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Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AS) kallas ofta för den anhöriges sjukdom med 

anledning av att sjukdomen även påverkar de närstående. Det är därför av vikt att 

sjuksköterskan arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att på så sätt få en förståelse för 

vilken inverkan AS har på familj och närstående. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 

upplevelsen av hur livskvalitén påverkas av att vara närstående till en person med AS. 

Metod: En kvalitativ innehållsanalys, där självbiografiska verk har analyserats Resultat: 

Resultatet presenteras med tre kategorier ”En ny vardag”, ”Leva med ett lidande” och ”Ett 

tungt ansvar”. Varje kategori har två underkategorier vardera. . Det liv och den vardag som 

tidigare var känd för den närstående blev till ett minne. Nya utmaningar i vardagen och ett 

tungt ansvar väntade som resulterade att livskvalitén blev påverkad. Psykisk och fysisk 

ohälsa blev ett faktum. Slutsats: Det fanns flera faktorer till att livskvalitén blev 

försämrad. En faktor var att den närstående fick ta hela ansvaret för att vardagen skulle 

fungera i hemmet och spelade därför en viktig roll för personen med AS. Med anledning av 

detta måste sjuksköterskan kunna stödja den närstående så att denne orkar med sin 

vårdande roll och minimera risken för psykisk ohälsa. 
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Background: Alzheimer´s disease is often called the relative's illness on the grounds that 

the disease also affects the relatives. It is therefore important that the nurse working with a 

holistic approach and obtain an understanding of the impact of Alzheimer´s disease on 

family and relatives. Purpose: The purpose of this study is to describe the experience of 

how quality of life is affected by being related to a person with Alzheimer's disease. 

Method: This is an qualitative content analysis, where autobiographical works have been 

analyzed. Results: The results are presented in three categories: "A new day", "Living with 

suffering" and "A heavy responsibility." Each category has two subcategories. The life that 

was previously known to the relatives became a memory. New challenges in everyday life 

and a heavy responsibility that resulted in that the quality of life was affected. Mental and 

physical health became a fact. Conclusion: There were several factors that led to impaired 

quality of life. One factor was that the relatives had to take full responsibility for everyday 

life and played an important role for the person with Alzheimer´s disease. For this reason, 

the nurse must be able to support the relatives so that they can cope with their caring role 

and minimize the risk of mental illness. 
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INLEDNING 

I Sverige lider cirka 100 000 personer av Alzheimers sjukdom (AS) som är den vanligaste 

demenssjukdomen (Basun, 2013). I takt med att befolkningen blir äldre kommer andelen 

personer som drabbas av AS att öka. Detta kommer att medföra stora vårdkostnader för 

Sverige i och med att de drabbade i många fall behöver vårdas inom hälso- och sjukvården 

och inom den kommunala vården. I nuläget beräknas dessa vårdkostnader uppnå 50 

miljarder kronor (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011). AS och andra 

demenssjukdomar kallas ofta i det dagliga talet för den anhöriges sjukdom. Detta med 

anledning av att sjukdomen i mycket stor utsträckning påverkar även de närstående. Det är 

därför av vikt att den forskning som bedrivs görs utifrån ett helhetsperspektiv för att på så 

sätt få en förståelse för vilken inverkan AS har på familj och närstående runt omkring den 

som drabbas. För att kunna bedriva en god vård måste vårdpersonalen möta de närstående 

med empati och respekt inför den situation de lever i. Där av är syftet med studien att 

beskriva upplevelsen av hur närståendes livskvalité påverkas när en person drabbas av AS. 

BAKGRUND 

Alzheimers sjukdom 

Demenssjukdomar är den sjukdomsgrupp som främst kopplas samman med kognitiva 

nedsättningar i hjärnan så som minnesstörningar och minnessvårigheter. Kognition är ett 

begrepp som beskriver människans förmåga att tänka, lära och även att kunna bearbeta 

information i hjärnan. Vid en demenssjukdom drabbas hjärnan av en nedsatt kognitiv 

funktion. Detta på grund av att hjärnans celler går i atrofi, de förtvinar och dör i en 

onormalt snabb takt (Edberg, 2011). Atrofin är svårast i hjärnbark kopplad till människans 

högre kognitiva förmågor (Bogdanovic, 2013). AS skadar hela storhjärnan men främst 

hjässloberna och tinningen (Edberg, 2011). Sjukdomen kan delas in i två grupper, de 

personer som drabbas efter 65 års ålder och de som har en tidigt debuterande AS före 65 

års ålder. AS med tidig debut drabbar cirka 20 personer per 100 000 invånare (Graff, 

2013). 

AS kan delas in i fem olika faser beroende på hur symtomen yttrar sig och hur långt 

framskriden sjukdomen är. Preklinisk Alzheimer räknas som den första fasen, inga symtom 

ses men senila plack och neurofibriller börjar bildas samt att hjärnan börjar gå i atrofi. 

Prodromal Alzheimer är fas nummer två och i denna fas träder olika symtom fram. Vanligt 

symtom i denna fas är försämring av närminne. Depression kan förekomma då personen 

med AS i denna fas själva kan vara medvetna om att deras minneskapacitet är sänkt. Mild 

demens är den tredje fasen och i denna fas har personen med AS fått stora problem med 

minnesstörningar som utgör ett handikapp för personen (Marucsson et al., 2011).  
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Vid mild demens när den kognitiva nedsättningen drabbat närminnet uppstår det 

svårigheter i att utföra vardagliga ting som att gå och handla i en livsmedelsaffär. Det är 

inte ovanligt att personer med AS blir tvungna att besöka samma affär flera gånger per dag 

då de ofta glömmer bort vad deras egentliga ärende är väl på plats. Många med AS 

försöker hantera situationen genom att göra listor för vad de ska inhandla och hur 

uppgiften ska genomföras (Brorsson, Öhman, Cutchin & Nygård, 2013). Personen med AS 

har svårigheter att klara av sin vardag och deras välbefinnande hotas i och med tilltagande 

koncentrationssvårigheter, dysfasi, och dyspraxi. Vid insjuknande i AS är det inte bara det 

kognitiva som sviktar utan även den psykiska hälsan blir påverkad (Edberg, 2011). Detta 

bekräftar Karttunen et al (2010) som har gjort en studie på patienter med mild AS där det 

visade sig att 80 % av deltagarna som deltog i studien hade minst ett neuropsykiatriskt 

symtom och nästan hälften av deltagarna hade tre eller fler symtom. De vanligaste 

symtomen var depression, apati, irritation- och aggressionsproblematik (a.a). 

Medelsvår demens innebär att symtomen blir värre med en ökad intellektuell nedsättning 

som yttrar sig i svårigheter att sköta sin ADL självständigt och svårigheter att orientera sig 

i tid och rum (Marucsson et al., 2011). Nedsatt kommunikationsförmåga kan också ses i 

denna fas som gör att de har svårt för att tolka ansiktsuttryck och icke-verbalt kroppsspråk, 

men även svårigheter i att tolka och förstå betydelsen av andra människors röstlägen och 

verbala känslouttryck har kunnat ses (Bucks & Radford, 2004). Personer som befinner sig i 

fasen medelsvår demens klarar oftast inte att bo kvar i sitt hem och många flyttar till 

demensboende. En del personer kan bo kvar i hemmet men det kräver oftast att de har 

närstående som kan hjälpa dem (Marcusson et al 2011). Den slutgiltiga fasen är svår 

demens och i denna fas blir alla symtomen förvärrade. Personen med AS kan inte längre 

varken namnen på sina närstående eller känna igen dem. I slutstadiet av denna fas är 

personen i behov av stor omvårdnad i och med att hen blir rullstolsbunden, inkontinent och 

får svårt att äta och tillgodose sig maten. Personen blir allt svagare och dör ofta till följd av 

en sekundärsjukdom till AS vilket kan vara en lunginflammation (Marcusson et al., 2011). 

Tidigare studier 

Personer med AS får svårt för att kommunicera, ge bekräftelse och uttrycka sina känslor. 

Som närstående till en person med AS uppstår känslor av ensamhet och övergivenhet och i 

takt med att partnerns personlighet förändras pågår en sorgeprocess. I takt med att AS 

fortlöper hos den drabbade förändras även behovet av stöd hos de närstående (Persson & 

Zingmark, 2006). Sorensen, Waldorff & Waldemar (2007) beskriver vikten av att som 

närstående få ingå i en stödgrupp redan i ett tidigt skede. Stödgruppen gjorde att de lättare 

kunde hantera och handskas med sin partners sjukdom. Att få relevant information från 

kunnig vårdpersonal och stöd i sin vårdande roll är något som närstående upplever viktigt 

för att kunna vårda i hemmet (Vellone, Sansoni & Cohen, 2002). 

Den börda som de närstående upplever vid vård av en person med AS varierar beroende på 

hur hög utbildning och hur ekonomin ser ut för den närstående (Papastavrou, Kalokerinou, 

Papacostas, Tsangari & Sourtzi, 2007). En annan faktor som påverkar i vilken grad bördan 

upplevs är beroende på vilket kön den närstående har. Kvinnor upplever i högre grad än 
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män en större börda i rollen som närstående och vårdare till en person med 

demenssjukdom. Kvinnor känner en större oro och blir mer påverkade psykiskt av 

situationen än män (Papastavrou et al., 2007; Conde-Sala, Garre-Olmo, Turró-Garriga. 

Vilalta-Franch & Lopéz-Pousa, 2010; Ducharme, Lévesque, Lachance, Kergoat & 

Coulombe, 2011). Närstående har ett stort behov av och en önskan om att få tid för sig 

själva. De upplever att all deras tid går åt till att finnas för, ta hand om samt oroa sig över 

att något ska hända med den som har AS. Att kunna göra saker på egen hand och känna 

frihetskänsla är aspekter som stärker de närståendes livskvalité (Vellone et al., 2002; 

Vellone, Piras, Talucci & Cohen, 2008). 

Livskvalité 

Livskvalitet är individens subjektiva upplevelse av sitt psykiska, sociala och fysiska 

välbefinnande (SBU, 2012). Känsla av välbefinnande är subjektivt och unikt för varje 

enskild person. Ett gott välbefinnande bidrar till livskvalité som ofta, men inte alltid 

relateras till hälsa (Eriksson, 1987). När människan har de förutsättningar som utgör hälsa 

och välbefinnande upplevs en god livskvalité (Wärnå-Furu, 2012). En känsla av ohälsa kan 

leda till försämrad livskvalitet, men hälsan behöver essentiellt inte inverka på livskvaliteten 

(Eriksson, 1987). Livskvalitén är inte konstant och kan förändras över tid, exempel kan 

livskvalitén minska när en patient drabbas av en kronisk sjukdom men efter hand, när det 

har gått en tid och patienten har funnit sig i sin nya situation kan upplevelsen av livskvalité 

infinna sig igen om än i ett annat tycke. Gemenskap, god miljö och tillgång till kultur är 

livsvärden som anses bidra till livskvalité hos människan. En människa med god hälsa 

behöver inte per automatik uppleva en god livskvalité och tvärtom (Hermeren, 2016). 

Även om hälsan är en viktig förutsättning för att känna livskvalitet så spelar andra aspekter 

en stor roll, exempelvis familj, ekonomi och jobb (SBU, 2012). När en person insjuknar i 

AS påverkas i allra högsta grad den drabbades livskvalité men även den närstående 

påverkas, invanda mönster ändras och vardagen förändras. Närstående kan tvingas sätta de 

egna behoven åt sidan och drabbas av ohälsa (Socialstyrelsen, 2010; Marcusson et al., 

2011). Att se personen med AS förändras och att som närstående själv få ett förändrat liv 

kan leda till ett lidande (Marcusson et al., 2011). 

Lidande 

Lidandet berör hela människan, kropp, själ och ande, det kan inte lokaliseras till enbart en 

del av människan utan handlar om upplevelsen av sig själv och vår plats i universum. 

Lidandet är ofta en del av livet och den livsprocess som människan befinner sig i, det 

öppnar dörrar för nyskapande och talar om behovet av livsstilsförändringar. Lidande är ett 

tecken på att något är fel, men det räcker oftast inte med att åtgärda synliga fysiska och 

biologiska symtom (Wiklund, 2003). Lidandet är individuellt och unikt för varje enskild 

människa. Det tar sig uttryck på olika sätt och innebär att en människa utstår, kämpar eller 

försonas. Bekräftelse på lidandet från andra människor har en tendens att omvandla 

lidandet till något positivt. För en människa som är lidande är det av stor vikt att 

omgivningen ser, finns i närheten, ger utrymme och tid och att de inte överger den sårbara 
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människan (Eriksson, 1994). Eriksson menar vidare att lidandet kan liknas vid en 

dödskamp. Lidandet förvandlar människan och livskraften övergår i livsleda. Människan 

sörjer det som hon har förlorat eller inom en snar tid kommer att bli tvungen att leva utan. 

För att komma vidare i sitt lidande och finna ny livskraft behöver människan finna en 

mening till lidandet, det i sin tur ger nytt liv (a.a). Lidande hör livet till men är för den 

delen inte något som ska accepteras och går ofta att lindra med mycket gott resultat 

(Wiklund, 2003). Närstående har en betydelsefull roll när det gäller en vän eller 

familjemedlems hälsa och lidande. Såpass mycket att hen kan påverka patientens lidande 

genom att lindra eller förvärra det. Det är därför av vikt inom sjukvården att ta hänsyn till 

om patienten får stöd av sin närstående eller inte. Detta då den närstående kan uppleva ett 

lidande och behöva stöd både i det och i planeringen av omvårdnaden. Att vården bedrivs 

utifrån ett helhetsperspektiv där även närstående räknas in är därför viktigt (Arman & 

Rehnsfeldt, 2012). 

Sjuksköterskans roll 

När någon drabbas av AS som är obotlig medför det begränsningar i det dagliga livet både 

för den drabbade och närstående. Det behövs ofta professionell och god hjälp från vården 

för att patienten ska kunna känna hälsa trots sin obotliga sjukdom. Sjuksköterskan måste 

kunna stödja patienten att trots sjukdom kunna känna välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 

2010). Sjuksköterskan måste skaffa sig en samlad bild för att kunna uppnå en god 

personcentrerad vård för patienten (Edberg, 2011). I ett fungerande patientfokuserat 

vårdande så ska även de närstående inkluderas. När det handlar om svåra obotliga 

sjukdomar som ställer höga krav på de närstående kan ett familjeperspektiv vara skäligt 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att försöka få en inblick i patientens livsvärld och få 

en djupare förståelse för den ökar förmågan att uppfatta hur hälsa, ohälsa, lidande och 

vårdandet upplevs och påverkar personens livskvalité. Med denna kunskap kan 

sjuksköterskan sedan främja patientens hälsoprocess (Dahlberg & Segesten, 2010). I början 

av AS klarar sig den drabbade ofta bra på egen hand med visst stöd från närstående. I en 

senare fas av sjukdomen behövs mer och utökat stöd. Det kan röra sig om hjälp med att 

äta, allt som rör personlig hygien till att lokalisera sig i hemmet (Marcusson et al., 2011). 

Personer med AS kan ha svårt att själva medverka i samtal och planering av 

omvårdnadsbehov till följd av kommunikationssvårigheter och sviktande kognitiva 

förmågor. Sjuksköterskan behöver då vara lyhörd i samtal med närstående, observera 

patienten och inhämta information från tidigare dokumentation. Detta är av vikt för att 

kunna planera omvårdnadshandlingar som kan tillfredsställa patientens individuella behov 

(Edberg, 2011). Närstående behöver stöd och hjälp för att få en fungerande vardag. 

Sjuksköterskan måste hela tiden anpassa information och stöd för att kunna möta de 

närståendes behov (Edberg, 2011). En annan viktig uppgift för sjuksköterskan är att 

identifiera närstående som har risk att drabbas av ohälsa och belastningssymtom. Genom 

att informera de närstående som befinner sig i riskgruppen om vilket stöd det finns att 

tillgå kan sjuksköterskan minimera lidande för den närstående och ohälsa kan förebyggas 

(Marcusson et al., 2011). 
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Närstående 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver närstående utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv 

som den person som patienten pekar ut som närstående och som själv erkänner en relation 

som närstående. Enligt Carlsson & Wennman-Larsen (2013) behöver inte ett släktband 

finnas till den person som är i behov av vård utan det kan vara exempelvis en vän eller 

granne. En patientfokuserad omvårdnad omfattar inte bara den individ som är i behov av 

omvårdnad utan även de närstående ska inkluderas. Närstående kan spela en central roll 

och vara en tillgång vid vård av äldre individer som lider av en långvarig sjukdom som 

exempelvis AS (Dahlberg & Segesten, 2010). I denna studie används begreppet närstående 

vilket avser den eller de individer som lever tätt intill eller har en relation till den person 

som har AS. 

Närståendes möjligheter och behov av stöd 

För att kunna möta de behov och svårigheter som AS för med sig för den drabbade och 

omgivningen så krävs att de närstående skaffar sig kunskap om sjukdomen och hela tiden 

anpassar sig till den nya situationen (Persson & Zingmark, 2006). Kommuner ska kunna 

erbjuda utbildningsprogram i grupp bestående av information och utbildning om 

demenssjukdomar, symtom och sjukdomens utveckling. Närstående kan också få stöd i 

form av ett psykosocialt stödprogram. Detta stöd kan ges i grupp, par, familj eller 

individuellt. Stödets utgångspunkt är samtal om sina egna känslor, erfarenheter och hur de 

lär sig att bemästra vardagen ihop med en person som har AS. Stöd till närstående har visat 

sig ha bäst positiva effekter om det erbjuds tidigt i sjukdomsförloppet och om det ges 

kontinuerligt under lång tid. Stödet ska utformas tillsammans med de närstående. De 

stödinsatser som erbjuds kan minska ohälsa, stress och depression hos de närstående 

(Socialstyrelsen, 2010). För att underlätta för närstående som vårdar en person med AS i 

hemmet ska kommunen kunna erbjuda avlösning. Personen med AS behöver få 

biståndsbeslut på att vistas tillfälligt på ett särskilt boende under en tid alternativt få 

växelvård. Detta innebär att personen bor växelvis i sitt hem och på ett särskilt boende 

(Socialstyrelsen, 2002; van Exel, de Graaf, Brouwer, 2008; Svensson, 2014). Det finns 

också möjlighet att få delta i dagverksamhet en eller flera dagar i veckan. Avlösning kan 

också vara att den närstående ersätts med personal i hemmet några timmar 

(Socialstyrelsen, 2010). När sjukdomen utvecklats till medelsvår demens brukar 

hemsituationen bli ohållbar och det blir ofta aktuellt med flytt till särskilt boende. När ett 

sådant beslut måste tas kan närstående uppleva sorg och det kan kännas traumatiskt att 

släppa taget (Edberg, 2011; Marcusson et al., 2011). Detta med anledning av att många 

personer med AS känner sig trygga i sitt hem och dess närområde, de upplever ofta en 

rädsla för att behöva flytta till en ny främmande plats (Brorsson, Öhman, Cutchin & 

Nygård, 2013). Som närstående kan det då upplevas svårt att be om hjälp och att våga fatta 

beslutet om den framtida vården (Persson & Zingmark, 2006). 
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Problemformulering 

När någon drabbas av en AS påverkas även den närståendes liv. Den drabbade hamnar i 

fokus inom hälso- och sjukvården och den närstående får bli spindeln i nätet som håller 

ihop allt. Personer som drabbas av AS har ett stort omvårdnadsbehov och i takt med att 

sjukdomen fortskrider ökar behovet. Den närstående måste finna ett sätt att hantera sin nya 

livssituation och den vårdande roll de måste ta på sig. Den nya situationen är komplicerad 

och som närstående finns risk för att drabbas av ohälsa. I tidigare forskning som baserats 

på intervjuer med närstående framgår att även den närståendes liv förändras drastiskt när 

en person i deras närhet drabbas av AS. Denna studie avser att beskriva hur närståendes 

livskvalité påverkas av den nya situationen de måste ta sig an. Perspektivet i studien är 

fokuserat på den närståendes fria berättelse som de själva valt att berätta om i 

självbiografiska verk. Förhoppningen är att kunna öka förståelsen för hur de närstående 

upplever situationen och påverkas av den genom detta tillvägagångssätt. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av hur livskvalitén påverkades av att vara 

närstående till en person med Alzheimers sjukdom. 
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METOD 

En kvalitativ innehållsanalys gjordes vilket lämpar sig för forskning inom bland annat 

beteendevetenskap och vårdvetenskap där fokus ligger i att tolka texter (Lundman & 

Graneheim, 2008). I kvalitativ innehållsanalys menar Lundman & Graneheim (2008) att 

sanningen finns i åskådarens ögon och att omvärlden upplevs som subjektiv och komplex. 

Därför var det viktigt att texterna analyserades utifrån sitt sammanhang och att författarna 

var medvetna om den kultur och individuella historia med dess livsvillkor som fanns i 

biografierna (ibid.). En innehållsanalys kan uttryckas med både manifesta och latenta 

inslag. Ett manifest innehåll innebär att analysen utförs genom att skildra det som är 

synligt och står uttryckligen i texten medan en latent analys är en tolkning av det som står 

mellan raderna (Danielson, 2012a). Denna studie har i huvudsak ett manifest innehåll men 

med latenta inslag. Det innebar att materialet, det som uttryckligen stått i självbiografierna 

har analyserats men med en viss tolkning. I studien har data insamlats från självbiografier 

och fokus har varit att studera de närståendes erfarenheter och upplevelser. Användandet 

av narrativt material var då ett bra tillvägagångssätt (Friberg, 2012).  

Urval 

Inklusionskriterier för denna studie var att data skulle vara självbiografier skrivna av 

närstående som hade eller har haft en nära relation med en person drabbad av AS. 

Självbiografierna skulle vara skrivna på svenska för att undvika risken för att texterna 

feltolkades. Enbart AS valdes att inkluderas, dels för att begränsa studiens syfte men även 

för att de olika demenssjukdomarna skiljer sig åt och har en del olika symtom vilket kan 

tänkas påverka de närstående på olika sätt. Exklusionskriterie var biografier skrivna av 

utländska författare bosatta i andra länder än Sverige. Detta med anledning av att vården 

och det stöd som erbjuds de närstående kan tänkas skilja sig åt mellan olika nationer. Inga 

avgränsningar gällande vilket årtal självbiografin publicerades har gjorts i sökningen, det 

bedömdes inte påverka hur de närstående upplevde situationen.  

Datainsamling 

Litteratursökningen genomfördes 160815 i databasen Libris, där användes sökordet 

Alzheimers vilket var relevant för det valda syftet. Det gav 1762 träffar. Sökningen 

begränsades till att endast omfatta böcker, detta med anledning att bland annat 

avhandlingar, filmer och artiklar inkluderades bland träffarna. Det gav 1590 träffar. 

Sökningen begränsades ytterligare genom att välja svenska som språk och det gav 181 

träffar. Genom att läsa titlarna på träffarna kunde en mängd av träffarna sållas bort direkt 

och genom inklusion- och exklusionskritererna kunde till sist fyra självbiografier skrivna 

av närstående till en person drabbad av AS väljas ut att ingå i studien. 
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Självbiografier 

Den längsta ronden av Edna Alsterlund (2010). Edna Alsterlund gift med proffsboxaren 

Ingemar Johansson berättar om sin tid tillsammans med Ingemar som drabbas av AS. 

Författarinnan beskriver hur hela livet förändrades, från att ha ett rikt liv med mycket resor och 

sociala tillställningar till att få en mycket mer begränsad vardag som går ut på att skydda sin make 

från världen utanför. 

Min syster fick alzheimer – om vård och bemötande ur ett anhörigperspektiv av Irene 

Andersson (2011). Irenes syster Moniqa drabbas av AS i tidig ålder. Moniqa är ensamboende. Irene 

står vid sin systers sida från första stund när hon får diagnosen och för hennes talan. Irene belyser 

problematiken i att vara närstående och kämpa i motvind mot olika vårdinstanser. 

Ett långsamt farväl – om en relation i nöd och lust med Alzheimer av Ulla Assarson 

(2015). Ullas make Sven får vid 62 års ålder diagnosen AS. Ulla skriver i dagboksform om att leva 

med sin make som ständigt förändras och försämras. Hon skriver om sin sorg, relationen till sin 

make samt om hopp och förtvivlan. 

Boken om E av Ulla Isaksson (1994). Ulla skriver öppet och ärligt i sin självbiografi om när 

hennes make drabbas av AS. Hon skriver om sin starka vrede över att hennes make har blivit 

förändrad och att deras framtid inte längre ser detsamma ut. 

Analys 

Data analyserades enligt Lundman & Graneheims (2008) analysmodell. Första steget i 

analysprocessen var att läsa självbiografierna för att få en helhetsbild av innehållet. 

Självbiografierna lästes upprepande gånger med en djup noggrannhet. Samtliga 

självbiografier lästes individuellt och stycken i texten som svarade till syftet identifierades 

och markerades med indexflikar. Efter att samtliga självbiografier var lästa gjordes en 

gemensam genomgång av all den insamlade data som visade sig vara intressant och som 

svarade på studiens syfte. Nästa steg i analysprocessen innebar att identifiera 

meningsenheter ur datan som sedan skulle analyseras ytterligare. Dessa meningsenheter 

bestod av meningar och ord som svarade till syftet. Meningsbärande enheter skrevs ner på 

ett gemensamt dokument på datorn, de fick olika färg på texten för att kunna urskilja 

vilken författare som hade skrivit vad. Även sidnummer angavs för att på ett enkelt sätt 

kunna gå tillbaka till meningsenhetens sammanhang om något upplevdes oklart. Därefter 

jämfördes meningsenheterna i syfte att upptäcka likheter och skillnader. Meningsenheterna 

kondenserades sedan, vilket innebar att det mest väsentliga i meningen identifierades och 

valdes ut. På meningsenheterna sattes därefter koder som beskrev dess innebörd och 

känsla, meningsenheterna abstraherades, se Tabell 1. Kodningen genomfördes gemensamt 

för att minska risken att misstolka författarnas texter. Koderna kategoriserades med 

liknande innehåll som tillsammans kom att utgöra en kategori. Kategorierna har fått 

underkategorier som beskriver kategorins innehåll (Lundman & Graneheim, 2008). Två 

avsteg som gjordes från analysprocessen var att varken teman eller domäner identifierades.  
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Tabell 1 Analysförfarande 

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Det har varit upp och ner 
hela tiden. Medlidande, 
sorg och kärlek har växlats 
med utbrott av ilska och 
förtvivlan.” 
 
”Jämfört med mitt tidigare 
så totalt fria liv var det 
svårt att tvingas leva med 
denna bundenhet.” 

Växlande känslor, 
mellan kärlek och 
förtvivlan. 
 
 
 
Från att leva ett 
fritt liv till att 
tvingas leva i 
bundenhet 

Förtvivlan 
 
 
 
 
 
Isolering 

Hantera känslor 
 
 
 
 
 
Påverkan på 
det sociala livet 

Leva i ett 
lidande 
 
 
 
 
En ny 
vardag 

Etiska överväganden 

Vid forskning på människor finns det fyra forskningsetiska principer, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). De fyra principerna har beaktats men ingen hänsyn till dessa har 

tagits med anledning att detta examensarbete är på grundnivå och behöver därför inte 

genomgå någon granskning av en regional nämnd då det inte räknas som forskning 

(Kjellstöm, 2012). Studien kommer däremot ta hänsyn till Helsingforsdeklarationen (2013) 

och Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729) för att 

säkerställa och garantera att ingen kommer att kränkas eller bli sårad. SFS 1960:729 säger 

bland annat att upphovsmannens verk eller egenart inte får kränkas genom att verket 

modifieras eller förändras och att deras verk inte får publiceras för allmänheten på ett sätt 

som kan kränka upphovsmannen. Personerna som är med i denna studie har själva valt att 

publicera sina självbiografier och har låtit allmänheten ta del av deras historia. Med detta 

ser författarna att det finns ett godkännande att ta del av materialet.   
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RESULTAT 

Ur analysen framkom tre kategorier en ny vardag, leva med ett lidande och ett tungt ansvar 

med vardera två underkategorier, se tabell 2. 

Tabell 2 Kategorier med tillhörande underkategorier 

Kategori Underkategori 

En ny vardag En relation i förändring 

Påverkan på det sociala livet 

Leva med ett lidande Mycket känslor att hantera 

Påverkan på den egna hälsan 

Ett tungt ansvar En påtvingad roll 

Hjälp utifrån 

En ny vardag 

När en person drabbades av AS, påverkades de närståendes liv. Den egna tiden krympte 

och nya utmaningar väntade som krävde mycket av de närstående. Det liv och den vardag 

som tidigare var känd för dem blev till ett minne. Relationen till personen med AS blev 

förändrad och det sociala livet påverkades. 

En relation i förändring 

Det var påtagligt att relationen mellan två personer blev påverkad och förändrad när en av 

dem drabbades av AS. Den person som de närstående känt under flera år antog undan för 

undan en annan skepnad, hela personligheten övergick till att bli ny och främmande. I takt 

med att sjukdomen utvecklades förändrades samtalen, det blev svårt att kommunicera och 

göra sig förstådd. De närstående fick hela tiden ändra sitt förhållningssätt och vara 

följsamma gentemot personen med AS för att undvika situationer med missförstånd och 

aggression. De strävade efter att lägga sin kommunikation på en nivå som hela tiden var 

anpassad efter personen med AS. 

De närstående som var gifta med en make med AS upplevde ensamhet och övergivenhet i 

relationen då det inte längre gick att föra en bra dialog. Det gavs heller ingen möjlighet till 

att uttrycka sina egna åsikter och önskemål. De fick inte längre stöd från sin partner i det 

vardagliga livet utan fick själva ta ansvar för och planera vardagen. De närstående 

upplevde att de gav av sig själva hela tiden, dygnet runt, utan att få något i utbyte. 
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Konflikter med sin make blev ett allt mer vanligare inslag i vardagen sedan insjuknandet i 

AS. Detta var inte ett lika påtagligt inslag i en syskonrelation. 

Intimiteten i relationen påverkades. Närstående beskrev att personen med AS blev 

avståndstagande och inte hade behov av närhet eller ömhet på samma sätt som innan 

insjuknade, vilket resulterade i att de kände sig sårade och ledsna. Närstående berättade om 

en egen ovilja till sexuellt umgänge då känslorna svalnade i takt med sjukdomsförloppet. 

Han har nu börjat kalla mig Ulla Isaksson. Han envisas med det, fast jag kramar 

och pussar och säger: - Du har väl inte glömt att jag är din fru också? Då vänder 

han bort huvudet! Han har aldrig kunnat ljuga, inte ens nu...(Isaksson, 1994 s.114). 

De närstående beskrev hur betydelsefulla de ögonblick var när personen med AS visade 

sitt gamla jag. Det var korta ögonblick av ömhet och närhet som gav dem energi och ork 

att kämpa vidare i den betungande vardag de levde i. ”De enstaka ögonblick, när hans 

gamla personlighet glimmar igenom demensens tröga dimma, då älskar jag honom lika 

starkt som någonsin och är lycklig att jag får vara med just då.” (Alsterlund, 2010. s.159). 

Påverkan på det sociala livet 

De närstående beskrev hur deras sociala liv blev mer och mer begränsat desto längre AS 

utvecklades hos deras make eller syster. Det sociala livet blev inskränkt och påverkat när 

närstående levde i en kärleksrelation och delade gemensamt boende. De närstående 

upplevde i hög grad att deras egen tid blev nästintill helt obefintlig. Anledningar till detta 

kunde vara att de varken vågade eller ville lämna sin partner ensam i hemmet längre 

stunder då de var rädda att personen med AS skulle skada sig eller utsätta sig själv för fara. 

Något som också upplevdes stressande och inskränkte på den närståendes sociala liv var 

svårigheterna i att tillsammans med personen med AS lämna hemmet och genomföra 

aktiviteter. Detta på grund av att de var rädda att personen med AS skulle bli aggressiv 

eller uppföra sig konstigt gentemot omgivningen samt att de inte orkade vara ute i sociala 

sammanhang längre stunder. Närstående upplevde att de var tvungna att begränsa 

aktiviteterna desto mer sjukdomen utvecklades. Från att åka på utflykter med övernattning 

till att bara ta en fika på staden eller i hemmet. Aktiviteter och socialt umgänge fick hela 

tiden anpassas efter dagsform och behov hos personen med AS. 

När deltagandet i det sociala livet minskade och de närstående blev mer låsta och fast i 

hemmet utvecklades en sorg och längtan. En sorg över den rådande situationen, där hopp 

om framtiden var som bortblåst och en längtan efter ett rikt socialt liv. De kände frustration 

och ibland även avundsjuka över allt de missade och inte hade möjlighet att delta i. Från att 

ha levt ett fritt liv blev den närstående bunden till hemmet och sin vårdande roll. 

Umgängeskretsen reducerades till att endast bestå av några få nära vänner. De närstående 

upplevde att vännerna saknade förståelse för situationen och inte gav det stöd som de 

själva skulle vilja ha och hoppades på. De närstående önskade att vännerna hade gjort mer 

konkreta handlingar istället för att be dem att ta initiativ till att ringa om de behövde någon 

hjälp. 
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Vår vardag här ute i villan blir undan för undan allt mer annorlunda mot förr. Inga 

glada fester. Borta är raden av bekanta som spontant droppar in. Besöken 

inskränker sig för det mesta till några enstaka grannar som är verkligt goda 

grannar och har fått total insyn i vårt liv (Alsterlund, 2010. s.106). 

Leva med ett lidande 

De sörjde den framtid de länge hade planerat och tagit för givet att få uppleva tillsammans. 

En avsaknad av glädje, känslor av ensamhet och övergivenhet präglade deras vardag. Detta 

är känslor som kan leda till försämrad livskvalité och ett lidande.  

Mycket känslor att hantera 

När en nära anhörig drabbades av AS tvingades den närstående hantera mycket känslor. De 

var ensamma i sin sinnesstämning och sina upplevelser då de inte kunde samtala om 

känslor med den som var drabbad av AS. I takt med att personen med AS blev allt sämre i 

sin demens, genererade det i en saknad efter hur personen var innan AS. De närstående 

försökte hela tiden hålla tillbaka sina känslor då de var rädda för att visa dessa inför 

personen med AS, tårarna och frustrationen kom istället när de var ensamma. 

Idag så skriver jag i frustration, ilska, uppgivenhet och stor sorg. Det behövs så lite 

för att Sven ska bli arg och på dåligt humör. De positiva dagarna minskar mer och 

mer och jag känner i allt större utsträckning att jag inte räcker till (Assarsson, 

2015, sid. 95). 

De kunde känna vrede över sjukdomen och den nya vardagen som de var tvungna att 

anpassa sig till. En känsla av stress och oro var ofta närvarande, de var rädda för framtiden 

i och med att de visste att det inte fanns någon bot och att tillståndet bara kunde bli värre. 

Närstående som hade genetiska släktband oroades periodvis av att själva drabbas av AS 

som har viss ärftlighetsfaktor. Oron tog sig uttryck i att leta tecken och symtom på 

begynnande demens, samt rädsla över att andra nära släktingar skulle drabbas av 

sjukdomen. 

Närstående kunde senare i sjukdomsförloppet uppleva likgiltighet. Deras egna behov och 

känslor var då helt undantryckta och fokus låg enbart på den som var drabbad av AS. 

Acceptansnivån hade ökat så pass mycket gentemot den som var sjuk att den närstående 

helt stängt av sin egen vilja. De hade slutat skydda sina egna intressen och var helt inne i 

den vårdande rollen. Deras egna behov blev åsidosatta. De närstående upplevde en kraftfull 

orkeslöshet och de brottades med ovissheten om hur länge de skulle orka handskas med allt 

på egen hand. Samtidigt som de ifrågasatte hur länge de skulle orka närvarade dessutom 

andra känslor så som skuld och otillräcklighet. När det uppkom konflikter och irritation 

drabbades den närstående ofta av skuldkänslor. De visste naturligtvis att personen med AS 

inte kunde skuldbeläggas för sina tillkortakommanden men ibland brast det för den 

närstående och en känsla av skuld infann sig. “Själv bär jag mig inte just bättre åt, jag 
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tycks ha tappat både förnuft och tålamod. Jag blir arg på honom som om han vore frisk 

och det är han ju inte. Men jag ryter och domderar!” (Isaksson, 1994. s.76). 

När situationen omvandlats till ohållbar och den närstående var tvungen att fatta beslut om 

växelvård eller flytt till ett särskilt boende var skuldkänslorna som starkast. Det uppstod 

delade känslor inför när den AS drabbade personen flyttade till ett särskilt boende. Sorg 

men även lättnad upplevdes av de närstående, sorg över att de inte längre orkade ta hand 

om den AS drabbade personen i hemmet och lättnad över att få lämna över ansvaret till 

andra. Känslorna sorg och lättnad kunde ibland blandas med avundsjuka då personen med 

AS trivdes bra på boendet och tydde sig till personalen mer än vad den gjort till sin 

närstående efter insjuknandet. 

Påverkan på den egna hälsan 

Den egna hälsan hos de närstående blev lidande när en person i deras närhet drabbades av 

AS. Det var psykiskt betungande men det kunde även vara fysiskt påfrestande att ha en 

relation med en person med AS. Närstående beskrev hur den ständigt närvarande stressen 

yttrade sig i både fysisk och psykisk ohälsa. Den egna hälsan blev så påverkad att de 

närstående behövde uppsöka sjukvård. De psykiska problemen bestod av sömnproblem, 

nedstämdhet och ångest. Närstående beskrev vidare hur de fått problem med psoriasis i 

hårbotten samt utslag och eksem i ansiktet. Värk i kroppen och symtom som liknade 

hjärtinfarkt kunde också ses, enligt läkare var dessa åkommor tecken på att de närstående 

utsatts för långvarig stress. “Hur länge ska jag orka? Jag längtar efter ett eget liv och 

frihet. När jag går och lägger mig på kvällen så känner jag olust inför att vakna till samma 

helvete nästa morgon igen.” (Assarsson, 2015. s.193 ) 

De närståendes hälsa påverkades av situationen, oavsett typ av relation. En kvinna vars 

syster drabbats av AS upplevde en stark oro med anledning av att hon inte hela tiden kunde 

vara närvarande. Detta gav upphov till ångest över att systern skulle råka försätta sig själv i 

fara då hon lämnades ensam. De som levde i en parrelation och var sammanboende kunde 

på ett mer okomplicerat sätt kontrollera att deras respektive inte försatte sig själva i farliga 

situationer. Behovet av den ständiga närvaron bidrog till att de närstående drabbades av 

sömnbrist och det gavs aldrig tid för återhämtning vilket till slut ledde till att de kände sig 

utmattade. 
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Ett tungt ansvar 

Alla närstående uttryckte att behovet av stöd från andra var viktigt. Den nya situationen var 

påfrestande och svår i och med att AS var obekant för dem. I och med detta var behovet av 

stöd och samverkan centralt för de närstående. 

En påtvingad roll 

När personen drabbades av AS, blev rollerna mellan respektive förändrad. Den närstående 

blev allt mer bunden till att hjälpa den som drabbats av AS. I takt med att sjukdomen 

framskred utökades ansvaret och rollen som vårdare växte. De fick bistå med allt i 

vardagen och finnas tillgänglig för att underlätta för den drabbade samtidigt som de måste 

sköta allt i hemmet. Den närstående fick ta fullt ansvar för ekonomi, planering, logistik och 

hushållssysslor. Tidigt i sjukdomen fick den närstående börja föra den drabbades talan 

gentemot de olika vårdsektorerna då den som drabbats av AS saknade sjukdomsinsikt. De 

närstående fick kämpa för att bli betrodda av sjukvården, vårdpersonal hade svårt att förstå 

hur svårhanterad situationen var i hemmet. ”Det gör så ont i mig att jag inte längre kan 

känna den kärlek som vi hade förr. Allt som rör mina känslor nu handlar omvårdnad” 

(Assarsson, 2015. s.132). 

Då det inte erbjöds så mycket stöd utifrån fick de närstående ta stort ansvar för att den som 

var drabbad av AS skötte sin hygien, fick i sig tillräckligt med näring och inte utsatte sig 

för faror. De närstående fick ständigt övervaka och finnas i närheten för att undvika farliga 

och ångestladdade situationer för personen med AS. 

Jag har ställt min säng så att han måste krypa över mig för att komma ut. 

Fångvaktare! Ja, men vad gör ja? E har inga begrepp om farligheter längre, jag 

måste vaka över honom. Så jag är lika mycket fånge som han! (Isaksson, 1994. 

S.77). 

De närstående fick ta ansvar över att upptäcka nya symtom och att läkemedel 

administrerades korrekt. Allt ansvar blev snabbt en börda. De närstående upplevde att 

ansvaret och den påtvingade rollen lättade något när sjukdomen hade fortskridit såpass 

mycket att hjälp beviljades utifrån. De närstående erbjöds då avlastning i form av bland 

annat hemsjukvård och växelvård. Hjälpen blev mer samlad och fler fick ta ansvar över 

den AS drabbade personens hälsa. 

Det första halvåret av 2006, när Moniqa hade börjat med bromsmediciner, skulle 

hon kontrolleras efter ett visst schema. Man ville försäkra sig om att hon mådde 

bra och att doserna kunde höjas. En kontaktsjuksköterska, som min syster eller jag 

kunde ringa till ifall det uppstod några kroppsliga besvär, kopplas in. “Om något 

förändrades”, sa kontaktsjuksköterskan. Jag var som ett vilset barn. Vad skulle jag 

lägga märke till? Vad är en förändring, hur stor eller hur liten? (Andersson, 2011. 

S.28). 
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Hjälp utifrån 

Gemensamt för de närstående var att de alla hade ett uttalat behov av stöd från vänner och 

släktingar. Att själv ta kontakt med vänner och familj för att få prata om sin situation och 

be om hjälp var jobbigt då de själva mådde såpass dåligt och hade svårt att finna energi till 

detta. Det var svårt att få hjälp utifrån, organisationerna inom vård och omsorg hade svårt 

att förstå hur svårhanterlig och krävande situationen som anhörigvårdare faktiskt var. 

Personen med AS höll en bra fasad och uppvisade ett gott socialt beteende på läkarbesök 

och i närheten av andra. Med anledning av att det var svårt att få professionell hjälp ökade 

behovet av stöd från släkt och vänner till att bli nödvändigt, men även det var svårt att få. 

Kunskapsnivån gällande AS var nästintill obefintlig hos de närstående. De fick bristfällig 

information från sjukvården och de fick själva ansvara för att fördjupa sig och skaffa 

kunskap i ämnet. De använde sig mycket av internet för att kunna ta del av andras 

erfarenheter och kunskap. På nätet fanns även forum där de kunde komma i kontakt med 

närstående som befann sig i samma situation som de själva. Detta var ett sätt att få hjälp 

utifrån och upplevdes som ett gott stöd för att orka hantera situationen. 

Jag sökte kunskap för att kunna staka ut framtiden, men idag vet jag att det inte 

finns facit. Sjukdomsförloppet har visserligen en del gemensamma faser som kan 

identifieras hos individen, men när de kommer eller på vilket sätt är omöjligt att 

säga något om. Som anhörig skapar man sin egen kunskapsbank. (Andersson, 

2011. s.16). 

De stödgrupper som erbjöds från kommunen gav en känsla av gemenskap och 

samhörighet. Stödgrupperna lärde ut kunskap som underlättade deras vardag och samvaron 

med den som hade AS. De fick lära sig strategier och gavs redskap för att kunna 

kommunicera bättre. På så vis kunde de lättare bemästrade konflikter som uppstod och 

kunde ge ett bättre bemötande. Det var skönt att kunna byta erfarenheter och lärdom med 

andra i samma situation. 

Behovet av hjälp utifrån ökade i takt med att personen med AS blev sämre med anledning 

av att ansvaret hela tiden ökade för den närstående. Hjälpen från kommun och övriga 

vårdsektorer upplevdes svåråtkomlig. Närstående tvingades till att vara påstridiga för att få 

den hjälp de önskade och var i behov av. De kunde få kämpa i upp till ett helt år för att få 

en plats beviljad på ett särskilt boende åt personen med AS. När AS så småningom tagit 

över och ljusglimtarna tunnats ut, orken var slut och det inte längre fanns någon återvändo 

fattades beslutet om ett annat boende. Ett tungt ansvar och ett traumatiskt beslut för de 

närstående. De fick ta en form av avsked och påbörja en livsresa på egen hand. 

Resultatsammanfattning 

När en person insjuknade i AS drabbades många närstående, särskilt de som hade en nära 

relation till den drabbade. Det liv som tidigare var känt blev till ett minne och en ny vardag 
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full med utmaningar väntade. Det var inte bara den nya vardagen som blev främmande för 

den närstående utan även personen de känt och älskat under många år. Frustation, sorg, 

oro, ångest och en känsla av ensamhet var känslor som präglade vardagen. Dessa känslor 

kom att resultera i ett lidande som sänkte livskvalitén hos de närstående. Lidandet 

resulterade i att de närstående fick uppsöka sjukvård. Ytterligare faktorer som påverkade 

livskvalitén hos de närstående var att de blev isolerade och låsta till hemmet för att vårda 

och underlätta för personen med AS. Detta medförde att de närstående upplevde brist på 

social samvaro, umgänget med vänner minskade i samma takt som sjukdomen utvecklades. 

De närstående tvingades sätta sina egna behov åt sidan och rollerna i relationen 

förändrades. Från att vara enbart närstående fick de anta en ny och vårdande roll.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att kunna besvara syftet med studien tillämpades kvalitativ innehållsanalys, en metod 

som lämpar sig vid tolkning av texter (Graneheim & Lundman, 2008). I studier som 

genererar i mycket textmaterial som vid granskning av självbiografier så anses metoden 

vara särskilt lämplig (Danielson, 2012a). Resultatet i studien är uppbyggt utifrån 

självbiografier som har lästs och granskats i flera steg. Självbiografierna var skrivna på 

svenska vilket kan ses som en styrka då svenska är modersmål hos författarna till denna 

studie. Om självbiografierna varit skrivna på engelska hade risk funnits för att 

meningsenheterna hade fått en ny innebörd vid översättning. Metoden upplevdes något 

svår till en början och det uppstod vissa svårigheter med att förstå de begrepp som ingick i 

analysprocessen och dess innebörd. Därför valdes två steg i analysprocessen bort, gällande 

att identifiera domäner och teman. Metoden upplevdes begriplig under arbetets gång men 

inte utan att det uppkom hinder. Vid utarbetandet av underkategorier och kategorier var det 

problematiskt att skilja dessa åt, det var svårt att kategorisera resultatet. Det upplevdes att 

vissa meningsenheter upprepades under flera underkategorier. Enligt Graneheim och 

Lundman (2013) får meningsenheter bara kategoriseras in under en kategori, därför valdes 

två underkategorier bort och tre kategorier med två underkategorier vardera växte fram. 

Trots att det var en del svårigheter till en början ansåg vi att metoden var lämplig för att 

kunna svara på det valda syftet. Petersson och Lindskov (2012) samt Graneheim och 

Lundman (2003) bekräftar att trovärdigheten i en studie antas öka om en studie har valt en 

lämplig metod som resulterar i att syftet kan besvararas, vilket det har gjorts i denna studie 

(ibid.). Graneheim och Lundman (2003) menar att för att uppnå en god trovärdighet krävs 

det att studier har en god pålitlighet och att resultatet exempelvis kan överföras till andra 

miljöer. Detta har därför vidare reflekteras i diskussionen. En styrka med att studera 

självbiografier är att det är en primärkälla, det finns inga tolkningar eller värderingar från 

andra parter som kan ha färgat historien (Danielsson, 2012a). Detta kan resultera i en mer 

ärlig och personligare bild av hur det är att vara närstående till en person med AS. 

Självbiografier selekterades med anledning av att de närstående då med sina egna ord fick 

beskriva sin historia. Detta gav dem möjlighet att själva lyfta upp det de ansåg var centralt. 

Vid intervjustudier ges möjlighet att ställa frågor och följdfrågor om något upplevs 

otydligt, framförallt vid intervjuer med öppna frågor (Danielson, 2012b). Det hade varit av 

intresse att fråga de närstående om de kunde lyfta fram något positivt med situationen och 

om hur de motiverade sig själva till att orka kämpa vidare. En studie byggd på intervjuer 

var dock aldrig ett alternativ då tiden för genomförandet var begränsad. En intervjustudie 

är tidskrävande och kräver en noggrann planering med en god tidsdisposition (ibid). Citat 

har används i resultatet för att stärka innehållet och dess trovärdighet. Citat kan bidra till att 

läsaren får en djupare innebörd för vad som beskrivs i resultatet (Danielsson, 2012a; 

Graneheim & Lundman, 2003). 

Författarna hade redan innan studien påbörjades viss kunskap om demens och AS som 

förvärvats genom arbetslivserfarenhet och studier. Sådan kunskap kan bidra till en 

förförståelse. Förförståelse innebär att författaren innehar kunskap och förståelse inom det 
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område som ska studeras redan innan studiens start (Priebe & Landström, 2012). Detta har 

beaktats under studiens gång genom ständig reflektion och genom att datainsamlingen 

studerades objektivt för att undvika att väga in egna värderingar i arbetet. Genom att vara 

medveten om sin förförståelse och reflektera kring denna under studiens gång görs 

resultatet mer tillförlitligt samt att risken för att låta den ha en inverkan på resultatet 

reduceras. Genom att det var två författare till studien kan tillförlitligheten anses öka i 

resultatet med anledning av att båda aktivt diskuterade fynden i datainsamlingen för att inte 

färga resultatet med sin förförståelse. Lundman och Graneheim (2008) menar att det inte 

går att exkludera att förförståelsen inverkar på resultatet men de bekräftar att diskussioner 

och reflektioner mellan författare minskar risken för det. I datainsamlingen fanns det tre 

personer som drabbades av AS innan 65 års ålder och en person som insjuknade efter 65 

års ålder. I och med vår förförståelse kunde detta tänkas ha en inverkan på resultatet, att ju 

yngre personen var när den drabbades av AS desto hårdare drabbades de närstående. 

Förförståelsen visade sig dock inte ha någon inverkan på resultatet då det framkom att 

närstående påverkades på liknande sätt oavsett vid vilken ålder personen i deras närhet 

hade vid insjuknandet i AS. 

Lundman & Graneheim (2008) menar att det är av vikt att texterna analyseras utifrån sitt 

sammanhang och att reflektioner sker över den kultur, personliga historia och de livsvillkor 

som finns beskrivna i biografierna. Detta har beaktats genom att gemensamt diskutera 

kring hur de närståendes livssituationer såg ut. Med de korta presentationerna av 

självbiografierna i metodavsnittet ville vi även delge läsaren en bild av hur författarnas liv 

såg ut. Vår uppfattning är att kulturen var likvärdig för de närstående då alla var födda och 

bosatta i Sverige. Detta kan även anses vara en svaghet då studiens resultat bli svårt att 

överföra till andra länder med ett annat sjukvårdssystem och dess befolkning. Vid urvalet 

av data fanns ingen begränsning i tidsspann. Den äldsta självbiografin publicerades år 

1994. Mycket inom vård och omsorg har med stor sannolikhet förändrats på 18 år. Vid 

kvalitativa studier anses det vara en styrka att ha ett brett urval (Lundman & Graneheim, 

2012). Tidsspannet kan därför anses som en styrka och kan tänkas öka trovärdigheten i 

studien då det även inkluderats äldre material i resultatet. I resultatet framkom det att 

livskvalitén blev lika påverkad då som i de självbiografier som publicerades efter 00-talet. 

Studiens överförbarhet kan dock ifrågasättas i och med att informanterna i studien endast 

var kvinnor. Det resulterar i att genusperspektivet är begränsat vilket kan medföra att hela 

eller delar av resultatet inte är överförbart på män som är närstående till en person med AS. 

Resultatdiskussion 

När en person drabbas av AS uppstår undan för undan kognitiva nedsättningar i form av 

minnessvårigheter och att personligheten blir förändrad. Brorsson et al (2013) och Edberg 

(2011) beskriver hur detta ofta visar sig i svårigheter att utföra vardagliga ting och 

medverka i samtal. Resultatet i denna studie visar att de kognitiva funktionsnedsättningar 

som personer med AS får påverkar de närstående, de får ta fullt ansvar över det som ska 

utföras i vardagen och även föra den sjukes talan. De närstående upplever att de får bistå 

med hjälp och stöd för att den som drabbats av AS ska kunna ha en fungerande tillvaro. 

Exempelvis får de närstående ta ansvaret gällande att ha kontakt med sjukvården vid en 
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eventuell försämring hos personen med AS, ett ansvar som ibland kan upplevas 

övermäktigt och påtvingat av vården. Detta styrks av Välimäki, Vehviläninen-Julkunen, 

Pietilä och Koivisto (2012) som menar att närstående hela tiden får ta ansvar för att 

vardagen ska fungera för personen med AS. Karttunen et al (2010) menar att majoriteten 

av de som drabbas av AS får neuropsykiatriska symtom. Detta kan yttra sig i aggression, 

depression och apati. Närstående måste hela tiden handskas med konflikter och problem 

som uppstår (ibid). I resultatet framkom att de som lever i en kärleksrelation har fler 

konflikter med den drabbade i jämförelse med de som har en syskonrelation där konflikter 

inte existerar på samma vis. Detta kan tänkas bero på att i en syskonrelation spenderas inte 

lika mycket tid gemensamt, de lever i varsitt boende och har lättare för att värna om sin 

integritet och behålla sitt eget liv. En reflektion är att de konflikter som uppstår på grund 

av neuropsykiatriska symtom och kognitiva funktionsnedsättningar hos personen med AS 

gör det omöjligt för de närstående att ha en relation på lika villkor. Reultatet visar att de 

närstående som är sammanboende med den som drabbas av AS hela tiden får bistå den 

som är sjuk men har på så vis en viss form av kontroll över situationen. Dock upplevs det 

nästintill omöjligt att avskärma sig från sjukdomen. När den närstående bor på annat håll 

blir det lättare att skapa distans och finna tid för återhämtning, men istället infinner sig en 

oro över att något ska inträffa när den sjuke lämnas ensam och obevakad. Paun (2003) 

lyfter med hjälp av sin studie fram positiva aspekter av att leva som närstående till en 

person med AS. Han beskriver att den nya vårdande rollen ger en känsla av kontroll av 

relationen och den nya vardagen, något de närstående beskrev som positivt. Några sådana 

känslor fanns inte att finna i de självbiografier som analyserats i denna studie. Den kontroll 

som beskrivs är mer ett förhållningssätt för att orka med sin egen vardag och få en struktur 

i tillvaron. Paun (2003) beskriver vidare hur närstående kunde känna tacksamhet över att 

de haft förmånen att kunna hjälpa och kunde även beskriva en ödmjukhet inför att 

situationen inte var värre än den faktiskt var. I denna studiens resultat beskriver de 

närstående sin vardag som påfrestande och svår, det var sällan några ljuspunkter. 

Diskussioner fördes kring detta och möjligtvis kan det tänkas bero på att de närstående 

kände ett större behov av att förmedla sina känslor när livet var som mest slitsamt såväl 

fysiskt som psykiskt.     

 

Kunskapsnivån om AS visade sig vara bristfällig bland de närstående. Som närstående är 

det väsentligt att få ingå i en stödgrupp och känna en gemenskap med andra i samma 

situation (Välimäki, Vehviläninen-Julkunen, Pietilä & Koivisto, 2012). Detta bekräftas av 

Socialstyrelsen (2010) och Hälso- och Sjukvårdslagen (1982) som menar att stödinsatser 

kan minska ohälsa hos de närstående. Gemenskap anses även bidra till ökad livskvalité hos 

människan (Hermeren, 2016). Att få den möjligheten kan bidra till att det upplevs lättare 

för de närstående att hantera vardagen ihop med den som drabbats av AS, detta bekräftas 

av (Sorensen et al., 2007). En aspekt till vikten av att få ingå i en stödgrupp kan tänkas 

vara att sjukvården inte har så mycket att erbjuda förrän den drabbade går djupare in i sin 

demens och vardagen i hemmet inte längre fungerar. En reflektion som gjorts är att det 

stöd som erbjöds inte var koordinerat, de närstående fick själva lägga ner mycket tid på att 

finna rätt hjälp och stöd. En tid och ork som kanske inte finns när man vårdar en nära 

anhörig dygnet runt. För att underlätta för de närstående borde vården anpassats mer efter 

den närstående och den drabbades behov och önskemål. Ett tätare samarbete mellan de 

olika vårdsektorerna, landsting, primärvård och kommun hade kunnat göra att rätt hjälp 
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och stöd hade kunnat sättas in snabbare. Sjuksköterskan kommer i kontakt med patienter 

som har AS och andra demenssjukdomar i sitt dagliga arbete inom landstinget, 

primärvården och kommunen. Personer med AS är i behov av professionell och god vård 

för att kunna klara av sin vardag. Här spelar sjuksköterskan en central och viktig roll. 

Dahlberg och Segesten (2010) benämner att en av sjuksköterskans uppgifter är att ge en 

personcentrerad vård, det innebär bland annat att sjuksköterskan ska skaffa sig en inblick i 

patientens egen livsvärld gällande syn på livskvalité, vårdandet och hur ohälsa upplevs. 

Detta inkluderar även de närståendes perspektiv (ibid.). Närstående spelar likt 

sjuksköterskan en central roll för personen med AS. De närstående får ta sig an en 

påtvingad roll och i resultatet framkom att de är i behov av och önskar stöd utifrån för att 

orka med situationen. Sjuksköterskan behöver även ta hänsyn till och ha kunskap om hur 

upplevelsen av likvärdiga situationer kan skilja sig åt mellan män och kvinnor. Tidigare 

forskning har visat att män och kvinnor påverkas olika när en person i deras närhet 

drabbades av AS. Kvinnor upplever i högre grad en större börda med en försämrad 

livskvalité gentemot män som är i samma situation (Papastavrou et al., 2007 ; Conde-Sala, 

Garre-Olmo, Turró-Garriga. Vilalta-Franch & Lopéz-Pousa, 2010). Studiens resultat 

visade vikten av att sjuksköterskan måste kunna vara lyhörd gentemot de närstående i och 

med att även de löper risk att drabbas av psykisk ohälsa vilket kan leda till en sänkt 

livskvalité. Marcusson et al (2011) menar att sjuksköterskan kan minska lidandet för de 

närstående genom att ge ett gott stöd samt att risken för ohälsa hos de närstående då kan 

förebyggas. 
 

Resultatet visar att när en person lever i relation med den som lider av AS uppstår en 

bundenhet vilket inskränker på frihetskänslan. Detta bekräftas av Välimäki et al (2012). 

Utrymmet för spontanitet försvinner när de tvingas ta på sig en vårdande roll, detta yttrar 

sig bland annat i att de närstående i studien får ställa sina egna behov åt sidan vilket 

påverkar livskvalitén. Vellone et al (2008) menar att dessa två faktorer, frihetskänsla och 

spontanitet, har en påverkan på hur livskvalité upplevs. En sänkt livskvalité kan med tiden 

leda till ett lidande för de närstående. Eriksson (1994) menar att en dimension av lidandet 

är att kämpa och utstå, något som de närstående i denna studie gjorde varje dag. I resultatet 

drabbas alla de närstående av ohälsa både fysisk och psykisk. De behövde alla söka vård 

för sina åkommor för att orka med vardagen. Almberg, Grafström, Winbland (1996) lyfter 

upp problematiken gällande ohälsan som yttrar sig i utbrändhet för närstående som under 

en längre tid utsätts för psykisk och fysisk stress. I studiens resultat kan det tydligt ses att 

närstående blir starkt påverkade och involverade när en betydelsefull person i deras närhet 

insjuknar i AS. En reflektion som gjordes är att de närståendes liv genomgår en dramatisk 

förändring oavsett om de lever i en syskonrelation eller kärleksrelation med den som 

drabbas av AS. Gemensamt för närstående är att livskvalitén påverkas och ett lidande 

uppstår. Vilket i sin tur stämmer väl överens med att AS anses vara en sjukdom som i stor 

utsträckning drabbar de närstående och därför ofta kallas för den anhöriges sjukdom.  
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Slutsats  

Syftet med studien var att beskriva hur livskvalitén påverkas för närstående när en person 

drabbas av AS. I resultatet framkom det att livskvalitén påverkades negativt i hög grad. Det 

fanns flera faktorer till detta så som psykiska påfrestningar, den förändrade relationen, ett 

utökat ansvar, inverkan på det sociala livet och avsaknad av frihetskänsla. Den närstående 

tar hela ansvaret för att vardagen ska fungera i hemmet och spelar därför en viktig roll för 

personen med AS. Med anledning av detta måste risken för ohälsa minimeras hos de 

närstående så att de orkar axla denna krävande utmaning. Sjuksköterskan måste kunna 

stödja den närstående så att denne orkar med sin vårdande roll och inte själv drabbas av 

ohälsa. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Av vikt är att få en större förståelse för vad som stärker de närståendes livskvalité och vilka 

åtgärder vården och framförallt sjuksköterskan kan bidra med för att stärka livskvalitén hos 

de närstående. Med denna förståelse kan resurser skapas till sjuksköterskan för att kunna 

stödja de närstående och hjälpa dem att känna en god livskvalité. En förbättringsåtgärd kan 

tänkas vara att vården kom till hemmet för att möta individen i dess trygga hemmiljö redan 

i ett tidigt skede av demensen. På så vis kan en god kontakt etableras baserad på tillit från 

både den närstående och personen med AS. Här kan sjuksköterskan tänkas spela en stor 

roll genom att aktivt lyssna och försöka förebygga att de närstående drabbas av ohälsa och 

tvingas söka vård för detta. Om mer vård kunde utföras i hemmet med hjälp av 

sjuksköterska skulle det kunna underlätta både för den drabbade och den närstående. 

Det är av intresse att fånga upp ett större genusperspektiv i framtida forskning med både 

män och kvinnor som deltagare. Det är av intresse att i framtida studier kunna jämföra 

likheter och skillnader mellan könen för att se om tidigare forskning även överensstämmer 

i Sverige 
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