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Sammanfattning 
Bakgrund: Förekomsten av Alzheimers sjukdom fortsätter att öka i världen. Varje år 
insjuknar ca 25 000 personer i Alzheimers sjukdom. I Sverige har ca 100 000 personer 
sjukdomen och i hela världen ca 20 miljoner. Personer med Alzheimers sjukdom kan bo 
hemma längre än tidigare eftersom fler anhöriga tar den vårdande rollen vilket kan innebära 
förändringar i vardagen för både anhöriga och familjemedlemmar.                                    
Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas upplevelse av att vårda en familjemedlem med 
Alzheimers sjukdom.                                                                                                          
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på åtta vetenskapliga artiklar från 
Cinahl och Pubmed. Artiklarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans 
analysmetod.                                                                                                                            
Resultat: Resultatet bestod av en kategori och sju underkategorier. Kunskap var av stor 
betydelse och förbättrade vårdandet av familjemedlemmen. Ofta utrycktes bristfällig kunskap 
hos anhöriga och mer kunskap önskades vilket inte alltid var lätt att få. Relationen mellan 
familjemedlemmar och anhöriga var något som ofta påverkades. Anhöriga fick ta ett stort 
ansvar och upplevde det jobbigt att vårda familjemedlemmen. Ombytta roller var något som 
ofta förekom i vårdandet, anhöriga fick överta sysslor som familjemedlemmen inte längre 
klarade av. Anhöriga försökte bibehålla närhet och kärlek i relationen till familjemedlemmen 
men gick ofta miste om mycket eftersom vårdandet tog upp hela anhörigas liv. Emotioner 
som rädsla, oro, skuld, sorg och glädje var känslor som anhöriga ofta kände och känslor av att 
inte orka mer var något som ofta förekom hos anhöriga i vårdandet av familjemedlemmen.                              
Slutsats: Alzheimers sjukdom påverkar anhöriga i många aspekter. Anhöriga kan uppleva 
glädje, sorg, skuld, rädsla och oro. Kunskap ansågs vara en betydande del för hur anhöriga 
upplevde vårdandet. Relationen påverkas genom att familjemedlemmen förändras.  

Nyckelord: alzheimers sjukdom, anhöriga, familjemedlem, upplevelser, vårdande. 



 
 

 

Innehållsförteckning 
Innehållsförteckning ................................................................................................................... 3 

Inledning ..................................................................................................................................... 5 

Bakgrund .................................................................................................................................... 6 

Alzheimers sjukdom ............................................................................................................... 6 

Diagnos och utredning ........................................................................................................ 7 

Omvårdnad och behandling ................................................................................................ 8 

Teoretisk referensram ............................................................................................................. 8 

Anhörigas roll i vårdandet av en familjemedlem ................................................................... 9 

Upplevelse ............................................................................................................................ 10 

Syfte ......................................................................................................................................... 10 

Metod ....................................................................................................................................... 11 

Design ................................................................................................................................... 11 

Urval ..................................................................................................................................... 11 

Kvalitetsgranskning .......................................................................................................... 12 

Dataanalys ............................................................................................................................ 13 

Etiskt förhållningssätt ........................................................................................................... 13 

Att ta hand om en familjemedlem ........................................................................................ 15 

Att behöva kunskap .............................................................................................................. 15 

En förändrad relation ............................................................................................................ 16 

Känslor av att inte orka mer .............................................................................................. 18 

Att känna oro och rädsla ................................................................................................... 18 

Att känna skuld ................................................................................................................. 19 

Att känna sorg ................................................................................................................... 20 

Att känna glädje ................................................................................................................ 21 

Diskussion ................................................................................................................................ 21 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 21 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 24 

Slutsats ..................................................................................................................................... 27 

Självständighet ......................................................................................................................... 28 

Bilaga 2 Granskningsprotokoll ................................................................................................. 36 

Bilaga 3 Artikelöversikt ........................................................................................................... 38 



 
 

Bilaga 4 Analysförfarande ....................................................................................................... 40 

 

 
 



5 
 

Inledning 

Av demenssjukdomar i Sverige är Alzheimers sjukdom vanligast (Socialstyrelsen, 2017). Det 

är en sjukdom som ökar i hela världen (Forlenza, Diniz & Gattaz, 2010). Varje år insjuknar ca 

25 000 människor i Alzheimers sjukdom (Socialstyrelsen, 2017). Bara i Sverige finns ca 100 

000 personer som har sjukdomen och i hela världen ca 20 miljoner (ibid.). Det är en sjukdom 

som till stor del påverkar anhöriga (Ineu de Oliveira, Rodrigues Maziero, Ilha, Segabinazzi 

Pacheco & Schroeder de Oliveira, 2017). Vanliga känslor hos anhöriga är sorg över att leva 

med någon som inte längre minns sin existens vilket hos anhöriga kan ge upphov till en 

känsla av maktlöshet. Personer som har Alzheimers sjukdomen behöver oftast konstant 

övervakning och hjälp (ibid.). För att personer med Alzheimers sjukdom ska få bästa möjliga 

vård bör de vårdas på ett boende med sjuksköterskor och läkare men allt för ofta blir det 

anhöriga som får vårda familjemedlemmen (Andreakou, Papadopoulos, Panagiotakos & 

Naikas, 2016). Däremot påvisar Bökberg et al. (2015) att det bästa är att vårdas i hemmet för 

personer med Alzheimers sjukdom på grund av att det ger en bättre livskvalitet och att det är 

ekonomiskt billigare. Personer med Alzheimers sjukdom bor kvar hemma längre och det är 

många som vårdas i hemmet vilket leder till ökad press samt minskat välmående eftersom 

anhöriga får ta på sig rollen som vårdare (Edwards, 2015). Omvårdnaden av personer med 

Alzheimers sjukdom kan bli en stressande uppgift för anhöriga, vilket också leder till 

ekonomiska svårigheter och social isolering som kan påverka anhörigas egna sociala liv 

(Andreakou, Papadopoulos, Panagiotakos & Naikas, 2016). Anhöriga kan uppleva fysisk och 

psykisk ohälsa och få depressiva symtom (ibid.). Alzheimers är en anhörigsjukdom, vilket 

betyder att det är anhöriga som blir påverkade av att en familjemedlem insjuknat i Alzheimers 

sjukdom (Ineu de Oliveira, Rodrigues Maziero, Ilha, Segabinazzi Pacheco & Schroeder de 

Oliveira, 2017). Anhöriga får ofta ta på sig den intensiva rollen som vårdare till 

familjemedlemmen som har Alzheimers sjukdom.  

 

Eftersom det oftast är en anhörig som vårdar en familjemedlem som har Alzheimers sjukdom 

är det viktigt för sjuksköterskan att involvera anhöriga i omvårdnadsarbetet utifrån ett 

personcentrerat perspektiv (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Ekman et al. (2007) säger 

att som sjuksköterska är det därför viktigt att kontinuerligt bidra med information kring 

sjukdomen då kunskap är nyckeln till att förstå personen som har Alzheimers sjukdom. Det är 

även viktigt att sjuksköterskan informerar anhöriga att det finns hjälp att få för att situationen 

inte ska bli ohållbar, samt involverar anhöriga i vården. Vårdandet av personer som har 
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Alzheimers sjukdom är krävande känslomässigt och då kan sjuksköterskan erbjuda 

anhöriga att delta i stödgrupper som hålls av erfaren och kunnig personal. I stödgrupper kan 

anhöriga dessutom träffa andra anhöriga som också är med om situationen av att ta hand om 

en familjemedlem som har Alzheimers sjukdom och därmed få utlopp för sina känslor (ibid.).  

 

En vetenskaplig granskning visar att ökad kunskap hos vårdare kan förbättra läget för 

personer med Alzheimers sjukdom (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

[SBU], 2016). Det krävs bättre struktur och mer kunskap för att anhöriga ska kunna bemöta 

familjemedlemmar med Alzheimers sjukdom på ett korrekt sätt. SBU har granskat forskning 

kring området Alzheimers och säger att det finns ett behov av utbildad personal med kunskap 

för att få vården att fungera. Mer forskning behövs för att få en helhetssyn på hur anhöriga 

upplever ansvaret vid vårdandet av familjemedlemmen med Alzheimers sjukdom. Kunskap 

om Alzheimers sjukdom är något som behöver utvecklas för att kunna förbättra anhörigas 

situation.  

Bakgrund  

Alzheimers sjukdom 

Alzheimers är en kronisk sjukdom och något vanligare hos kvinnor än hos män (Scheltens et 

al., 2016). Personer som får sjukdomen är oftast över 65 år, men personer under 65 kan också 

få Alzheimers sjukdom (ibid.). Alzheimers är den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden 

(Andreakou, Papadopoulos, Panagiotakos och Niakas, 2016). (Marcusson, Blennow, Skoog & 

Wallin, 2011; Berentsen, 2008) säger att vanligaste orsakerna till att en person får Alzheimers 

sjukdom är ålder och ärftlighet, men det kan även finnas andra riskfaktorer som diabetes, högt 

blodtryck, förhöjt kolesterolvärde och låg utbildning (ibid.). Vid Alzheimers sjukdom är det 

hjässloben och tinningloben i hjärnan som påverkas (Marcusson et al., 2011). Därav får 

patienten minnesproblem och svårt att tänka, planera och handla. Sjukdomen gör att 

nervcellerna i hjärnan börjar förtvina och dö i onormal takt vilket gör att hjärnvävnaden 

successivt förstörs (ibid.).  

 

Alzheimers sjukdom brukar delas upp i olika faser och symtomen utvecklas långsamt 

(Marcusson et al., 2011). I tidigare faserna av sjukdomen är symtomen ofta diffusa och i de 

senare faserna är symtomen mer tydliga. Förutom kognitiva symtom som nedsatt mental 

kapacitet i minne, uppmärksamhet, inlärning, tidsuppfattning, tänkande och kommunikation 
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är även neurologiska och psykiatriska symtom vanliga (ibid.). Tidiga symtom brukar vara att 

patienten förlorar sina mentala förmågor inom olika områden av kognition, såsom 

minnesstörning och förändrad tidsuppfattning (Andreakou, Papadopoulos, Panagiotakos & 

Niakas, 2016). Symtomen leder senare till försämring av personens förmåga att hantera 

vardagliga situationer (ibid.). Alzheimers sjukdom kommer ofta smygande och det är svårt att 

fastställa exakt när sjukdomen debuterar (Marcusson et al., 2011). Andra symtom på 

Alzheimers sjukdom kan vara oro, nedstämdhet och ångest. Det kan även förekomma symtom 

som vanföreställningar, hallucinationer och beteendeförändringar. I slutfasen av sjukdomen 

blir symtomen svårare och kroppsliga symtom tillkommer, då har personen svårt att klara sig 

själv och behöver mycket stöttning. Personen kan behöva vårdas på avdelning vilket blir ett 

ekonomiskt samhällsproblem eftersom vårdkostnaderna i Sverige är ca 50 miljarder per år 

(ibid.).  

 

Diagnos och utredning 

Det kan vara svårt att upptäcka tidiga symtom vid Alzheimers sjukdom då minnesproblematik 

uppfattas som vanligt förekommande bland äldre (Berentsen, 2008). Oftast uppmärksammar 

anhöriga symtomen och tar kontakt med sjukvården för utredning. Det brukar ta tid innan 

personen blir utredd och diagnos ställs på grund av att många saknar brist på kunskap (ibid.). 

När diagnosen Alzheimers sjukdom ställs övergår anhöriga till att bli vårdare vilket leder till 

att anhöriga får kontakt med hälso- och sjukvården (Lethin, Hallberg, Karlsson & Janlöv 

2016). När anhöriga går in i rollen som vårdare till en familjemedlem med Alzheimers 

sjukdom hamnar de i en ny livssituation och nya krav ställs som förändrar deras liv. Anhöriga 

behöver vara väl förberedda och är i behov av information om sjukdomen för att klara av att 

hantera vårdandet av familjemedlemmen med Alzheimers sjukdom. Bristande hjälp från 

hälso- och sjukvården kan leda till känslor av ensamhet och att anhöriga inte längre klarar av 

situationen av att vårda familjemedlemmen (ibid.). En viktig del i utredningen är anamnesen, 

där är det viktigt att ta hjälp av anhöriga för att få fram all information om personen så rätt 

bedömning kan ges (Berentsen, 2008). I basala utredningen ska det även alltid ingå status där 

bedömning av sjukdomshistoria och fysisk och psykiskt tillstånd görs (Eriksdotter, 2013). 

Vidare utförs blodprover, kognitiva test bestående av Mini mental test (MMT) och klocktest, 

funktionsbedömning, och datortomografi som är en röntgenundersökning av hjärnan. I vidare 

utredning görs kognitiva undersökningar av en neuropsykolog, språkliga undersökningar av 

en logoped, en Magnetisk resonanstomografi (MRI) görs vilket är en vidareutveckling av 

magnetkameraundersökning, där förändringar i hjärnan kan upptäckas. Sedan görs även 
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likvorundersökning, Elektroencefalografi (EEG), Positronemissionstomografi (PET-röntgen) 

samt en Single-photon emission computed tomography (SPECT) där det tas bilder för att se 

blodflödet i hjärnan (ibid.).   

 

Omvårdnad och behandling 

Alzheimers är en kronisk sjukdom som inte kan botas (Almkvist, 2013). Vad som kan göras 

är att behandla de kognitiva svårigheterna med mediciner som påverkar symtomen. 

Vanligaste behandlingen att använda sig av är bromsmedicin. Bromsmedicin kan göra så att 

personen känner sig mer alert och närvarande i det dagliga livet. Behandling med 

bromsmediciner påverkar inte livslängden men kan göra så att personen känner en bättre 

livskvalitet. En annan behandlingsmetod som kan vara bra vid Alzheimers sjukdom kan vara 

stödjande samtal enskilt eller i grupp. Dagvård kan vara till stor nytta då personerna med 

Alzheimers sjukdom får aktiveras. Det är viktigt att anhöriga får egentid för att koppla av och 

komma ifrån allt ansvar och därav kan dagvård och stödgrupper vara till hjälp även för 

anhöriga. Träning kan även vara gynnsamt för personen i den tidiga fasen för att få stimulans. 

För att underlätta sjukdomen och det dagliga livet kan hjälpmedel vara till stor hjälp. 

Hjälpmedel kan vara saker som att anhöriga ringer och påminner om saker, att skaffa en timer 

till kaffebryggaren eller spisen, påminnelser från telefonen, allt för att inte glömskan ska ställa 

till med stora konsekvenser (ibid.). Socialstyrelsen (2014) berättar att mindre än en tredjedel 

av de som har Alzheimers sjukdom behandlas med läkemedel, fler personer bör få ta del av 

behandlingen som kan lindra symtomen.  

 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori innefattar förståelsen för samspelet mellan personen och 

sjuksköterskan och hur det påverkar personen och dess tillstånd (Travelbee, 1971). 

Sjukvårdens uppgift är att hjälpa individen, familjen och samhället att finna mening trots 

sjukdom och lidande. Travelbee anser att begreppen människan som individ, lidande, mening, 

mänskliga relationer och kommunikation är viktiga att beakta vad gäller betydelsen för 

omvårdnad. Människan bör ses som unik och att ingen är den andra lik. Trots detta erfar alla 

någon gång sjukdom, lidande, förluster och andra tunga livsöden. Men hur en person väljer att 

hantera sådana situationer är helt individuellt (ibid.).  
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Travelbee (1971) belyser dessutom i sin omvårdnadsteori att det inte enbart är den sjuke som 

är i behov av hjälp och stöttning av sjuksköterskan. När någon i familjen blir sjuk kan det 

även påverka övriga familjemedlemmar. Alla reagerar olika vid situationer som till exempel 

vid sjukdom, och det är därför av stor vikt att anhöriga och inte enbart den sjuke 

familjemedlemmen får hjälp att finna mening inför sjukdomen vilket kan gälla anhöriga till 

personer med Alzheimers sjukdom. Ibland kan det vara svårt för anhöriga att förstå varför just 

dennes familjemedlem har blivit sjuk. Känsla av orättvisa kan uppstå eftersom anhöriga ställer 

sig frågor om vad den sjuke har gjort för att förtjäna detta då de enbart gjort gott i livet och 

varit en god människa. Anhöriga är en stor tillgång för den sjuke familjemedlemmens 

välmående och utgör en viktig del i omvårdnaden. Stöttning och uppmuntran krävs för att 

anhöriga ska orka med det ansvar som vårdandet innebär och på så vis kan den sjuke 

familjemedlemmen få bästa möjliga vård (ibid.) Joyce Travelbees omvårdnadsteori kan 

knytas an till anhöriga som vårdar en familjemedlem med Alzheimers sjukdom eftersom 

sjukdomen inte bara påverkar familjemedlemmen utan också anhöriga. Ofta får anhöriga ta på 

sig den vårdande rollen och behöver därför stöttning och motivation för att orka med ansvaret 

vårdandet innebär (Ekman et al., 2011). 

 

Anhörigas roll i vårdandet av en familjemedlem 

Idag utgör anhöriga en stor del i vårdandet av familjemedlemmen som har Alzheimers 

sjukdom (Ekman et al., 2011). Anhöriga blir vårdare till familjemedlemmen vilket i sin tur har 

lett till att allt fler som har Alzheimers sjukdom bor kvar hemma längre än tidigare. Det kan 

innebära förändringar i vardagen för både anhöriga och familjemedlemmar. Enligt 

Socialstyrelsen (2017) är en anhörig en person inom familjen eller någon av de närmaste 

släktingarna. Exempelvis kan det vara en make, maka, barn, föräldrar, syskon, far eller 

morföräldrar. En familjemedlem är någon av de personer som ingår i en familj som har nära 

släktskap mellan personer, exempelvis föräldrar, barn och syskon. Socialstyrelsen (2017) ska 

erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en familjemedlem som är äldre, långvarigt sjuk eller har 

en funktionsnedsättning för att underlätta för anhöriga (Ibid.). Forlenzia, Diniz och Gattaz 

(2010) menar att Alzheimers är en sjukdom som ständigt växer runtom i världen. Enligt 

Ekman et al. (2007) medför Alzheimers sjukdom olika beteendeförändringar vilket leder till 

att vardagen förändras och gör att det blir svårt för anhöriga. För att anhöriga ska kunna leva 

med, och orka med ansvaret som vårdare krävs ständig information under sjukdomens olika 

stadier då sjukdomen fortskrider (ibid.). 
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En stor hjälp för anhöriga i situationen av att vårda en familjemedlem som har Alzheimers 

sjukdom kan vara att få tala med andra som också har en familjemedlem med Alzheimers 

sjukdom (Almkvist, 2013). Ibland kan anhöriga få tala med en kurator eller psykolog om 

förhållandet för att må bättre (ibid.). Anhöriga till en familjemedlem som har Alzheimers 

sjukdom känner minskad livskvalitet och upplever stor stress (Moyle et al., 2002). Flera 

anhöriga tycker att det är svårt att tala om att ens familjemedlem har Alzheimers sjukdom, 

därför är det många anhöriga som bär problemen inom sig. När diagnosen har ställts kan 

anhöriga reagera olika, vissa vill inte tro att det är sant, andra tycker det är skönt att äntligen 

ha fått en förklaring till varför familjemedlemmen agerat som den gjort, många anhöriga 

reagerar med misstro och sorg. Förnekelse av att familjemedlemmen har sjukdomen 

förekommer och besvikelsen blir svår när anhöriga får beskedet att en familjemedlem har 

Alzheimers sjukdom (ibid.).   

 

Upplevelse 

Enligt Eriksson (1987) är en individs upplevelser dennes egna och en individs upplevelse kan 

inte helt förstås eller tolkas av någon annan än personen med exempelvis Alzheimers 

sjukdom. Varje upplevelse är knuten till situationen som individen befinner sig i och kan ske i 

mötet med personen själv eller i mötet med andra individer. Upplevelsen är sann för personen 

som är med om den. Bidragande till upplevelsevärlden är individens grad av medvetenhet och 

självmedvetenhet. Individen är unik i sin helhetsupplevelse men samtidigt beroende av en 

gemenskap där individen kan känna sig accepterad och förstådd. Flensner (2010) menar att 

för att kunna förstå en persons upplevelse och dess innebörd på bästa sätt behövs personens 

egna berättelse. Människor ser världen på olika sätt och hur en person upplever olika 

situationer är individuellt och beror på vilket sammanhang personen befinner sig i, därför är 

det viktigt att förstå hur anhöriga upplever det att vårda en familjemedlem med Alzheimers 

sjukdom för att kunna hjälpa anhöriga till en bättre livssituation (ibid.). 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelse av att vårda en familjemedlem med Alzheimers 

sjukdom. 
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Metod  

Design 

Designen var en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 

Olsson och Sörensen (2013) menar att en kvalitativ design innebär att frågeställningarna ofta 

saknar struktur beroende på att tankar och idéer ska fördjupas för att försöka bygga en 

förståelse. I en kvalitativ design undersöks upplevelser och erfarenheter. 

 

Urval 

Studien inriktade sig på vuxna personer som var anhöriga till en familjemedlem med 

Alzheimers sjukdom. Artiklarna som valdes hade som inklusionskriterie att vara peer-

reviewed. Olsson och Sörensen (2013) menar att forskning som är peer-reviewed innebär att 

artiklarna har blivit granskade av andra forskare innan publicering (ibid). Ett annat 

inklusionskriterie var att artiklar publicerade efter år 2008 skulle användas för att få ny och 

relevant forskning. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och belysa anhörigas 

upplevelser av att ta på sig den vårdande rollen av en familjemedlem som har Alzheimers 

sjukdom. Inklusionskriterier är villkor som föreligger för att artiklarna ska få ingå i studien 

(Olsson & Sörensen, 2013). Inom kvalitativ forskning är urvalet mindre och inriktar sig på det 

som kan berätta om fenomenet.  

 

Datainsamling 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna Pubmed och Cinahl eftersom att databaserna 

inriktar sig på hälso- och sjukvård. Cinahl är en databas som inriktar sig på 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar medan Pubmed är en internationell medicinsk databas som 

även består av artiklar inriktade på omvårdnad (Polit & Beck 2008). I litteratursökningen 

kontaktades en bibliotekarie för att få en förståelse kring de olika databaserna och för att för 

att få hjälp med sökningen och vilka sökord som skulle användas. I Pubmed och Cinahl 

användes samma sökord. Sökorden som användes i studien var Alzheimers disease, family, 

caregivers, caregivers experience, caregivers attitude, family coping, family attitude och 

family experience. I Pubmed användes svensk MeSh och i Cinahl användes Cinahl Headings. 

Cinahl Headings och Svensk MeSh är databasernas uppslagsverk för att få en så korrekt 

sökning som möjligt (Polit & Beck, 2008). Sökorden användes först var för sig för att se hur 

många träffar det resulterade i. Därefter kombinerades sökorden ihop med en blocksökning 
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med booleska sökoperatorer “AND” och “OR” för att specificera sökningen och söka fram 

artiklar som var relevanta för studien (SBU, 2017). Kombinationen “AND” användes för att 

begränsa sökningen och “OR” användes för att utvidga sökningen och ge ett bredare resultat. 

Sedan gjordes avgränsning utifrån studiens inklusionskriterier (Forsberg & Wengström, 

2008). Se Bilaga 1 för exempel på sökning. Datainsamling gjordes genom litteratursökning 

för att få fram data som ansågs lämplig till det valda syftet. Enligt Polit och Beck (2008) 

syftar kvalitativ datainsamling till att känneteckna något. Det väsentliga är att få fram data 

som förklarar ett fenomen eller en situation i världen (ibid). 

 

Sökningarna resulterade i att 380 artiklar lästes på titelnivå varav 57 lästes på abstraktnivå. Av 

artiklarna lästes 26 stycken i fulltext. Efter artiklarna hade lästs i fulltext exkluderades 13 av 

artiklarna. Exkluderingen gjordes dels på grund av att resultatet i artiklarna inte svarade på 

studiens syfte men också på grund av att vissa artiklar beskrev både Alzheimers sjukdom och 

andra demenssjukdomar vilket gjorde att det inte gick att urskilja i resultatet om artiklarna 

beskrev Alzheimers sjukdom eller någon annan demenssjukdom. Tillslut återstod 13 artiklar 

som gick vidare till kvalitetsgranskning. 

 

Kvalitetsgranskning 

De vetenskapliga artiklarna som studien innehåller har kvalitetsgranskats utifrån SBUS 

kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa artiklar, se bilaga 2 för mall. SBU: S granskningsmall 

valdes på grund av att den var tydlig och passande för studien. Granskningsmallen är ett stöd 

för att bedöma kvaliteten på studien (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 

SBU, (2017). I granskningsmallen finns fem kategorier, varje kategori innehåller frågor som 

kan besvaras med “ja”, “nej”, “oklart” eller “Ej tillämplig”. För att uppnå maxpoängen 21 i 

granskningsmallen skulle alla svar besvaras med ett “ja”. Vid noll-tio poäng ansågs artiklarna 

vara av låg kvalitet, poäng mellan elva - 14 skulle innebära medelhög kvalitet och mellan 15 - 

21 poäng var artiklar av hög kvalitet. Kvalitetsgranskningen utfördes på 13 artiklar varav fem 

av artiklarna exkluderades eftersom de ansågs ha låg kvalitét, tre av dem svarade inte på syftet 

och de andra två innehöll inget etiskt resonemang, därför var de inte relevanta för studien. Av 

de åtta artiklarna som inkluderades i studien var fem av hög kvalitet och tre av medelhög 

kvalitet. Se bilaga 3 för artikelöversikt.  
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Dataanalys 

I innehållsanalysen analyserades åtta vetenskapliga artiklars resultatdelar med Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys. Utgångspunkten var att arbeta efter en 

manifest ansats. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär en manifest ansats att 

analysen sker genom att arbeta textnära. Att arbeta textnära innebär att se det som tydligt 

framkommer i texten och att beskriva det uppenbara. Polit och Beck (2008) menar att 

innehållsanalysen beskriver hur data kommer att bearbetas och analyseras. Analysen av 

kvalitativa data är en process, i innehållsanalysen granskas informationen noggrant för att få 

en djupare förståelse och mening för data som samlats in (ibid).  

 

Artiklarnas resultatdel lästes först igenom noggrant. Därefter skrevs artiklarna ut för att lättare 

kunna läsa igenom resultatet igen och för att kunna plocka ut meningsenheter. 

Innehållsanalysen gjordes delvis var för sig och delvis tillsammans. Utifrån resultatet i 

artiklarna har meningar som svarat på syftet strukits över med en märkpenna som då blir 

utplockade meningsenheter. Utifrån artiklarna framkom 186 meningsenheter som svarade på 

syftet. Meningsenheterna har tagit ut på engelska för att sedan översättas till svenska. Se 

bilaga 4 för analysförfarande. Meningsenheter innebär att det görs en sammanställning av ord, 

meningar eller stycken som relaterar till syftet (Baxter, 1991). Därefter har meningsenheterna 

kondenserats för att sedan bilda koder. Kondensering innebär att korta ner meningsenheterna 

för att endast behålla den viktiga kärnan (Barrosso, 1997). Alla koderna har skrivits ner på 

post-it lappar för att få en helhetsbild av koderna. Kodning innebär att sätta en etikett som kort 

beskriver innehållet i den kondenserade meningen (Coffey & Atkinson, 1996). Koderna som 

stämmer överens med varandra har parats samman och i sin tur bildat underkategorier och 

underkategorierna har sedan bildat kategorier som svarar på syftet. Kärnan i kvalitativ 

innehållsanalys är att bilda kategorier, en kategori ska svara på frågan vad, i en kategori ska 

allt innehåll handla om samma sak. Ingen data ska passa in i mer än en kategori 

(Krippendorff, 1980).  

 

Etiskt förhållningssätt 

Vid kvalitetsgranskning av artiklarna valdes endast artiklar som hade ett etiskt resonemang 

redovisat. Utifrån artiklarna är personerna helt anonyma och det går inte att urskilja vem som 

sagt vad eller vilka som är med i artiklarna. All forskning måste utgå från etiska principer för 

att godkännas (SFS 2008:192). Utifrån ett etiskt perspektiv kommer informationen som tagits 
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fram redovisas på ett sätt som värnar om den enskildes integritet och på ett rättvist sätt 

redogöra för dess upplevelser så att denne inte känner sig kränkt (Olsson & Sörensen, 2013). 

För att höja det vetenskapliga värdet är det betydande att enbart inkludera artiklar som har 

tillstånd eller bevisar att de gjort noggranna etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 

2008).  

 

Resultat 

Resultatet grundas på åtta kvalitativa artiklar. Efter analysprocessen framkom en 

huvudkategori “Att ta hand om en familjemedlem” med 7 underkategorier som är ”Att behöva 

kunskap, en förändrad relation, känslor av att inte orka mer, att känna oro och rädsla, att 

känna skuld, att känna sorg och att känna glädje. Vilket visas i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. En överblick av huvudkategorier och underkategorier.  
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Att ta hand om en familjemedlem 

Behovet av kunskap är en stor och viktig del i omvårdnaden av familjemedlemmen med 

Alzheimers sjukdom. Relationen förändras och påverkar anhöriga i stor utsträckning. Många 

anhöriga vårdare till personer med Alzheimers sjukdom upplever ofta skuld, sorg, oro och 

rädsla i vårdandet av familjemedlemmen, anhöriga tänker mycket på hur livet var innan och 

jämför livet med hur det ser ut nu vilket medför negativa känslor och tankar hos 

anhörigvårdaren. Det finns även positiva känslor av att vårda en familjemedlem. Anhöriga 

kan känna glädje och tillfredsställelse av att ta hand om sin familjemedlem.  

 

Att behöva kunskap 

Anhöriga upplever att kunskap och information leder till ökat välmående och ökar 

självsäkerheten och kunskapen om att hantera situationen av att vårda en familjemedlem med 

Alzheimers sjukdom (Sorensen, Waldorff & Waldemar, 2008). För att kunna förbättra 

vårdandet för familjemedlemmen och hantera sjukdomen på ett bra sätt menar Esandi, (2018) 

att anhöriga tar till sig all nödvändig kunskap för att ge en bra vård till sin familjemedlem. En 

anhörig upplever att alla i familjen skulle behöva professionell hjälp för att kunna hantera 

sjukdomen på bästa sätt genom att få mer kunskap (ibid.). Anhöriga upplever att hantera olika 

situationer genom mer kunskap och att få vägledning om sjukdomen bidrar till bättre vård 

(Sorensen, Waldorff & Waldemar 2008). Genom att få mer kunskap och lära sig av varandra 

slutar anhöriga vara rädda (Ilha, Santos, Backes, Barros, Pelzer & Costenaro, 2017; Sorensen, 

Waldorff & Waldermar, 2008). Anhöriga upplever att de får mer energi för att fortsätta vårda 

sin familjemedlem efter ett besök i en stödgrupp där anhöriga fått mer och ny kunskap. 

Deltagandet i en stödgrupp som gav mer kunskap till anhöriga gjorde det lättare att prata med 

familj och vänner om upplevelser och förändringar (ibid.). Anhöriga upplever att de växer 

som personer, lär sig mycket och förnyar sin kunskap, dels för att kontrollera sina känslor och 

dels i vårdandet av sjukdomen (Vidigal, Ferrari, Rodriges, Marcon, Baldissera & Carreira, 

2014). Kunskapen som anhöriga får gör att vårdandet blir bättre. Anhöriga berättar även att de 

upplevde ett tvång att lära sig mycket, få mer kunskap och att lämna sitt liv åt sidan för att 

kunna ta så bra hand som möjligt om familjemedlemmen med Alzheimers sjukdom (ibid.). 

  

“Guidance on the disease, on how to manage each situation with my 

mother at home-and this really improved the quality of the care i provide 

to her” (Sorensen, Waldorff & Waldermar, 2008, s 448). 
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Flera anhöriga upplever brist på kunskap och medvetenhet vid omvårdnaden av 

familjemedlemmen som har Alzheimers sjukdom (Gelman, 2010). I början av 

sjukdomsförloppet var det värst för anhöriga att ta hand om familjemedlemmen på grund av 

att kunskapen inte fanns (ibid.). Någon anhörig upplevde det svårt eftersom förståelsen om 

sjukdomen inte fanns där vilket resulterade i att anhöriga inte förstod vad som hände med 

familjemedlemmen på grund av kunskapsbristen (Navab, Negarandeh & Pevrovi 2012). 

Anhöriga önskar att fler människor i samhället skulle få kunskap om Alzheimers sjukdom för 

att kunna hjälpa och stötta varandra. Många anhöriga upplevde dessutom att det inte fanns 

någon hjälp att få inom familjen. Anhöriga upplever också otillräckligt med stöd från vänner 

och bekanta på grund av kunskapsbristen (Gelman, 2010; Werner, Goldstein & Buchbinder, 

2010). Anhöriga har försökt att söka hjälp men hittar inte någonstans att vända sig, anhöriga 

undrar vart de kan få kunskap och hjälp och vet inte hur de ska lösa konflikterna mellan 

varandra (Esandi, 2018). Det svåraste för anhöriga var att det inte fanns någon hjälp inom 

sjukvården eller någon annan som var intresserad av att hjälpa dem att få mer kunskap om att 

vårda en familjemedlem med Alzheimers sjukdom. Anhöriga kände sig vilsna och 

bortglömda, de upplevde behov av mer kunskap och vägledning om sjukdomen. Anhöriga 

upplever att de inte har fått kunskap om någonting, ingen förklaring om framtiden, inga råd 

och inga förklaringar om sjukdomens inverkan på livet (ibid.). 

 

En förändrad relation 

Anhöriga kunde uppleva det svårt att leva med en familjemedlem som har Alzheimers 

sjukdom, leva med någon som hade sjukdomen förändrade allt som var stabilt i förhållandet 

(Harris, Adams, Subatsky & White, 2011). Anhöriga upplevde att sjukdomens påverkan 

gjorde det svårt att förhålla sig till sin familjemedlem, det upplevdes tidskrävande att behöva 

göra allt i hemmet själv. På grund av sjukdomen upplevde anhöriga vissa hinder av fysisk 

kontakt till sin partner. Några anhöriga upplevde att känslomässig närhet minskade i 

relationen till familjemedlemmen som hade Alzheimers sjukdom medans andra anhöriga 

upplevde mer närhet och kärlek till sin partner som hade Alzheimers sjukdom än tidigare och 

att relationen mellan dem blev starkare. Anhöriga försökte bibehålla närhet och kärlek i 

relationen till familjemedlemmen. Anhöriga upplever att deras familjemedlem brydde sig så 

mycket om dem vid ung ålder så därför tycker anhöriga det är härligt att få ge tillbaka nu 

(Vidigal, Ferrari, Rodrigues, Marcon, Baldissera & Carreira, 2014). Anhöriga upplever att alla 

har något uppdrag i livet och att deras uppdrag är att ta hand om sin familjemedlem. Anhöriga 



17 
 

upplever det svårt ibland men samtidigt tycker anhöriga om att bry sig och önskar välmående 

till sin älskade familjemedlem. Eftersom många anhöriga står nära sina familjemedlemmar 

anser anhöriga att det är ett nöje att ta hand om familjemedlemmarna. I vårdandet ansågs det 

viktigt att hålla sig lugn och tålmodig hela tiden. Dagarna spenderas ofta med att upprepa sig 

själv till sin familjemedlem och därför är gott tålamod en bra egenskap att lära sig ha (ibid.). 

 

En lång tid under sjukdomsförloppet upplevde anhöriga att allt i relationen var förlorat, både 

tillsammans med sin familjemedlem och att inte ha någon social relation kvar utanför 

vårdandet av familjemedlemmen (Vidigal, Ferrari, Rodrigues, Marcon, Baldissera & Carreira, 

2014). Anhöriga upplevde det som tufft och svårt att familjemedlemmen som har Alzheimers 

sjukdom inte längre bryr sig om dem som tidigare vilket påverkade relationen. Anhöriga 

upplever också att deras familjemedlem tycker synd om sig själv och att det går ut över 

anhörigvårdaren (ibid.). Ombytta roller i äktenskapet är något anhöriga upplever är vanligt, 

det händer ofta att anhöriga får ta över sysslor som familjemedlemmen inte längre orkar eller 

klarar av, det kunde vara saker som anhöriga aldrig hade behövt göra innan som att laga mat 

eller tvätta (Sorensen, Waldorff & Waldermar, 2008). Flera anhöriga har bristfällig ekonomi 

på grund av vårdandet av familjemedlemmen. Vårdandet av familjemedlemmen är något som 

påverkar relationen mellan anhörigvårdaren och familjemedlemmen. Anhöriga ifrågasätter 

sina älskade familjemedlemmars sjukdom som har förändrat deras liv (Navab, Negarandeh, & 

Peyrovi, 2012). Anhöriga upplever att när deras familjemedlem behöver hjälp så kan anhöriga 

inte säga åt dem att vänta utan måste hjälpa till direkt, att alltid behöva anpassa sig efter 

familjemedlemmen sågs som en stressad uppgift (Werner, Goldstein, & Buchbinder, 2010; 

Sørensen, Waldorff & Waldemar, 2008).   

 

Anhöriga upplevde att det begränsade deras liv att vårda sin familjemedlem med Alzheimers 

sjukdom (Esandi, 2018). Vårda familjemedlemmen var det som dominerade i livet och tog 

över allt annat, vilket ledde till att anhöriga aldrig fick någon frihet och resulterade i att det 

ofta uppstod konflikter i familjen mellan anhörigvårdarna. Det finns ingen tid eller ork för 

arbete, vilket är stressande för anhöriga och gör att det blir svårt att klara sig ekonomiskt. 

Anhöriga upplever att deras liv rasar samman och att familjen går itu och relationen påverkas 

på grund av sjukdomen, vilket resulterar i att anhöriga känner sig väldigt ensamma, får göra 

allting själva och är tvungna att ta alla svåra beslut (Gelman, 2010).  
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“It kind of makes me ill that he is not caring anything for me like he used 

to” (Harris, Adams, Subatsky & White, 2011, s 956). 

 

 

 

Känslor av att inte orka mer 

Anhöriga upplever en del hinder av att vårda familjemedlemmen som har Alzheimers 

sjukdom (Gelman, C, 2010). Negativa känslor förekom eftersom orken att ta hand om 

familjemedlemmen inte fanns där längre vilket orsakade att anhöriga blev på dåligt humör 

(Navab, Negarandeh & Pevrovi 2012). Anhöriga upplevde att allt ansvar låg i deras händer 

vilket var tärande både för psyket och för relationen. Rollen som vårdare blev för mycket för 

anhöriga vilket resulterade i att anhöriga inte längre orkade ta hand om familjemedlemmen. 

Situationen blev ständigt värre och känslor av att vilja lämna familjemedlemmen förekom, 

men det var inte möjligt att lämna eftersom familjemedlemmen inte kunde klara sig själv. 

Försämringen av sjukdomen hos familjemedlemmen gjorde att anhöriga ville att 

familjemedlemmen skulle dö, dels för att familjemedlemmen skulle slippa smärtan men också 

för att anhöriga skulle slippa ta hand om familjemedlemmen med Alzheimers 

sjukdom.  (Harris, Adams, Subatsky & White, 2011; Gelman, C, 2010). Känsla av 

otillräcklighet orsakades på grund av att anhöriga inte visste vad problemet var med 

familjemedlemmen och därför kände anhöriga sig ovetande om hur de skulle hjälpa till för att 

bidra till bästa möjliga vård. Ilska framkom när anhöriga inte förstod vad som hände med 

familjemedlemmen och vad som orsakade deras svårigheter, som att vara aggressiv, skada sig 

själv eller slå sin man. Sådana upplevelser resulterade i att anhöriga inte orkade ta hand om 

familjemedlemmen mer (Navab, Negarandeh & Peyrovi 2012). 

  

“In all honesty sometimes, I wish she would die… to get her out of her 

pain and get me out of my misery” (Harris, Adams, Subatsky & White 

2011, s 956). 

 

Att känna oro och rädsla   

Alzheimers sjukdom påverkar inte bara familjemedlemmen utan också anhöriga. Att vårda 

familjemedlemmen gjorde anhöriga oroliga över hur mycket deras egna liv skulle påverkas 

(Werner, Goldstein & Buchbinder, 2010). Många anhöriga som tar hand om en 
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familjemedlem med Alzheimers sjukdom känner sig rädda för framtiden på olika sätt (Navab, 

Negarandeh & Pevrovi (2012). Vårda någon med Alzheimers sjukdom är tidskrävande vilket 

leder till att anhörigas egna liv äventyras, de känner oro inför sin egen hälsa och även för 

framtiden (Navab, Negarandeh & Pevrovi, 2012; Ilha, Santos, Backes, Barros, Pelzer & 

Costenaro, 2017). Anhöriga känner sig rädda för sina familjemedlemmars framtid men även 

för sin egen framtid (Navab, Negarandeh & Pevrovi (2012). Anhöriga tänker mycket på 

rädslan över att själva få Alzheimers sjukdom i framtiden. Anhöriga är också rädda att deras 

familjemedlem ska få ett försämrat tillstånd i sjukdomen. Känslan av rädsla kommer fram när 

familjemedlemmens tillstånd bara blir sämre och sämre trots all tid, energi och vård som de 

anhöriga lägger på att ta hand om familjemedlemmen (ibid.). 

  

“I am afraid most of the time, even of my own future” (Navab, 

Negarandeh & Pevrovi, 2012, s 1083). 

  

Anhöriga kände sig oroliga för att allt ansvar av att vårda familjemedlemmen låg i anhörigas 

händer (Harris, Adams, Subatsky & White 2011). Känslan att aldrig kunna koppla av och 

tanken på att något skulle hända familjemedlemmen innebar att anhöriga inte kunde leva sina 

liv ordentligt och fick anhöriga att känna ständig oro och ängslan (Navab, Negarandeh & 

Pevrovi, 2012; Gelman, 2010; Esandi, 2018). Någon anhörig var rädd att familjemedlemmen 

inte längre kunde prata (Navab, Negareandeh & Pevrovi, 2012). Anhöriga berättar att det är 

extra svårt att se sin familjemedlem gå från att ha varit helt frisk till att inte komma ihåg 

någonting, inte ens veta vilka ens barn eller make/maka är längre, det gör anhöriga rädda för 

att själva få sjukdomen. Anhöriga är rädda att det ska hända dem själva för att det kommer 

påverka deras familj ännu mer. Sjukdomens oförutsägbarhet ledde till förtvivlan och rädsla 

för anhöriga. Det finns alltid en ständig rädsla hos anhöriga för att något skulle hända deras 

familjemedlem med Alzheimers sjukdom, exempelvis att de ska dö (ibid.). 

  

“When you love someone and see that she is ill, my own life is jeopardized 

and I am concerned about my own future” (Navab, Negarandeh & 

Pevrovi, 2012, s 1082). 

  

Att känna skuld  

Omedvetenhet kring Alzheimers sjukdom och att vårda familjemedlemmen orsakade 

skuldkänslor (Navab, Negarandeh & Pevrovi, 2012). Anhöriga klandrar ofta sig själva i 
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vårdandet av familjemedlemmen som har Alzheimers sjukdom och känner skuld. Tankar som 

“det kanske var jag som gjorde henne sjuk?” uppstår och anhöriga känner sig skyldiga. 

Tankarna återgår ofta till det förflutna, skuldkänslorna kommer fram och anhöriga känner att 

om de hade spenderat mer tid med familjemedlemmen hade familjemedlemmen kanske inte 

blivit deprimerad och fått Alzheimers sjukdom. Försämringen av sjukdomen var också något 

anhöriga tog på sig skulden för (ibid.). En anhörig berättar om att de skulle gå på ett kalas och 

när familjemedlemmen kom dit så luktade hon illa och anhöriga kände skuld för att inte ha 

kunnat hjälpa familjemedlemmen med hygienen (Werner, Goldstein & Buchbinder, 2010). 

Anhöriga upplevde att de måste hjälpa familjemedlemmen mer och när inte möjligheten finns 

kommer det dåliga samvetet och anhöriga känner att de inte kan koppla av och får 

skuldkänslor (Werner, Goldstein & Buchbinder, 2010; Navab, Negarandeh & Pevrovi, 2012). 

  

“I always reflect on the past and feel guilt.” (Navab, Negarandeh & 

Pevrovi, 2012, s 1082). 

 

Att känna sorg  

Känslor som sorg och medlidande beskrevs av ett flertal anhöriga. Sorg för att se sin 

familjemedlem lida och smärtan sjukdomen orsakade. Anhöriga kände att det var sorgligt att 

se sin familjemedlem förändras. Familjemedlemmen hade glömt bort anhörigas existens och 

att inte anhöriga kunde bidra med glädje längre gjorde anhöriga ledsna och bedrövade 

(Werner, Goldstein & Buchbinder, 2010). Tankarna på det förflutna kom alltid tillbaka och 

anhöriga jämförde hur familjemedlemmen var då med nu vilket gjorde anhöriga sorgsna. Se 

sin familjemedlem försämras och att tänka på hur bra det var förut gjorde anhöriga ledsna. 

Sorg uppstod över att förlora familjemedlemmen trots att denne fortfarande finns kvar i livet. 

Förlusten av allt de gjorde tillsammans förut och allt de kunde prata om som de inte kan göra 

längre var en stor belastning och resulterade i sorg för anhöriga (Navab, Negarandeh & 

Pevrovi, 2012).  

 

” He does not recognize me. It is so sad to see him. I don’t make him 

happy anymore and I feel sad and distressed.” (Werner, Goldstein & 

Buchbinder, 2010 s 163). 
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Att känna glädje  

Anhöriga känner glädje av att ta hand om sin familjemedlem som har Alzheimers sjukdom 

(Vidigal, Ferrari, Rodrigues, Marcon, Baldissera & Carreira, 2014). Största tillfredsställelsen 

som anhöriga blir glada av är att få vara nära sin familjemedlem. Anhöriga upplever att det är 

underbart och glädjande att bry sig om sin familjemedlem som har Alzheimers sjukdom och 

känner sig skyldiga att bry sig för att betala tillbaka allt som deras familjemedlem har gjort för 

dem. En anhörig lever för detta, att få ta hand om är allt och det upplevs även glädjande att 

deras familjemedlem är i livet (Vidigal, Ferrari, Rodrigues, Marcon, Baldissera & Carreira, 

2014). En annan anhörig blir glad av att få hjälpa andra och därför känns det som självklart att 

ta hand om sin familjemedlem. Anhöriga känner att de vill ge all kärlek, ömhet, 

uppmärksamhet och engagemang som deras familjemedlem en gång har gett. Anhöriga tycker 

om när deras familjemedlem är glad och känner sig bekväm. Det är en tillfredsställelse att 

veta att deras familjemedlem behöver dem (ibid.). 

  

“It gives me a lot of satisfaction to know that she needs me” (Vidigal, 

Ferrari, Rodrigues, Marcon, Baldissera & Carreira, 2014, s 712). 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats valdes på grund av att syftet med studien var att beskriva anhörigas 

upplevelser. I en litteraturstudie finns tillgång till litteraturen konstant eftersom nya artiklar 

kan sökas i databaser ifall komplettering skulle behövas göras eller om materialet hade 

behövts bearbetats mer. Litteraturstudie kändes som ett naturligt val eftersom det fanns 

möjlighet att gå tillbaka till texten och komplettera med nya data. Litteraturstudier innefattar 

en sammanställning av upplevelser och tankar utifrån texter och litteratur baserat på forskning 

(Olsson & Sörensen, 2013). Studien inriktar sig på vetenskapliga artiklar men det hade även 

varit möjligt att utgå från patografier. Vetenskapliga artiklar valdes för att få ett bredare 

perspektiv på personers upplevelser eftersom fler personer är inkluderade. Patografier ger en 

smalare bild eftersom färre personers upplevelser beskrivs.  
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Urvalet består av kvalitativa artiklar som beskriver anhörigas upplevelser av att vårda en 

familjemedlem med Alzheimers sjukdom. Artiklarna har som inklusionskriterie att vara peer-

reviewed vilket ger en garanti på att studien är granskad av andra forskare. Ett annat 

inklusionskriterie var att artiklar efter år 2008 endast skulle användas. Författarna ansåg att ett 

tidsspann på tio år utgjorde nyare forskning. Tidsspannet hade kunnat vara kortare men det 

hade varit svårare att hitta data som behövdes till studien för att få ett bra resultat. En fördel 

var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska för att lättare förstå texten och för att de 

flesta artiklarna är skrivna på engelska. Däremot kunde det uppstå problem i översättningen 

eftersom vissa engelska ord var svåra att översätta till korrekt svenska. Urvalet skrivs utifrån 

individer som syftet inriktar sig på i studien, i detta fallet baseras studien på vuxna anhöriga 

till en familjemedlem som har Alzheimers sjukdom. Reflektioner förekom om avgränsning till 

endast svenska artiklar skulle inkluderas. Beslutet föll på att inte avgränsa eftersom det inte 

fanns så mycket forskning från Sverige men även för att få ett större perspektiv och variation 

på berättelserna av anhörigas upplevelser världen över (Henricson & Billhult, 2012).   

 

Litteratursökning gjordes i två databaser, Cinahl och Pubmed som är inriktade på hälso- och 

sjukvård. Två databaser användes för att få en bredare sökning. Fler databaser för hälso- och 

sjukvård finns och skulle kunna vara användbara för att kunna få fram fler vetenskapliga 

artiklar som hade bidragit till resultatet. I litteratursökningen kontaktades en bibliotekarie för 

att få hjälp med sökningen och för att få en förståelse kring de olika databaserna. Forsberg och 

Wengström (2008) beskriver att bibliotekarien kan bidra med hjälp för att effektivt kunna 

söka information. Sökorden som användes i studien var Alzheimers disease, family, family 

coping, caregivers, family experience och family attitude. Därefter kombinerades sökorden 

med de booleska sökoperatorerna “AND” och “OR”. Fler sökord hade kunnat användas och 

kombineras för att få fram fler artiklar och ett djupare resultat. Att använda fler sökord hade 

också kunnat bidra till ett annat resultat med andra upplevelser. Inom kvalitativ datainsamling 

är det centrala att få tag i information som förklarar ett fenomen eller en situation i världen 

(Polit & Beck, 2008). I litteratursökningen och kvalitetsgranskningen har bägge författarna 

gemensamt samverkat. LoBiondo-Wood & Haber, 2010; Polit & Beck, (2012) skriver att det 

stärker giltigheten och pålitligheten eller trovärdigheten för studien om bägge författarna är 

delaktiga.  

 

Litteratursökningen resulterade i 13 artiklar som gick vidare för kvalitetsgranskning utifrån 

SBU: S granskningsmall för kvalitativa artiklar. Efter kvalitetsgranskning kvarstod åtta 
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artiklar som inkluderades i studien. Fem av artiklarna höll hög kvalitet och tre av artiklarna 

var av medelhög kvalitet. Anledningen till att artiklarna är av medelhög kvalitet beror främst 

på att det var oklart om det rådde datamättnad eller analysmättnad i artiklarna. Artiklarna med 

medelhög kvalitet valdes ändå att inkluderas i studien eftersom innehållet i artiklarna ansågs 

trovärdigt och svarade på syftet. Granskningsmallen är ett stöd för att bedöma kvaliteten på 

studien (SBU, 2017). Om artikeln tydligt beskriver hur urval, datainsamling, dataanalysen och 

slutsatser i studien har gått till anses artikeln hålla hög kvalitet (Carlander, Ternestedt, 

Sahlberg-Blom, Hellström & Sandberg, 2011). I kvalitetsgranskningen fanns inga tydliga 

riktlinjer för poängsättning av artiklarna. Kvaliteten på artiklarna fick bestämmas utifrån ett 

eget poängsystem, vilket kan resultera i olik bedömning beroende på vilken person som gör 

kvalitetsgranskningen. Vissa av kriterierna i kvalitetsgranskningen var svårförstådda och 

kunde inte tydas utifrån artiklarna vilket gjorde att poäng uteslöts ur beräkningarna. 

 

Dataanalysen gjordes utifrån Graneheim och Lundmans beskrivning om hur en 

innehållsanalys görs. Graneheim och Lundmans innehållsanalys var en tydlig analysmetod 

som var enkel att utgå från däremot fanns svårigheter att få fram avgränsningar i kategori och 

underkategorier. Utgångspunkten var att arbeta efter en manifest ansats vilket Graneheim & 

Lundman (2004) beskriver är att arbeta textnära och se det uppenbara utan att tolka texten. 

Däremot finns ingen garanti på att texten i analysen inte tolkats eftersom svårigheter att arbeta 

helt textnära uppstod. Därför finns risk att latenta inslag förekommer i texten. Graneheim & 

Lundman, (2004) styrker att oavsett om manifest eller latent ansats används förekommer viss 

tolkning i analysen. Artiklarna har skrivits ut och noggrant bearbetats flera gånger för att 

lättare få en förståelse och för att kunna stryka över meningsenheterna som svarade på syftet. 

Artiklarna lästes igenom och meningsenheter plockades ut individuellt och tillsammans. 

Meningsenheterna granskades gemensamt för att vara säkra på att meningsenheterna var 

relevanta för studien och översattes sedan noggrant från engelska till svenska för att vidare 

kondenseras och slutligen kodas. Koderna analyserades gemensamt ett flertal gånger för att 

bedöma vilka som passade ihop med varandra för att få fram underkategorier och kategorier. 

En nackdel var att det uppstod svårigheter att bilda kategorier och underkategorier eftersom 

det fanns många koder som var olika varandra. Många av momenten genomfördes 

tillsammans vilket kunde vara en fördel för att vara säkra på att ingen information uteblev och 

möjligheten fanns att kunna diskutera med varandra och slutligen få fram ett trovärdigt 

resultat. Wallengren & Henricson (2012) betonar att trovärdigheten ökar genom att vara fler 

författare i analysprocessen på grund av möjligheten att kunna komplettera varandra.  
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Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att anhöriga ofta kände behov av mer kunskap för att kunna vårda 

familjemedlemmen på bästa sätt. Anhöriga upplevde att de inte hade någon kunskap kring 

sjukdomen och att det inte fanns någon hjälp att få inom familjen, vilket resulterade i att det 

uppstod konflikter inom familjen och anhöriga kände sig vilsna och bortglömda eftersom 

anhöriga upplevde att de inte fick någon hjälp från sjukvården. För att förbereda anhöriga 

inför rollen som vårdare till familjemedlemmen med Alzheimers sjukdom kan sjuksköterskor 

bidra till handledning om sjukdomen i hemmet och till utbildningsprogram för anhöriga 

(Wang, Xiao, He & Bellis, 2014). Hälso- och sjukvården bör se till att anhöriga har optimala 

förutsättningar och en god miljö i hemmet för att anhöriga ska kunna bidra med en bra vård 

(Persson & Zingmark, 2009). Wang, Xiao, He & Bellis, (2014) menar att sjuksköterskor 

behöver utbilda anhöriga kring beteendeförändringar som uppstår vid Alzheimers sjukdom för 

att göra sjukdomen hanterbar. Det är av vikt att sjuksköterskor utbildar, ger kunskap och 

hjälper anhöriga att arbeta kliniskt i vårdandet för att hantera psykologiska symtom som 

ångest, oro och depression. Travelbee, (1971) belyser att anhöriga är i behov av stöttning och 

hjälp eftersom sjukdomen även påverkar anhöriga. Travelbee anser också att stöttning och 

uppmuntran är viktiga komponenter för att anhöriga ska kunna orka med ansvaret som 

vårdandet innebär och på så vis kunna ge bästa möjliga vård. Vellone, Piras, Venturini, 

Alvaro & Cohen (2012) styrker resultatet genom att beskriva att livskvalitén skulle förbättras 

om anhöriga fick mer hjälp av sjukvården. Vidare styrks resultatet att anhöriga är i behov av 

hjälp från andra människor med samma erfarenheter för att kunna känna ett välbefinnande. 

Behovet av att få egentid är av betydelse för att anhöriga ska må bra (ibid.). I resultatet 

förekommer också vikten av kunskapens betydelse. Anhöriga upplevde ett ökat välbefinnande 

och kände sig mer självsäkra i vårdandet av familjemedlemmen genom att få kunskap om 

Alzheimers sjukdom. Kunskap om sjukdomen och vägledning genom den nya situationen 

bidrar till att anhöriga kan ge en bättre vård. Genom att delta i stödgrupper träffar anhöriga 

andra personer med samma erfarenhet vilket leder till ett utbyte av kunskap och motivation 

till att fortsätta vårda familjemedlemmen. Välimäki, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä & 

Koivisto, (2012) styrker vikten av att anhöriga får kunskap om Alzheimers sjukdom och att 

kunskapen är väl användbar i vårdandet av familjemedlemmen. Flera anhöriga känner det som 

en lättnad att få kunskap och information om sjukdomen för att kunna gå vidare i sin 

livssituation (ibid.).  
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Ett utmärkande fynd från resultatet var känslor av att inte orka ta hand om sin familjemedlem. 

Ansvaret blev för stort och anhöriga upplevde att allt låg i deras händer vilket orsakade 

psykiska påfrestningar som påverkade relationen. Situationen blev tillslut ohållbar och 

anhöriga orkade inte längre ta hand om familjemedlemmen. Känslor av att vilja lämna 

familjemedlemmen förekom och allt eftersom sjukdomen försämrades önskade anhöriga 

tillslut att familjemedlemmen skulle dö, inte enbart för att familjemedlemmen skulle bli av 

med smärtan utan också för att anhöriga inte orkade mer. Person & Zingmark (2006) påvisar 

att vårdandet av en familjemedlem med Alzheimers sjukdom kan vara krävande och påverka 

anhöriga psykiskt. Stress, ökad belastning, ensamhet, ångest och depression är vanligt 

förekommande känslor hos anhöriga som vårdar en familjemedlem. Ibland kan det vara svårt 

för anhöriga att uttrycka vilken typ av hjälp som behövs och då är det hälso- och sjukvårdens 

uppgift att försöka fånga upp behoven och bidra med hjälp. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan har en dialog med anhöriga för att förstå anhörigas livssituation för att kunna 

bidra med hjälp (ibid). Sociala relationer är viktiga att beakta eftersom minskad kontakt med 

vänner och kollegor kan påverka anhörigas mående negativt. Hälso- och sjukvården måste 

därför erbjuda stöd i form av dagvård för att anhöriga ska kunna få mer egentid. Det kan även 

vara av vikt att uppmuntra anhöriga att stötta varandra och dela på ansvaret vid vårdandet av 

familjemedlemmen (Lethin et al., 2017). Välimäki, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä och 

Koivisto (2012) styrker resultatet genom att beskriva att Alzheimers sjukdom orsakar 

psykiska och fysiska begränsningar för anhöriga. Anhöriga upplever sig fängslade med 

familjemedlemmen eftersom att de inte kan gå ut längre. Flera anhöriga känner att det 

begränsar deras liv att ta hand om sin familjemedlem (ibid.). Boylstein och Hayes (2012) 

styrker resultatet att rollen som vårdgivare kan vara en tung börda. Vidare bekräftas även 

känslorna som uppkom angående att anhöriga ville att familjemedlemmen skulle dö. Sådana 

känslor uppstod på grund av att anhöriga var fast i en ohållbar situation. Däremot förkastar 

Duggleby, Williams, Wright och Bollinger (2011) resultatet på grund av att situationen ses 

som ohållbar eftersom anhöriga och familjemedlemmar kan leva ett delaktigt liv tillsammans 

med god arbetsförmåga vilket gör att anhöriga orkar ta hand om sin familjemedlem. Persson 

och Zingmark (2006) styrker resultatet ytterligare genom att berätta att anhöriga kan uppleva 

glädje och värdighet tillsammans med sin familjemedlem trots Alzheimers sjukdom (ibid.).  

 

Något som också utmärkte sig i resultatet var anhörigas upplevelser av tillfredsställelse och 

glädje av att vårda familjemedlemmen med Alzheimers sjukdom. Anhöriga ser många 
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positiva upplevelser av att vårda sin familjemedlem med Alzheimers sjukdom. Vellone et al. 

(2012) beskriver att en anhörig vårdare försökte se positivt på förändringarna som uppstod 

hos familjemedlemmen och beskriver även att det fanns en mening med dessa förändringar, 

och att förändringarna i slutändan kunde leda till något gott. Resultatet visar att största 

tillfredsställelsen är att få vara nära sin familjemedlem och bry sig om familjemedlemmen. 

Anhöriga känner att det är deras plikt att ta hand om familjemedlemmen efter allt som 

familjemedlemmen har gjort för de anhöriga. Anhöriga upplever det som glädjande att se sin 

familjemedlem glad och bekväm och blir tillfredsställda av att veta att deras familjemedlem 

behöver dem. Vellone et al. (2012) styrker fyndet genom att påvisa att många anhöriga 

upplever tillfredsställelse av att vårda en familjemedlem med Alzheimers sjukdom. Även om 

vårdandet kan upplevas som stressigt kunde anhöriga också känna att de gjorde det bästa för 

familjemedlemmen. Glädje uppstod hos anhöriga av att se familjemedlemmen lugn av vården 

som gavs. Tarlow, Wisniewski, Belle, Rubert, Ory, & Gallagher-Thompson (2004) styrker 

också att vårdandet kunde bidra till positiva känslor som exempelvis tillfredsställelse. Genom 

att ta hand om familjemedlemmen med Alzheimers sjukdom bidrog det till att anhöriga kände 

sig behövda och tyckte bra om sig själva. Anhöriga upplever glädje närhet och värdighet när 

de fick spendera tid tillsammans med sin familjemedlem (Persson & Zingmark, 2006).  

 

Ett fynd i resultatet var att flera anhöriga upplever att det är jobbigt att leva med någon med 

Alzheimers sjukdom. Allt som är stabilt i relationen förändrades. Sjukdomen gjorde att 

anhöriga kände hinder av fysisk beröring. Några upplevde att känslomässig närhet minskade i 

relationen till familjemedlemmen medans andra kände mer närhet och kärlek till sin partner 

än tidigare och att relationen blivit starkare. Anhöriga försökte bibehålla närhet och kärlek till 

familjemedlemmen. Anhöriga upplever att alla har något uppdrag i livet och att deras uppdrag 

är att ta hand om sin familjemedlem. Anhöriga tycker om att bry sig om familjemedlemmen 

och önskar välmående och kärlek till sin älskade. Travelbee (1971) anser att relationer är 

viktiga att beakta i betydelsen av att bidra till en god vård. Persson och Zingmark (2006) 

styrker resultatet genom att påvisa att anhöriga som vårdar sin familjemedlem med 

Alzheimers sjukdom kan känna kärlek till sin familjemedlem trots sjukdom. Ett kärleksfullt 

förhållande gjorde att anhöriga kände mening med livet (Välimäki, Vehviläinen-Julkunen, 

Pietilä & Koivisto, 2012). Vidare styrker Persson och Zingmark (2006) att det är viktigt för 

anhöriga och familjemedlemmar att bibehålla fysisk beröring. Boylstein och Hayes (2012) 

styrker att anhöriga jämför sitt nuvarande äktenskap med relationen de hade innan. Anhöriga 

och familjemedlemmar förlorade mycket som de haft tillsammans, de kunde inte längre 
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kommunicera med varandra eller gå ut och ha kul och inte heller känna fysisk beröring till 

varandra.  

 

I Resultatet förekommer det att anhöriga upplevde ombytta roller mellan anhöriga och 

familjemedlemmar. Effekten av sjukdomen upplevs tidskrävande och gör att anhöriga får ta 

mer ansvar än tidigare. Vardagssysslorna som tidigare gjorts tillsammans blev nu anhörigas 

ansvar. Allt från att diska och laga mat till att sköta ekonomin var sysslor som anhöriga fick ta 

på sig vilket blev en stor belastning eftersom det är saker som anhöriga aldrig gjort förr. All 

tid läggs åt vardagssysslor eller att ta hand om familjemedlemmen med Alzheimers sjukdom. 

Clarke, Ross och Tod (2014) menar att eftersom det ofta sker ombytta roller mellan anhöriga 

och familjemedlemmar som har Alzheimers sjukdom kan det uppstå svårigheter i 

rollförändringarna för anhöriga. Det är därför av vikt att sjuksköterskan förstår anhörigas 

upplevelser för att kunna individanpassa vården. Sjuksköterskan bör bidra med information 

till anhöriga om Alzheimers sjukdom och hur sjukdomen påverkar familjemedlemmen. Om 

anhöriga får information och stöd om sjukdomen kan det leda till att anhöriga känner sig 

tryggare i sin roll som vårdare (Clarke, Ross & Tod, 2014). (Boylstein och Hayes, 2012; 

Ducharme, Kergoat, Antoine, Pasquier & Coulombe, 2013), beskriver att förändringen mellan 

att vara en partner till att bli en anhörig vårdgivare innebar att det blev ombytta roller vilket 

styrker resultatet. Förändrade roller leder till att anhöriga ser sin make eller maka som en 

annan person. Plötsligt fick anhöriga ta över all beslutsfattning och hjälpa familjemedlemmen 

med det mesta. O'Shaughnessy, Lee och Lintern (2010) styrker att anhöriga upplevde det som 

svårt att pendla mellan rollen som partner och vårdare till familjemedlemmen. Persson och 

Zingmark (2006) styrker vidare att nya sysslor i hemmet och ändrade roller blir en del av livet 

för anhöriga i vårdandet av en familjemedlem med Alzheimers sjukdom. Resultatet styrks 

ytterligare av Ducharme, Lévesque, Lachance, Kergoat & Coulombe, (2011) som menar att 

anhöriga upplevde svårigheter i den nya rollen och kände att det fanns en mängd saker att lära 

sig om ansvarsområden i hemmet, planering och för framtiden.  

 

Slutsats  

Studiens resultat visade att anhöriga påverkas på olika sätt av att en familjemedlem har 

Alzheimers sjukdom. Flera anhöriga upplevde att välmående och självsäkerhet hade ökat i 

takt med att anhöriga fick mer kunskap och stöttning. Kunskapen bidrog till mer motivation 
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och på så vis kunde anhöriga ge en bättre vård. Resultatet påvisade också en önskan om mer 

kunskap eftersom anhöriga upplevde det svårt att få hjälp och inte hade någon kunskap. 

Oförståelse och brist på stöd av hälso- och sjukvården orsakade att anhöriga kände sig 

bortglömda. Relationen påverkades också i vårdandet. Ombytta roller var något som ofta 

förekom och anhöriga fick ta på sig ansvaret själva. Känslomässig närhet hade anhöriga 

delade meningar kring. Några upplevde minskad närhet medans andra upplevde att relationen 

blev starkare. Mycket ansvar låg på anhöriga vilket bidrog till minskad egentid och 

begränsningar i livet. Positiva känslor som glädje och tillfredsställelse förekom i resultatet. 

Anhöriga kände att det var en självklarhet att hjälpa familjemedlemmen och att finnas där. 

Oro och rädsla för framtiden förekom ofta hos anhöriga som vårdar en familjemedlem med 

Alzheimers sjukdom. Skuldkänslor förekom också i samband med försämring av sjukdomen. 

Alzheimers sjukdom gjorde att familjemedlemmen förändrades vilket resulterade i sorg för 

anhöriga. Rollen som vårdare är krävande för anhöriga vilket visades i att flera anhöriga 

kände att de ville lämna sin familjemedlem. Det är viktigt att mer forskning görs för att få en 

helhetssyn på hur anhöriga upplever vårdandet av Alzheimers sjukdom för att hitta lösningar 

som förbättrar anhörigas livssituation och som underlättar vardagen. Kunskap om Alzheimers 

sjukdom är något som behöver utvecklas för att förbättra anhörigas situation. Anhöriga är en 

viktig grupp som inte får glömmas bort i vårdandet av Alzheimers sjukdom.  

 

Självständighet  

Under arbetets gång har samarbetet oftast fungerat väl. Inledningen gjordes tillsammans. 

Bakgrunden delades upp. Michaela skrev om Alzheimers sjukdom, upplevelser och anhörigas 

roll i vårdandet av familjemedlemmen. Erica skrev teoretisk referensram. Metoden gjordes 

delvis tillsammans och delvis separat. Resultatet skrevs lite tillsammans och lite var för sig. 

Metoddiskussionen och resultatdiskussionen skrevs tillsammans. Bilagorna gjorde Michaela 

och referenslistan gjorde Michaela och Erica. Under arbetets gång har diskussion och 

kommunikation skett ständigt för att få en bra uppsats. 
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i Cinahl  

Sökningar Sökkombinatione

r 

Datum Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltext 

Antal valda 

artiklar 

     S1 MH” Alzheimer’s 

disease” 

2018-03-12 31,353 0 0 0 

     S2 Family 

coping/Family 

experience/Family 

attitude + OR 

2018-03-12 14,279 0 0 0 

     S3 Family caregivers 2018-03-12 7,621 0 0 0 

     S4 S1-S3 + AND 2018-03-12 29 17 11 3 

       

     S1 MH "Alzheimer's 

Disease" 

2018-02-26 25,425 0 0 0 

     S2 MH "Family" OR 

MH "Extended 

Family" 

2018-02-26 36,139 0 0 0 

     S3 MH "Caregivers" 2018-02-26 26,660 0 0 0 

     S4 S1 AND S2 AND 

S3 

2018-02-26 298 0 0 0 

     S5 Caregiver 

experience OR 

caregiver 

experiences OR 

caregivers attitude 

OR caregivers 

attitudes OR family 

experience OR 

family experiences 

AND Alzheimer’s 

disease 

2018-02-26 40,323 0 0 0 
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S6 Caregiver 

experience OR 

caregiver 

experiences OR 

caregivers attitude 

OR caregivers 

attitudes OR family 

experience OR 

family experiences 

AND Alzheimer’s 

disease) AND (S4 

AND S5) 

2018-02-26 89 22 8 3 

 

Sökningar i Pubmed 

Sökning Sökkombinationer Datum Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltext 

Antal valda 

artiklar  

   S1 Alzheimer’s disease 2018-03-09 50492 0 0 0 

   S2 Family coping 

[Title/Abstract] OR 

family 

experience[Title/Abstra

ct] OR family attitude  

2018-03-09 37613 0 0 0 

   S3 Family coping 

[Title/Abstract] OR 

family experience 

[Title/Abstract] OR 

family attitude AND 

Alzheimer’s disease 

2018-03-09 174 18 7 2 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 

kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

Hög       Medelhög      Låg   

     

a)    Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

     

a)    Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)    Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)    Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
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e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

 

g) Är resultatet överförbart till ett annat 
sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

 

 

     

a)    Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)    Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

     

a)    Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c)    Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

    

a)    Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)    Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 
 

Författare/År Titel Metod Urval Kvalitet 

Gelman, C. 2010.  
 

” La Lucha”: The 
experiences of Latino 
family caregivers of 
patients with Alzheimer’s 
disease 

Kvalitativ pilotstudie 10 anhöriga, 8 kvinnor & 2 
män. 6 var makar och 4 var 
barn. 

Medelhög 

Harris, S., Adams, M., 
Zubatsky, M & White., M. 
2011. 

A caregiver perspective of 
how Alzheimer´s disease 
and related disorders affect 
couple intimacy 

Kvalitativ, strukturerade 
intervjuer med 
fenomenologiskt synsätt 

10 Anhöriga, 4 män & 6 
Kvinnor 

Medelhög 

Sørensen, L., Waldorff, F., 
& Waldemar., G. 2008. 

Early counselling and 
support for patients with 
mild Alzheimer’s disease 
and their caregivers:A 
qualitative study on 
outcome 

Kvalitativ semistrukturerad 
intervjustudie 

11 Anhöriga Hög 

Vidigal, FC., Ferrari, RF., 
Rodrigues, DMR., Marcon, 
SS., Baldissera, VDA. & 
Carreira, L. 2014. 

Satisfaction in caring for 
older adults with 
Alzheimer’s: 
Perceptions of the family 
caregivers 

Kvalitativ  
semstrukturerad 
intervjustudie 

8 Anhöriga, majoriteten var 
döttrar 

Medelhög 
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Esandi, N., Nolan, M., 
Alfaro, C., & Canga-
Armayor, A. 2017. 

Keeping things in balance: 
Family experience of living 
with Alzheimer’s disease 

Kvalitativ semistrukturerad 
intervjustudie 

7 familjer med 22 anhöriga Hög 

Werner, P., Goldstein, D., 
& Buchbinder, E. 2010. 

Subjective Experience of 
Family stigma as Reported 
by Children of Alzheimer’s 
disease Patients 

Kvalitativ semistrukturerad 
intervjustudie 

10 barn/anhöriga 

 

Hög 

Ilha, S., Santos, SSC., 
Backes, DS., Barros, EJL., 
Pelzer, MT & Costenaro, 
RGS. 2017. 

Complex educational and 
care (geron) technology for 
elderly individuals/families 
experiencing Alzheimer’s 
disease 

Kvalitativ semistrukturerad 
intervjustudie 

13 anhöriga, 5 kvinnor, 8 
män. 8 barn, 2 barnbarn, 2 
var make/maka 

Hög 

Navab, E., Negarandeh, R., 

& Peyrovi, H. 2012. 

 

Lived experiences of 
Iranian family member 
caregivers of persons with 
Alzheimer's disease: caring 
as 'captured in the 
whirlpool of time' 

Kvalitativ intervjustudie 
med hermeneutiskt 
fenomenologiskt synsätt 

8 familjevårdare Hög 
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Bilaga 4 Analysförfarande 
Meningsenheter (Eng) Meningsenheter (Sve) Kondensering Kodning Underkategori Kategori 

Most of the caregivers 
interviewed indicated 
that living with the 
disease changes 
everything that was 
once stable in the 
relationship 

De flesta av 
intervjuerna visade att 
leva med sjukdomen 
förändrar allt som var 
en gång var stabilt i 
förhållandet 

Leva med sjukdomen 
förändrade allt som 
var stabilt i 
förhållandet 

Förändring i 
förhållandet 

En förändrad relation Att ta hand om en 
familjemedlem 

The participants 
explained how both 
partners attempted to 
maintain connection as 
a couple and find 
closer physical 
intimacy and emotional 
bonds. 

Deltagarna förklarade 
hur båda parter 
försökte upprätthålla 
anslutningen som ett 
par och hitta närmare 
fysisk intimitet och 
känslomässiga band. 

De förklarade att båda 
parter försökte vara 
som ett par och hitta 
fysisk och 
känslomässig närhet 

Försökte 
bibehålla närhet 
& kärlek 

En förändrad relation Att ta hand om en 
familjemedlem 

Some felt certain 
barriers prevented them 
from physically 
connecting with their 
partner.  

Några kände att vissa 
hinder hindrade dem 
från att fysiskt ansluta 
sig till sin partner. 
 

Vissa hinder hindrade 
dem att få fysisk 
kontakt med partnern 

Hinder från 
fysisk kontakt 

En förändrad relation Att ta hand om en 
familjemedlem 
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Meningsenhet (Eng)  Meningsenhet (Sve) Kondensering Kodning Underkategori Kategori 

All caregivers 
recounted either their 
lack of knowledge and 
awareness about this 
condition 

Alla vårdgivare 
berättade om sin brist 
på kunskap och 
medvetenhet i detta 
tillstånd 
 

Vårdgivarna berättade 
bristen på kunskap och 
medvetenhet 

Brist på kunskap 
och medvetenhet 
 

Att behöva 
kunskap 

Att ta hand om en 
familjemedlem 

We need someone to 
guide us. We need 
guidance ang 
knowledge. We were 
completely lost 

Vi behöver någon att 
vägleda oss. Vi 
behöver vägledning 
och kunskap. Vi var 
helt vilsna 
 

Vi behöver vägledning 
och kunskap, vi var 
helt vilsna 

Behöver 
vägledning och 
kunskap 

Att behöva 
kunskap 

Att ta hand om en 
familjemedlem 

” I take from here all 
the necessary 
knowledge to improve 
the quality of care for 
him.” 

”Jag tar med all 
nödvändig kunskap för 
att kunna förbättra 
vårdandet för honom” 

Tar med nödvändig 
kunskap för att 
förbättra vårdandet 

Kunskap förbättrar 
vårdandet 

Att behöva 
kunskap 

Att ta hand om en 
familjemedlem 

When I didn´t know 
what was causing my 
mother´s difficulties, it 
made me angry. 

När jag inte visste vad 
som orsakade min 
mammas svårigheter 
gjorde det mig arg 

Brist på kunskap gjorde 
mig arg 

Arg på grund av 
kunskapsbrist  

Att behöva 
kunskap 

Att ta hand om en 
familjemedlem 
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Meningsenhet (Eng) Meningsenhet (Sve) Kondensering Kodning Underkategori Kategori 

“The thought of 
having to take more 
and more care of him 
when I feel no love, 
it’s like a prison.” 

“Tanken på att 
behöva ta hand om 
honom mer och mer 
när jag inte känner 
någon kärlek, det är 
som ett fängelse”

Vill inte ta hand om 
honom, känner ingen 
kärlek, är som ett 
fängelse 

Vill inte ta hand om 
mer 

Känslor av att inte 
orka mer 

Att ta hand om en 
familjemedlem 

“I always reflect on 
the past and feel 
guilt.” 

”Jag tänker alltid på 
det förflutna och 
känner skuld.”

Tänker på det 
förflutna och känner 
skuld

Känsla av skuld. Att känna skuld Att ta hand om en 
familjemedlem 

“When you love 
someone and see that 
she is ill, my own life 
is jeopardized and I 
am concerned and 
afraid about my own 
future” 

“När du älskar någon 
och ser att hon är 
sjuk, äventyras mitt 
eget liv och jag är 
orolig och rädd över 
min egen framtid” 

Mitt liv äventyras av 
att hon är sjuk, jag är 
orolig och rädd över 
min framtid 

Oro och rädsla inför 
framtiden 

Att känna oro och 
rädsla 

Att ta hand om en 
familjemedlem 

“I like helping other 
people, because of 
this I feel very happy 
to be able to care for 
him” 

“Jag tycker om att 
hjälpa andra 
människor, på grund 
av det känner jag mig 
väldigt glad att kunna 
ta hand om honom” 

Tycker om att hjälpa 
andra, det gör mig 
väldigt glad att kunna 
ta hand om honom 

Glad att ta hand om 
honom  

Att känna glädje Att ta hand om en 
familjemedlem 

”I think about the 
past inadvertently, in 
order to be able to 
answer her 
questions… I feel 
sad… But i have no 
other option”

”Jag tänker på det 
förflutna oavsiktligt 
för att kunna svara på 
hennes frågor… Det 
gör mig ledsen… 
men jag har inget 
annat val” 

Jag tänker på det 
förflutna för att 
kunna svara på 
hennes frågor. Det 
gör mig ledsen 

Ledsen av att tänka 
på det förflutna 

Att känna sorg Att ta hand om en 
familjemedlem 
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