

sjuke, utan skapar isolering och stress hos närstående. I en undersökning som 

Aggarwal et al. (2003) har gjort visas att vara närstående till en Alzheimerssjuk 

person är stressfyllt och leder till bland annat frustration och ilska. Trots en stark 

fysisk och psykisk påfrestning upplever närstående att det är naturligt att ta hand om 

sin sjuka familjemedlem. Närstående upplever en form av ovisshet i sitt vardagsliv, 

dels på grund av vetskapen om att det inte finns något läkemedel som kan bota 

sjukdomen, dels på grund av att närstående inte vet vad som kommer att hända. De 

har en känsla av förlust av kamratskap och kommunikationssvårigheter. En 

gemensam upplevelse för dem är att de alltid måste vara på sin vakt i fall det händer 

den sjuke någonting, något som bekräftas av Almberg, Grafström och Winblad (1997) 

i deras studie. De anser att närstående upplever stress och även ensamhet när den 

Alzheimerssjuka personen förändras till en hjälplös person. Ensamhet är mer vanligt 

bland äldre och manliga närstående som ska vårda den sjuka. Jag har funnit likheter i 

en studie av Aggarwal, Vass, Minardi, Ward, Garfield och Cybyk (2003) angående 

närståendes ensamhet och stressupplevelser. De anser att känslor av isolering och 

stress är vanliga känslor som upplevs av närstående, inte minst för manliga 

närstående. Många äldre närstående har svårt att kommunicera med dementa. Det 

finns närstående som är i sämre skick än den Alzheimerssjuka personen och detta på 

grund av den utmattning som närstående känner. Aggarwal et al. antyder att det 

många gånger har konstaterats att närstående upplever att de inte längre orkar med 

omsorgsansvaret.  

 

I resultaten framkommer känslor av sorg i olika former hos närstående, inte bara 

p.g.a. att den sjuke snart kommer att dö, utan också p.g.a. de beteendeförändringarna 

som har skett hos den sjuke. Detta att inte bli förstådd av den sjuka personen och inte 

längre kunna ha ett tankemässigt utbyte skapar nedstämdhet hos närstående. 

Aggarwal, et al.(2003) anser att undersökningen om närståendes upplevelser visar att 

sorgen är mest uppenbar när närstående inte kan hantera att förlora kärlek, 

tillgivenheten och vänskap från den Alzheimerssjuka personen. Närstående har svårt 

att inse att deras älskade finns där, men inte är nåbar. Beroende på hur relationen 

mellan den närstående och den sjuke ser ut uttrycks sorg i biografierna och intervjun 

på olika sätt. Bayley (1999) saknar för det mesta förhållandet som han hade tidigare 
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med Iris och sörjer att personligheten hos henne har förändrats så att de inte längre 

kan kommunicera som de gjorde förr. Informanten berättar om Gustafs sexfixering 

med rinnande tårar som och sorgen över att han inte kunde komma ihåg någonting. 

(När informanten grät i samband med intervjun påminde det mig om att även jag fick 

tårar i ögonen när jag läste boken ”Iris en sorgsång” av Bayley. Den var så kärleksfull 

och känsloladdad).  Beteendeförändringar hos informantens make som bl.a. 

sexfixering är ett stor lidande för henne och påverkar hennes liv dramatiskt. Hon 

förlorar inte bara en livskamrat utan också en familjemedlem som successivt blir 

sämre och sämre av sjukdomen och hon kan inte göra någonting. 

 

Undersökningar visar att sorg medför att manliga närstående till Alzheimersjuka 

personer mår mer än tre gånger sämre än manliga anhöriga till friska personer. 

Motsvarande siffra för kvinnliga anhöriga är mer än två gånger sämre (Pot, Deeg & 

Van Dyck, 1977). 

 

Närstående talar om både positiva och negativa upplevelser av att leva med en person 

som har Alzheimers sjukdom. I båda biografierna och i intervjun förekommer mycket 

sparsamt om de positiva aspekterna.  En stor anledning till detta är att de närstående 

har upplevt livssituationen som problematisk. Genom att skriva ner sina upplevelser 

och delta som informant får de hjälp att bearbeta allt de svåra som de upplevt. 

Gemensamt för närstående är att de talar om glädjen över att kunna bidra till att den 

sjuke har det bra. Almberg, Grafstöm och Winblad (1997) anser att närstående 

upplever att det känns meningsfullt att vårda den sjuke eftersom de levt ett helt liv 

tillsammans. Trots den dystra situationen erfar närstående att de känner sig stolta över 

att ha lyckats ta hand om den sjuke och även har gjort detta på ett skickligt sätt. 

Närstående får en ny typ av närhet till den sjuke.   

 
Syftet med uppsatsen var inte att belysa huruvida genus eller familjeförhållanden 

skulle påverka upplevelserna, men biografierna och intervjun skildrades på helt olika 

sätt beroende på vilken relation de närstående hade till den sjuke. I biografin av 

Bayley och i intervjun med informanten där närstående hade en kärleksfull relation 

till den sjuke skildras hela upplevelsen på ett känslomässigt sätt. I den andra 

biografin, den av Fant, beskriver författaren sina upplevelser på ett mer allmänt plan 

samt anger en del fakta och diskuterar hur samhället tar hand om äldre sjuka personer 

(t.ex. idéerna om de politiska partiernas ansvar i sammanhanget, att hennes mor och 

många andra Alzheimerssjuka ska vårdas på ett adekvat sätt). Det som är gemensamt 

för författarna till biografierna och informanten är att de är vana vid att uttrycka sig i 

skrift. Informanten är van vid att skriva, dels på grund av sitt yrke, dels på grund av 

sitt intresse. Författarna i biografierna var författare i sina tidigare yrkesliv. Detta är 

en starkt bidragande orsak till att de har skrivit sina upplevelser 
 

Eftersom syftet varit att beskriva närståendes erfarenheter och känslor vid 

omhändertagandet anser jag att de två biografierna kompletterar varandra genom att 

den ena författaren är make och den andra är dotter till den sjuka. Det är viktigt att 

beskriva upplevelser ur olika synvinklar. Dessutom bedömdes att det är av värde för 

studien att belysa hur närstående i två olika europeiska länder upplever livet med en 

Alzheimerssjuk person. Bayles beskrivning är lika känsloladdad som informantens. 

Båda två skriver att se till att den sjuke har det bra är en plikt som anses ingår i ett 

kärleksfullt äktenskap. För Fant är detta också som en plikt som ingår i hennes egen 

vilja, men hon vill också slippa ha skuldkänslor. Det vore intressant om man kunde 
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jämföra en manlig respektive kvinnlig svensk närstående, med en manlig respektive 

kvinnlig närstående från andra europiska länder som hade bott tillsammans med sin 

partner en lång period utan att vara gifta och som ska vårda den sjuke/sjuka. Det vore 

intressant att veta om känslan av plikt att vårda sin partner beror på kärlek eller de 

förpliktelser som är förenade med ett äktenskap.   

 

Induktiv tematisk analys var lämpad i denna kvalitativa studie för biografierna, 

eftersom syftet var att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en 

Alzheimerssjuk person. Även fast jag kategoriserat materialet i varje bok flera gånger 

finns dock risk för brister. Risken finns att det missades betydelsefulla sekvenser för 

att jag ensam har gjort alla dessa kategoriseringar. Resultatet kunde bli mer 

välgrundat om minst två personer gjort var sin oberoende tematisering och sedan 

diskuterat igenom alla sina kategoriseringar.  

 

Varje innehållsenhet i biografierna som framkommer i resultaten är beroende av 

proportionen av enheterna i böckerna. Med detta menas att en stor del av 

reesultatredovisningen upptas av beskrivningar av förnekelse av sjukdomen, medan 

en betydligt mindre del av beskrivningar av skuldkänslor. Detta beror på att såväl 

biografierna som informanten ägnat mer uppmärksamhet åt att berätta om hur de 

förnekat sjukdomen, än åt skuldproblematiken.   

 

I undersökningsplanen var planerat två biografier och en intervju med en informant, 

som har vårdat eller vårdar en manlig Alzheimerssjuk person. Trots att 

genusperspektivet inte är utgångsperspektivet i denna studie, hade det för 

generaliserbarheten varit intressant om det kunnat inkluderas en manlig respektive 

kvinnlig person som hade vårdat en kvinnlig respektive manlig Alzheimerssjuk 

person. Men som Hartman (1998) beskriver, syftet med kvalitativ undersökning är att 

man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ samt att man är intresserad 

av en bestämd kunskap och inte av en mängd variabler. Trots att urvalet var begränsat 

till en informant anser jag att det var tillfredsställande med hänsyn till att det även har 

gjorts två analyser av biografier. 

 

För att genomföra den kvalitativa intervjun var det viktig att planera vilken informant 

som skulle kunna vara tänkbar med hänsyn till studiens syfte, och kunna bidra med 

mest information. Därför kontaktade jag i ett första skede Alzheimersföreningen. 

Efter att informanten visat intresse skedde datainsamling med hjälp av en 

intervjuguide. Frågorna härleddes från syftet med studien och frågeställningarna. 

Informanten fick även möjligheter till att tala fritt.  I avsnittet med fri beskrivning fick 

informanten berätta om sin makes sexfixering. Denna upplevelse skilde sig från det 

som framkom i biografierna. 

 

Jag anser att analytisk induktion för intervjun varit lämplig vid denna kvalitativa 

studie, eftersom syftet med metoden är att få fram resultat från primärkällan och 

analysera detta stoff för att få fram kärnan. 

 

Studiens tillförlitlighet 

I denna studie är väl förankrade aspekter i fråga om kvalitet, trovärdighet och 

meningsfullhet väsentliga för den kvalitativa generaliserbarheten. De temata som 

framkommit i studien sammanfaller väl med vad som redovisas i en studie av 

Almberg, Grafström och Winblad (2000). De har i sitt arbete kommit fram till att de 
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dominerande känslorna hos närstående är problem med att acceptera sjukdomen, 

begränsade sociala liv, personlighetsförändringar hos den sjuke som leder till 

förändrade relationer mellan närstående. Även Jeon, Broadaty och Chesterson (2005) 

har i sitt arbete kommit fram till känslor av stress, ensamhet och sorg hos närstående 

till Alzheimerssjuka personer. Brännström, Tibblin och Löwenborg (2000) har också 

funnit att, samhällsstöd och information om sjukdomen ger närstående möjlighet att 

utveckla strategier för att hantera sin situation. I sin studie har de även kommit fram 

till positiva känslor och samhörighet och kärlek som närstående upplever, trots alla 

svårigheter. 

 

Dessa resultat ligger i linje med resultaten i den föreliggande studien, och pekar i 

riktning mot att de aktuella resultaten skulle kunna ha en god tillförlitlighet. Eftersom 

resultaten i flera avseenden sammanfaller med tidigare forskningsresultat ter det sig 

som att datainsamlingen skulle kunna vara generaliserbar. De kvaliteter, problem, 

strategier som jag fann i biografierna verkar ge en ganska heltäckande bild av 

närståendes upplevelser av att leva med en Alzheimerssjuk person. Även intervjun 

med informanten ser ut att ha gett en ganska fullständig bild av informantens 

upplevelse. I en kvalitativ studie som den aktuella, räcker det med att en person i en 

population har en viss erfarenhet eftersom kvalitativa studier inte studerar frekvenser 

(Langemar, 2008).  

 

Mot bakgrund av att såväl biografierna som intervjun analyserats på systematiska sätt 

har det i mesta möjliga mån motverkats att resultaten blivit godtyckliga. Det finns 

dock en risk för att tillförlitligheten reducerats något, i och med att allt material 

samlats in och analyserats av mig ensam, utan diskussion med någon annan person.     

 

Eftersom jag utfört studien själv och inte haft någon medbedömare går det inte att 

uttala sig om interbedömarreliabiliteten, ens kvalitativt. Det enda jag kan uttala mig 

om i denna studie i fråga om studiens noggrannhet är att den inte är slumpmässigt 

utförd (Langemar, 2008). 

 

Etiska överväganden 

Kvalitativ intervju innebär personlig och nära kontakt med informant, där respekt för 

informantens känslor är oerhört viktigt. Vid intervju med informanten var en del av 

ämnena så pass känsloladdade (inte minst de som gällde Gustafs sexfixering) att 

informantens tårar rann. Jag ställde därför avsiktlig inte frågan som handlade om sorg 

för att jag inte ville verka besvärlig eller otrevlig mot informanten. Så i intervjuguiden 

(bilaga nr 3) som handlar om intervju med informant, saknas sorgfrågan. Men när 

informanten talade fritt talade hon om sin sorg.  

 

Framtida studier 

Den aktuella uppsatsen har klarlagt ett vanligt förlopp av närståendes upplevelser och 

de funktionella samt dysfunktionella copingstrategier som de använt sig av. Ett 

uppslag till framtida forskning kan vara hur närstående bäst kan ta till sig det man nu 

tror sig veta är effektiva och ineffektiva tillvägagångssätt på vilka situationen kan 

hanteras. Detta att den aktuella studien, liksom andra, renodlat vissa mönster i 

reaktionssättet hos närstående innebär inte att människor omedelbart tar till sig denna 

information. Trots att mönstret är beskrivet kan det inträffa i en omvårdnadssituation 

att människor ändå kan hamna i destruktiva omvårdnadssituationer. Ett tips till 
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framtida forskning kan således vara att ta reda på hur man bäst kan undvika att 

närstående hemfaller åt dysfunktionella copingstrategier. 

 

Slutsatser  

Studiens främsta resultat är att relationerna till de Alzheimerssjuka som de beskrivs i 

såväl biografierna som i intervjun i huvudsak präglas av förnekande av sjukdomen i 

initalskedet, att förvärrandet av sjukdomssymptomen gradvist leder fram till ett 

accepterande av denna, att närstående känner ensamhet, sorg, stress och skuld men 

även glädje i omhändertagandet. Stöd, hjälp och information är aspekter som värderas 

högt i samtliga källor. I huvudsak stöder dessa resultat tidigare forskning, vilket visar 

att de drag som framkommit i de källor som använts i uppsatsen förefaller vara 

relativt generella. Den aktuella studiens främsta bidrag är att den framkristalliserar 

och sammanfattar ett reaktionsmönster hos närstående som väl sammanfaller med 

andra, spridda fynd i litteraturen, och att detta mönster verkar kunna användas för 

prediktiva syften. Innebörden av detta är man inför framtida omvårdnadssituationer 

skulle kunna informera närstående om att det är vanligt med såväl ändamålsenliga 

som icke ändamålsenliga copingsstrategier, för att skissera det scenario som en person 

som tänker sig att vårda en Alzheimerssjuk närstående person sannolikt kommer att 

ställas inför. I och med att mycket tyder på att ett tidigt förnekande av sjukdomen är 

vanligt kan information till närstående om att detta kan ske samt upplysning om hur 

sjukdomen yttrar sig minska risken för att man som närstående tillgriper förnekande 

som coping, och i stället gör sig öppen för att lösa problemen genom att motta 

stödåtgärder som copingstrategi. Genom att närstående redan tidigt görs medvetna om 

detta mönster och vad som kan göras för att motverka en negativ utveckling, skulle 

alltför starka känslor av ensamhet, sorg, stress och skuld hos närstående kunna 

undvikas och därmed förstärka inslagen av glädje och kärlek till den drabbade.  
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Bilaga 1: Kontakt med intervjuperson 

Bilaga 2: Informationsbrev 

Bilaga 3: Intervjuguide 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Bilaga 1.  

Kontakt med intervjuperson 

För att kunna finna en tänkbar informant kontaktade jag via telefon en nyckelperson 

som är verksam i Alzheimerförening. Med hjälp av denna lyckades jag kontakta en 

person vid Ersta diakoni. Kontaktpersonen vid Ersta diakoni är projektledare för ett 

projekt som finansieras av Johanniterorden. Projektet har samtalsgrupper för 

närstående, personer med Alzheimers sjukdom som nyligen fått sin diagnos samt 

grupper för vuxna barn från 18 år.  Kontaktpersonen vid Ersta diakoni har sedan 1994 

arbetat med demenssjukdomar och deras närstående. Under alla dessa år har hon haft 

samtal med närstående i form av enskilda men också gruppsamtal och utbildning för 

närstående. 

 

Ersta diakoni och Alzheimerföreningen har ett samarbete kring Alzheimers Café på 

Ersta. Alzheimers Café har syfte att erbjuda personer med demenssjukdom och deras 

närstående en mötesplats. 

 

Via telefonkontakt informerade jag informanten om studiens syfte, att deltagandet var 

frivilligt, att hon när som helst hade mjölighet att avbryta om hon önskade, utan att 

ange skäl till detta samt att de uppgifter som hon lämnar skulle behandlas 

konfidentiellt. 

 

Vid ytterligare telefonkontakt kom jag och informanten överrens om tid och plats för 

intervjun. Samma dag skickade jag en skriftlig förfrågan med information om studien 

för informanten via mail (Bilaga 2). 
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Bilaga 2.  

Informationsbrev 
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Bilaga 3.  

Intervjuguide för c-uppsatsen: Närståendes upplevelser av att leva med en person 

som har Alzheimers sjukdom. 

 

Bakgrundsfrågor  

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för sysselsättning? 

3. Vilken är din relation till den Alzheimerssjuka personen? 

 

Frågor som rör studiens syfte. 

  

1. Misstänkte du någon beteendeförändring hos din man? 

2. Kan du berätta om hur du märkte sjukdomen hos din man? 

3. Kunde du acceptera förändringen hos din man?   

4. Vad hjälpte dig/vad försvårade för att acceptera förändringen hos din man? 

5. Fick du någon information om sjukdomen?   

6. Vad spelade tillgång till/frånvaro av kunskap om sjukdomen för roll för livet 

för dig och din man? 

7. Kan du berätta om dina känslor när du tog hand om din man? 

Om informanten talas om ensamhet, stress, irritation och skuldkänslor. 

8. Kan du utveckla dina känslor i samband med ensamhet? 

9. Du talar om att du kände dig stressad, hur ? 

10.  Du talar om ilska , vad menar du med detta ? 

11. Hur hanterade du problemet? 

12. Du talar om att du greps av skuldkänsla när du tog hand om din man, i så fall 

över vad .  

13. Fick du tillräcklig hjälp av vården i samband med sjukdomen? 

14. Fanns det något positivt med att ta hand om din man? 

15. Är det något annat som du vill tillägga i detta sammanhang? 


