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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Anhöriga tar 
ofta ett stort ansvar över sin närstående med sjukdomen. Det är viktigt att 
sjuksköterskan uppmärksammar samt ger stöd och information till anhöriga för att 
möjliggöra en vardag med god livskvalitet. Syfte: Att beskriva anhörigas upplevelser 
av livet tillsammans med en närstående som har Alzheimers sjukdom. Metod: En 
litteraturöversikt innefattande 16 artiklar med kvalitativ design. Artiklarna 
analyserades genom induktiv analys vilket resulterade i två huvudkategorier och sju 
underkategorier. Resultat: Anhöriga upplevde en förändrad livssituation fylld av 
starka emotioner såsom sorg, skuld, skam, rädsla och oro. Även känslan av att vara 
isolerad och förlora sitt normala liv uttrycktes. Att ta ett vårdande ansvar för sin 
närstående innebar förändrade roller i relationen. Anhöriga utvecklade strategier i 
vardagen för att hantera tillvaron och uttryckte ett behov av stöd och kunskap. 
Slutsats: Ett samband kan ses mellan komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet och anhörigas upplevelser av känsla av sammanhang. För att få en ökad 
förståelse för närståendes förändrade beteende behövs information och stöd. Vidare 
forskning kring information och stöd till anhöriga gällande Alzheimers sjukdom anses 
relevant. 
 
Nyckelord: Alzheimers sjukdom, Anhöriga, Familjemedlemmar, KASAM, Kvalitativ 
litteraturöversikt 
   



 

An altered life situation 
 
The experiences of living near Alzheimer's Disease:  
A Literature Review 
 
 
 
Summary 
 
Background: Alzheimer's disease is the most common dementia disease. Family 
members often take great responsibility over their close relatives with the disease. It's 
important for nurses to pay attention and provide support and information to family 
members in order to manage good quality of life. Objective: To describe family 
members experience of everyday life together with a close relative who has Alzheimer's 
disease. Methods: A literature review including 16 articles with a qualitative design. 
The articles were analysed by an inductive analysis, resulting in two main categories 
and seven subcategories. Results: Families experienced an altered life situation filled 
with strong emotions such as sadness, guilt, shame, fear and concern. Feelings of being 
isolated and losing their normal life was expressed. Taking a caring responsibility for 
their close relative involved changing roles in the relationship. Families developed 
strategies to handle everyday life and expressed a need for support and knowledge. 
Conclusions: A connection is seen between the components of comprehensibility, 
manageability and meaningfulness, and relatives' perceptions of sense of coherence. 
To gain a better understanding of the changing behaviour of close relatives, 
information and support are needed. Further research about information and support 
to family members regarding Alzheimer's disease is relevant. 
 
 
Keywords: Alzheimer's Disease, Caregiver, Family member, Sense of coherence, 
Qualitative studies 
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Inledning 
Var tredje sekund drabbas en person världen över av demenssjukdom. Det innebär 
nära 10 miljoner nya fall varje år (World Health Organization [WHO], 2017b). 
Demenssjukdomar förväntas även öka markant i framtiden vilket anses bero på en 
ökad livslängd hos befolkningen (Prince, Wimo, Guerchet, Ali & Wu, 2015). Alzheimers 
sjukdom klassas som den vanligaste demenssjukdomen, där 60–70 procent av de som 
lever med en demenssjukdom har Alzheimers sjukdom. Sjukdomen kan vara 
överväldigande för de som drabbas men även för deras anhöriga (WHO, 2017a). 
Forskning visar att anhöriga ofta tar ett stort ansvar för sin närstående med sjukdomen 
vilket innebär en förändrad livssituation. När den närstående förändras får även 
relationen en ny betydelse (Czekanski, 2017; Persson & Zingmark, 2006). Ur ett 
samhällsperspektiv visar forskning att Alzheimers sjukdom orsakar ett stigma. 
Samhällets förutfattade meningar om sjukdomen påverkar familjen emotionellt och 
socialt genom vårdgivarnas stigma, offentligt stigma och strukturellt stigma vilket 
också ökar bördan för anhöriga (Werner, Mittelman, Goldstein & Heinik, 2012). 
Socialstyrelsen (2017a) menar att information och kunskapsspridning om 
demenssjukdomar skulle bidra till ett mer demensvänligt samhälle. Detta skulle 
innebära att personer med demenssjukdom och deras anhöriga kan få en ökad 
förståelse, en ökad självständighet samt bättre livskvalitet. 
 
I den här litteraturöversikten används begreppen anhörig och närstående. Anhörig 
definieras som en person som vårdar eller stödjer en närstående. Närstående är den 
som tar emot omsorg, vård och stöd (Socialstyrelsen, 2016). Litteraturöversikten syftar 
till att höja medvetenheten om hur anhöriga upplever livet tillsammans med en 
närstående som har Alzheimers sjukdom, för att öka möjligheten att tillhandahålla en 
god vård och omsorg för alla inblandade i sjukdomen. 
 

Bakgrund 

Demenssjukdom 

Demenssjukdom är ett syndrom som utvecklas till följd av primära och sekundära 
skador i hjärnan. Att drabbas före 60 års ålder är ovanligt men efter 65 års ålder ökar 
risken med en dubblering vart femte år (Statens Beredning för Medicinsk och Social 
Utvärdering [SBU], 2006). Sjukdomsförloppet och symtombilden kan se olika ut 
beroende på typ av demenssjukdom. En försämring av ett flertal kortikala funktioner 
såsom minne, förståelse, språk, tänkande, lärande och orientering är dock typiska 
symtom. I det tidiga stadiet är ofta glömska det första symtomet (WHO, 2017a). 
Förutom den nedsatta kognitiva, sociala och funktionella förmågan kan även 
nedstämdhet och oro förekomma (Socialstyrelsen, 2017a). 
 
Rätt diagnos vid misstänkt demenssjukdom är en viktig del i att få rätt omvårdnad och 
stöd till den drabbade och dess anhöriga (Prince, Bryce & Ferri, 2011; Socialstyrelsen, 
2017b). Demenssjukdomar delas in i olika grupper där vaskulär demens tillhör 
gruppen sekundära demenssjukdomar och Alzheimers sjukdom, Lewy-body demens 
samt Frontotemporal demens tillhör gruppen primärdegenerativa demenssjukdomar. 
Alzheimers sjukdom är den vanligaste av neurodegenerativa sjukdomar och som 
tidigare beskrivits också den vanligaste demenssjukdomen (SBU, 2006). 
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Alzheimers sjukdom 

Orsaken till Alzheimers sjukdom är inte klarlagd. Kännetecken är dock extracellulära 
plack samt intracellulära neurofibrillära nystan som bildas i ett flertal delar av hjärnan. 
Extracellulära plack består bland annat av fragment från proteinet beta-amyloid och 
förmodas framkalla inflammation samt oxidativ stress i hjärnan, vilket senare dödar 
neuron och förhindrar signaleringen mellan dem. Intracellulära neurofibrillära nystan 
bildas av proteinet tau och orsakar förstörelse av neuroner vilka slutar att fungera och 
slutligen dör. I sjukdomens slutliga stadie har hjärnvävnaden krympt avsevärt till följd 
av den utbredda skadan i hjärnan (Archer et al., 2006; Mandell & Green, 2014; 
National Institutes of Health [NIH], 2013). Det finns idag ingen botande behandling 
för Alzheimers sjukdom. Läkemedelsbehandling används främst för att bibehålla en 
kognitiv funktion eftersom sjukdomsförloppet inte kan bromsas (Socialstyrelsen, 
2017b). 
 
En tidig debut av Alzheimers sjukdom, där personen insjuknar före 65 års ålder, är 
ovanlig. Orsaken till den tidiga debuten är en förändring i ärftliga gener. En senare 
debut av sjukdomen är vanligare och orsakas troligen av kombinationen livsstil, 
miljömässiga faktorer och gener (NIH, u.å.). Sjukdomen är irreversibel och har en 
långsam sjukdomsutveckling. Symtomen kommer smygande och vid diagnos har 
sjukdomsförloppet i regel pågått under flera års tid (Socialstyrelsen, 2017b). 
 
Det episodiska minnet är den kognitiva funktion som försämras först i Alzheimers 
sjukdom. Det beror på att hippocampus och andra strukturer i mediala temporalloben 
tar störst skada under det tidiga skedet. Symtom kan då innefatta glömska, svårigheter 
att ta in och bearbeta ny information samt en upprepning av frågeställningar och 
berättelser (Budson, 2014). Symtom kan även innefatta depression, apati, ångest, 
agitation och personlighetsförändring (Karttunen et al., 2011; Pocnet, Rossier, 
Antonietti & von Gunten, 2013). Personer med sjukdomen kan vara omedvetna om sin 
minnesförlust och personlighetsförändring (Banks & Weintraub, 2008; Starkstein, 
2014), vilket kan innebära att personen utsätter sig för risker och farliga situationer 
(Starkstein, 2014). När Alzheimers sjukdom fortskrider utvecklas symtom som bland 
annat desorientering i tidigare kända miljöer, oförmåga att styra sina rörelser och 
språksvårigheter (Mandell & Green, 2014). I slutstadiet är personen med Alzheimers 
sjukdom i behov av omfattande hjälp med aktiviteter i det dagliga livet. Personen kan 
då vara sängbunden och ha svårigheter att uttrycka sig (Yeaman, Ford & Kim, 2012). 
Mortaliteten är störst hos kvinnor och äldre individer med sjukdomen. Det är inte 
ovanligt att dödsorsaken vid Alzheimers sjukdom beror på sekundära sjukdomar som 
pneumoni eller hjärt- och kärlsjukdomar (Jungwee, 2016). 
 
Anhörigas livssituation förändras ofta successivt i takt med sjukdomens progress där 
den närstående med Alzheimers sjukdom förändras steg för steg (Persson & Zingmark, 
2006). Vem som tar på sig ansvaret för den närstående beror ofta på ålder och kön på 
personen med sjukdomen, men också familjens kultur och etnicitet spelar in (Nichols, 
Martindale-Adams, Burns, Graney & Zuber, 2011). 

Anhöriga till närstående med Alzheimers sjukdom 

Det vanligaste är att maka/make eller vuxna barn tar på sig huvudansvaret för 
närstående med Alzheimers sjukdom. Det är mindre vanligt att den rollen axlas av 
syskon, barnbarn eller svärdöttrar/svärsöner. Det är överlag vanligare att kvinnorna i 
familjen tar på sig huvudansvaret för närstående med sjukdomen (Nichols et al., 2011; 
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Raccichini, Castellani, Civerchia, Fioravanti & Scarpino, 2009; Ruiz-Adame Reina, 
González-Camacho, Romero-García & Sánches-Reyes Ferández, 2017). Det är inte 
ovanligt att kvinnliga personer med Alzheimers sjukdom blir omhändertagna av någon 
annan i familjen än sin make eller partner. Ibland kan den personen i familjen som har 
minst åtaganden och ansvar i tillvaron bli den som får axla ansvaret för den närstående 
(Nichols et al., 2011). 
 
Forskning visar att anhöriga till en närstående med Alzheimers sjukdom upplever en 
förändrad familjesituation. Familjen reorganiseras vilket innebär förändrade 
relationer och roller (Czekanski, 2017; Persson & Zingmark, 2006; Schaber, Blair, Jost, 
Schaffer & Turner, 2015; Stone & Jones, 2009). De förändrade rollerna inom familjen 
skapar ibland ett starkare band mellan familjemedlemmar (Schaber et al., 2015) men 
ibland även konflikter (Stone & Jones, 2009). 
 
Livet tillsammans med den närstående innebär ofta att anhörigas egna liv sätts åt sidan 
(Czekanski, 2017; Persson & Zingmark, 2006). Den förändrade livssituationen kan 
vara svår att handskas med och anhöriga upplever en osäkerhet över hur vardagen ska 
hanteras (Persson & Zingmark, 2006; Stone & Jones, 2009). Den närståendes symtom 
och beteende kan skilja sig där den ena dagen inte är den andra lik (Stone & Jones, 
2009), vilket kräver en tillvaro som kantas av anpassning till situationen. Anhöriga 
upplever en otillräcklighet gällande på vilket sätt de ska möta den närståendes behov 
(Persson & Zingmark, 2006) och en skuld över att misslyckas med att ta hand om dem 
på bästa sätt (Stone & Jones, 2009). Även ett tvivel på sin kompetens att ta hand om 
den närstående (Czekanski, 2017; Persson & Zingmark, 2006) och en oro över hur de 
ska orka, uttrycks av anhöriga (Persson & Zingmark, 2006). 
 
Att ta hand om sig själv upplevs av anhöriga som nyckeln till att orka med tillvaron 
(Czekanski, 2017; Persson & Zingmark, 2006). En social tillvaro med stöd från andra 
är också en viktig del för att orka. En minskad frihet och en begränsad tillvaro skapar 
svårigheter för anhöriga att få tid till sig själva och egna intressen (Persson & Zingmark, 
2006). 
 
Det är viktigt att anhöriga får stöd, kunskap och information för att underlätta 
hanteringen av det ansvar som vilar på deras axlar (Socialstyrelsen, 2017b). Det har 
visats att anhöriga upplever sig behöva mer kunskap om sjukdomens progress samt 
information och stöd att lära sig hantera den närståendes beteende (Pinquart & 
Sörensen, 2006; Peeters, Van Beek, Meerveld, Spreeuwenberg & Francke, 2010; 
Årestedt, Persson & Benzein, 2014). Vid brist på tillräckligt med stöd eller information 
kan anhöriga uppleva en större osäkerhet i situationen (Årestedt et al., 2014). Personer 
med Alzheimers sjukdom har även själva en önskan om att medverka i beslut rörande 
sin vardag och autonomi (Davis, Ziomkowski & Veltkamp, 2017) samt behålla sin 
autonomi genom att få möjlighet att utföra vardagliga sysslor (Phinney, Chaudhury & 
O´Connor, 2007). Sjuksköterskan har ett ansvar att vård och omsorg bygger på ett 
partnerskap där patient och familj är delaktiga i vården (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2017). 

Sjuksköterskans roll 

Familjefokuserad omvårdnad 
Inom vård och omsorg innebär familjefokuserad omvårdnad att fokus läggs på 
familjens betydelse för personens upplevelse av ohälsa och sjukdom (Svensk 
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Sjuksköterskeförening, 2015). Forskning visar att hälso- och sjukvården tidvis ger en 
orättvis uppmärksamhet inom familjen. Exempelvis barnbarn och 
svärdöttrar/svärsöner har beskrivit upplevelsen av att inte få lika mycket stöd som den 
typiska anhörigvårdaren (Nichols et al., 2011). Sjuksköterskans roll är att genom en 
god självkännedom och en medvetenhet om egna föreställningar, inta ett 
familjefokuserat förhållningssätt, där familjen blir en betydelsefull del i omvårdnaden. 
Familjen spelar en viktig roll i patientens upplevelse av sjukdomen samt välbefinnande 
och lidande. En bra relation och samarbete mellan sjuksköterskan och familj, skapar 
möjligheter till att hantera svårigheter och problem på ett sätt som gynnar patienten. 
Relationen mellan sjuksköterskan och familjen bör bygga på en ömsesidighet där allas 
kunskap är viktig. Sjuksköterskan har en viktig roll att bjuda in och ta tillvara familjens 
kunskaper om patienten eller exempelvis symtom av sjukdomen (Benzein, Hagberg & 
Saveman, 2017). 

Informatik och kunskap 
Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska information till patienter vara individanpassad 
med hänsyn till personens kognitiva förmåga och erfarenheter. Anhöriga ska ges 
möjlighet att delta i närståendes vård om detta är lämpligt. 
 
Genom information kan sjuksköterskan stärka patienters och anhörigas inflytande 
samt delaktighet i vården (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan kan 
genom utbildning till anhöriga tillhandahålla information om sjukdomen, dess 
progress, symtom, orsak och vilken hjälp det finns att tillgå (Socialstyrelsen, 2017b). 
Information och utbildning till anhöriga kan även innefatta att lära sig tolka olika 
beteenden som tillhör sjukdomsförloppet. Genom kunskap kan anhöriga få hjälp med 
att ge en annan respons på den närståendes beteende vilket kan minska anhörigas inre 
stress (O'Neil, 2011). Att uppmärksamma svårigheter hos personer med en 
demenssjukdom, för att sedan samordna flera olika professioner som kan bidra till en 
god vård, tillhör också sjuksköterskans ansvarsområde (Socialstyrelsen, 2017b). 

Teamsamverkan 
Interprofessionella team har visat sig ge goda effekter inom demensvården för 
patienter och anhöriga (Brody, Guan, Cortes & Galvin, 2016). Genom samverkan i team 
kompletterar de olika kompetenserna inom vården varandra vilket underlättar för en 
god och kontinuerlig vård. Det interprofessionella teamet inkluderar patienter och 
anhöriga i ett partnerskap för att öka deltagandet och ett gemensamt beslutsfattande 
om patientens vård (Canadian Interprofesional Health Collaborative [CIHC], 2010). 
Sjuksköterskan har en viktig roll i teamet genom att samordna, planera och 
kommunicera med alla parter på ett lyhört och respektfullt sätt (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2017). 
 
En sjuksköterskas roll innefattar även att i alla vårdtillfällen tillhandahålla en god 
omvårdnad med ett helhetsperspektiv över patientens och anhörigas grundläggande 
behov och livssituation (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). För att öka sin förståelse 
i vården bör sjuksköterskan inta ett personcentrerat förhållningssätt (Socialstyrelsen, 
2017b). 

Personcentrerad vård 
Den personcentrerade omvårdnaden innebär att se personen bakom sjukdomen. Det 
kräver att sjuksköterskan skapar en inblick över patientens behov och resurser samt 
tar del av personens egna livsvärld (Edvardsson, 2010). En personcentrerad 
omvårdnad vid Alzheimers sjukdom innebär att tolka ett beteende, som kan vara 
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personens sätt att kommunicera olika grundläggande behov, istället för att se 
beteendet som en del av sjukdomen. Att inhämta information om personens tidigare 
liv inkluderat arbete, intressen och rutiner underlättar för att tolka personens behov 
samt anpassa vården efter det. Den personcentrerade omvårdnaden vid Alzheimers 
sjukdom kan bland annat minska ett agiterat och aggressivt beteende samt upplevda 
obehag hos personen (Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008). Ett personcentrerat 
förhållningssätt ökar personens möjligheter till ett deltagande i den egna vården vilket 
kan bidra med en bättre och säkrare vård (Socialstyrelsen, 2017b) vilket också stärker 
personens känsla av sammanhang (KASAM) (Elgán, 2003). 

Känsla av sammanhang 

KASAM är ett begrepp som Aaron Antonovsky utvecklat utifrån det salutogena 
synsättet. Begreppet salutogen betyder hälsans ursprung, vilket fokuserar på varför en 
person förblir frisk istället för sjuk (Antonovsky, 2005). Genom att fokusera på det 
friska istället för sjukdom belyses möjligheterna och förmågorna som finns hos 
personen (Westlund & Sjöberg, 2008). 
 
Människor påverkas av stressorer som har inverkan på balans och obalans i livet 
(Antonovsky, 2005). En stressor är en påfrestning som orsakar stress samt framkallar 
kroppsliga och psykiska reaktioner (Nationalencyklopedin, 2018). Antonovsky (2005) 
förklarar att det finns generella motståndsresurser (GMR) som kan ge kraft och 
motivation för att motarbeta stressorer. GMR bidrar till att stressorerna blir begripliga 
och detta skapar med tiden en hög KASAM. Exempel på GMR är pengar, socialt stöd, 
jagstyrka och kulturell stabilitet. Människor med en hög KASAM har större chans att 
finna ordning och mening i situationen och inte utveckla det till stress, vilket leder till 
att hälsa främjas. KASAM grundar sig i de tre komponenterna begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Människor som har höga värden av samtliga delar 
har en hög KASAM, till skillnad från de som har låga värden och en svag KASAM 
(Antonovsky, 2005). 
 
Komponenten begriplighet syftar till hur en person upplever inre och yttre faktorer 
som förnuftsmässigt gripbara, om informationen uppfattas som tydlig och 
sammanhängande eller som kaotisk och ostrukturerad. Personen med en hög känsla 
av begriplighet kan förvänta sig att framtidens händelser går att förklara. Innebörden 
av komponenten hanterbarhet belyser resurserna en person har för att hantera 
omständigheter i livet. Har personen en hög känsla av hanterbarhet ser den sig inte 
som ett offer i situationen utan resurserna bidrar till att kunna klara av situationen. 
Komponenten meningsfullhet kallas även för motivationskomponenten och 
inkluderar betydelsen av att vara delaktig. Livet upplevs ha en känslomässig innebörd 
och utmaningar anses vara värda att engagera sig i snarare än att se dem som bördor. 
Känner en person delaktighet uppstår meningsfullhet. Komponenterna i KASAM är 
integrerade med varandra, dock anses meningsfullhet vara den främsta delen men alla 
komponenter kompletterar varandra. Finns det brist på meningsfullhet blir 
hanterbarhet och begriplighet påverkade och tillfälliga. Om inte tron på resurser finns 
tillgängliga i livet minskar meningsfullheten och ambitionen till att situationen ska 
hanteras sänks. Därför är alla tre delarna lika centrala i KASAM (Antonovsky, 2005). 
 
KASAM är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet (Statens Folkhälsoinstitut, 2008), 
där samtal kan användas som metod. Utgångspunkten i samtalet är personens egna 
livssituation vilket stärker personens autonomi och ger personen en primär roll i det 
hälsofrämjande arbetet. Sjuksköterskan har i uppgift att ge personen information, stöd 
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och verktyg för att öka kontrollen över den egna hälsan (Socialstyrelsen, 2011). 
Kunskap och stöd kan även medföra att personen upplever komponenten begriplighet 
(Westlund, 2015).  
 
Studier visar att KASAM kan öka genom att utföra uppgifter på egen hand (Dobkin & 
Zhao, 2011; Matousek & Dobkin, 2010; Weissbecker et al., 2002). Detta genererar ett 
eget ansvar hos personen där delaktighet uppstår, vilket det salutogena 
förhållningssättet syftar till (Westlund & Sjöberg, 2008). Utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt anses personen vara en resurs och jämbördig partner i omvårdnaden, 
där erfarenheter, tankar och kunskaper inkluderas (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016). När sjuksköterskan i det hälsofrämjande arbetet utgår från ett personcentrerat 
förhållningssätt ökar det möjligheter till upplevelse av kontroll, vilket kan förbättra 
hälsan (Pellmer, Wrammer & Wrammer, 2012). 

Problemformulering 

Att studera anhörigas upplevelser av livet tillsammans med en närstående som har 
Alzheimers sjukdom, anses relevant och motiverat att undersöka, då befolkningen i 
världen lever längre och där sjukdomen ökar konstant (Prince et al., 2015). I Sverige 
sker vård av personer med demenssjukdom till stor del i hemmet där anhöriga ofta har 
ett stort ansvar (SBU, 2015). Till författarnas vetskap finns det få sammanställningar 
av artiklar som beskriver hur anhöriga upplever livet tillsammans med en närstående 
som har Alzheimers sjukdom. De flesta litteraturöversikter av samma typ har 
demenssjukdomar generellt som fokus. Alzheimers sjukdom klassas som den 
vanligaste demenssjukdomen världen över och har ett smygande förlopp till skillnad 
från exempelvis vaskulära demenssjukdomar (Socialstyrelsen, 2017b). En 
sammanställning av anhörigas upplevelser gällande en närstående som har sjukdomen 
kan därför skilja sig från sammanställningar som har ett mer övergripande fokus. 
Resultatet förväntas gynna både personer med Alzheimers sjukdom och anhöriga, men 
även de professioner som möter sjukdomen i sin verksamhet. 

Syfte 
Att beskriva anhörigas upplevelser av livet tillsammans med en närstående som har 
Alzheimers sjukdom. 

Material och metod 

Design 

För att synliggöra valt ämne har en litteraturöversikt av kvalitativa studier genomförts. 
En litteraturöversikt innebär att skapa en översikt med kunskap inom ett område 
(Friberg, 2012b). Artiklar med kvalitativ ansats valdes som utgångspunkt i studien då 
syftet var att beskriva anhörigas egna upplevelser. I forskning med kvalitativ ansats 
läggs fokus på tolkning och förståelse för människors egna upplevelser i ett 
sammanhang eller av omvärlden (Forsberg & Wengström, 2013). 
 

Datainsamling 
För att skapa en överblick inom forskningsområdet genomfördes en inledande 
informationssökning vilket gav en bild av relevanta och användbara sökord samt 
ringade in ämnesområdet. Tillvägagångssättet har beskrivits av Östlundh (2012) som 
ett sätt att skapa en bred kunskapsgrund inför det kommande sökarbetet. 
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Den systematiska sökningen genomfördes i databaserna Cinahl, Medline och PsycInfo 
(Bilaga 1). Cinahl valdes då den i huvudsak innehåller tidskrifter inom 
omvårdnadsforskning och är användbar för att hitta artiklar som beskriver anhörigas 
upplevelser. Medline innehåller bland annat tidskrifter inom omvårdnadsforskning 
och medicin vilket ansågs vara användbart för att inhämta artiklar som svarade mot 
syftet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). PsycInfo är en beteendevetenskaplig bas 
som rör ämnena medicin och socialt arbete, vilket ansågs relevant för att nå en 
täckande sökning inom området (Backman, 2008). 
 
Sökord kombinerades med avsikt att få träffar inom ett korrekt område relaterat till 
syftet (Backman, 2008). Genom en boolesk sökteknik kartlades sambandet mellan 
olika söktermer vilket ökade möjligheterna till ett bättre urval av litteratur. Även 
trunkering (*) användes för att inkludera fler ändelser, vilket gav ett bredare resultat 
av sökordet (Östlundh, 2012). De sökord och söksträngar som använts till sökningarna 
finns presenterade i Bilaga 1. Sökningarna i databaserna avgränsades med artiklar som 
publicerades mellan år 2008–2018, innefattade engelskt språk och var vetenskapligt 
granskade “peer reviewed”. Även en manuell sökning i olika referenslistor resulterade 
i artiklar vilka kompletterade artiklar funna i databaserna. Willman et al. (2011) 
förklarar att en manuell sökning bör genomföras för att utöka sökningen inom ett visst 
område. 

Urval 

Inklusionskriterier var studier med en kvalitativ ansats, där anhöriga över 18 år 
beskrev sina upplevelser av livet tillsammans med en närstående som har Alzheimers 
sjukdom. 
 

Exklusionskriterier var studier som beskrev andra sjukdomar än Alzheimers sjukdom 
där resultatet inte tydligt skiljde dem åt. Även studier där både anhörigas och 
närståendes upplevelser fick delat utrymme och där upplevelserna inte gick att urskilja 
exkluderades. Studier utan ett etiskt godkännande eller ett påvisat etiskt 
ställningstagande/förhållningssätt exkluderades. Enligt Kjellström (2012) kan det 
exempelvis innebära att forskare väger nyttan mot riskerna med studien samt att 
informera om frivilligt deltagande i studien. 
 
Sökningarna resulterade i 709, 426 respektive 784 träffar i databaserna. Samtliga titlar 
lästes, varav de som betraktades svara mot syftet valdes ut. Vidare lästes artiklarnas 
abstract för att få en sammanfattning och överblick av studiens innehåll. De artiklar 
som innehöll kvantitativ metod, mixad metod eller som inte svarade mot syftet 
exkluderades. Kvar fanns 103 artiklar vilka lästes i sin helhet. Relaterat till inklusion- 
och exklusionskriterier exkluderades sedan 77 artiklar. Resterande artiklar 
kvalitetsgranskades. 

Kvalitetsgranskning 
En kvalitetsgranskning genomfördes på resterande 26 artiklar utifrån ett 
granskningsprotokoll för artiklar med kvalitativ ansats, framtaget av avdelning för 
omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 2). Protokollet innefattar tolv frågor 
och är uppdelad i två delar. Del ett innehållande fyra frågor kräver “ja” på samtliga 
svarsalternativ för ett inkluderande av artikeln och fortsatt granskning i del två. Högsta 
kvalitet av artiklarna innebär att samtliga åtta frågor i del två besvaras med “ja”. För 
att inkluderas i litteraturöversikten krävdes att samtliga åtta frågor var uppfyllda med 
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“ja”. Efter genomförd kvalitetsgranskning hade totalt 16 artiklar godkänts, varav 13 
artiklar påträffades genom sökningar i databaserna och tre via manuell sökning. 
 
Till resultatet inkluderas 16 artiklar genomförda i Sverige, Norge, Finland, Spanien, 
Italien, USA, Kanada, Brasilien, Kina, Iran och Israel. Datainsamlingsmetoden i 
artiklarna bestod av intervjuer, dagböcker och en fokusgrupp. En översikt av de 
inkluderade artiklarna finns presenterade i Bilaga 3. 

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes utifrån en induktiv ansats vilket innebär att arbeta utan 
teori som utgångpunkt. Materialet granskas objektivt för att kunna förklara det valda 
ämnet (Priebe & Landström, 2012). 
 
En analys av valda artiklar genomfördes utifrån Fribergs fem-stegsmodell för 
undersökning av kvalitativa studier (Friberg, 2012a). Artiklarna som låg till grund för 
resultatet skrevs ut i pappersform för att sedan läsas igenom i sin helhet (1) av samtliga 
författare flera gånger för att få en övergripande bild av vad studien presenterade. För 
att urskilja nyckelfynd (2) i artiklarnas resultatdel markerades textdelar vilka svarade 
på litteraturöversiktens syfte. Därefter sammanställdes nyckelfynden (3) i ett nytt 
dokument för att skapa en överblick. Sedan jämfördes likheter samt skillnader mellan 
resultaten (4). Urskiljningen av likheterna utfördes genom att skriva en siffra framför 
textdelar med motsvarande innehåll. Efter att samtliga likheter identifierats skrevs 
textdelarna samman vilket initialt bildade fyra huvudkategorier och åtta 
underkategorier. Kategorierna underlättade sedan en fortsatt genomarbetning av 
artiklarnas resultat, vilket innebar att läsa samtliga artiklar återigen. En ny 
genomarbetning skapade en djupare innebörd av texten vilket även diskuterades 
mellan författarna. Med utgångspunkt från kategorierna skrevs ett resultat. Innehållet 
i kategorierna visade sig överlappa varandra och det krävdes att all skriven text fick 
sorteras om och bilda nya kategorier. Efter omarbetningen hade två huvudkategorier 
och sju underkategorier skapats (5) (Bilaga 4). 

Etiska överväganden 

I Sverige är det lagstadgat kring hur forskning ska bedrivas i förhållande till etik. Den 
lag som styr forskningsetiken är Lagen om etikprövning av forskning som avser 
människor (SFS 2003:460). I litteraturöversikten har samtliga artiklar som 
inkluderats i resultatet granskats utifrån ett etiskt perspektiv. Samtliga artiklar 
förutom en redovisar ett etiskt godkännande från en etisk kommitté. 
 

Samtliga artiklar har kontrollerats mot Hälsohögskolans kvalitetsgranskande 
protokoll för kvalitativa artiklar (Bilaga 2). För att en artikel ska godkännas krävs att 
en beskrivning av urvalet finns. Urvalet är viktigt då det beskriver vilka personer som 
har valts ut till studien och under vilka förhållanden. Urvalet ska vara rättvist fördelat 
mellan olika grupper och individer (Kjellström, 2012), deltagandet ska vara frivilligt 
och ingås med informerat samtycke (Kjellström, 2012; SFS 2003:460). Samtliga 
artiklar har en beskrivning av urvalet och i majoriteten av artiklarna påtalas att 
informerat samtycke har utförts. Att forska om Alzheimers sjukdom är ett känsligt 
ämne eftersom personen i fråga inte alltid förstår orsaken och kan tillvarata sin rätt. 
En artikel i resultatet inkluderar personer som har Alzheimers sjukdom som deltagare 
i sin studie vilket innebär att frågor om information och samtycke skall ägnas särskild 
uppmärksamhet vid etikprövning (SFS 2003:460). Även anhörigas känslor och 
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upplevelser kräver ett etiskt förhållningssätt då de blottar sina innersta känslor. Nytta 
med forskningen ska vägas mot riskerna som deltagarna utsätts för (Kjellström, 2012). 
 
Förförståelsen diskuterades och reflekterades gällande studiens syfte innan 
litteraturöversikten inleddes. Innebörden av en förförståelse syftar till att det finns 
kunskap, erfarenheter och värderingar hos författarna som kan påverka 
forskningsprocessen (Priebe & Landström, 2012). Tidigare hade författarna läst om 
erfarenheter av anhörigas upplevelser av att leva ett liv med någon närstående som har 
Alzheimers sjukdom eller andra demenssjukdomar. Det fanns även personliga 
erfarenheter från tidigare arbetsplatser, där kontakten med anhöriga var regelbunden. 
På grund utav tidigare kunskap kring studiens syfte har det funnits en medvetenhet 
gällande förförståelsens innebörd vilket har bidragit till en ambition att minimera 
förförståelsens påverkan under processen av analysen. För att minska påverkan av 
förförståelsen har samtliga författare varit delaktiga i analysen och diskuterat dess 
innehåll. 

Resultat 
Resultatet visar att anhöriga upplevde att livet tillsammans med en närstående som 
har Alzheimers sjukdom påverkade dem starkt emotionellt genom sorg, skuld, skam 
och genom rädsla och oro. Att hantera den förändrade livssituationen innebar att 
anpassa sig efter situationen genom att inta nya roller, ansvar och sätta sitt eget liv åt 
sidan. Anhöriga utvecklade strategier i vardagen samt sökte stöd och kunskap av 
andra. Vid sammanställning av artiklarna som ligger till grund för litteraturöversiktens 
resultat framkom två huvudkategorier och sju underkategorier vilka är presenterade o 
Tabell 1. 

 

Huvudkategori Underkategori 

En emotionell livssituation Sorg, skam och skuld 
Oro och rädsla 
Att känna sig isolerad 

Hantera en förändrad 
livssituation 

Förändrade roller 
Att ta ett vårdande ansvar 
Behov av kunskap och stöd 
Strategier i vardagen 

En emotionell livssituation 

Resultatet visar att anhöriga upplevde en stor sorg över att den närstående förändrades 
som person. Många kände skuldkänslor av att inte göra tillräckligt för sin närstående 
men också skam över den närståendes beteende. Anhöriga upplevde en känsla av att 
vara isolerade i hemmet, att tillvaron kantades av oro och rädsla för hur livet skulle 
komma att se ut framöver och hur de själva skulle orka. 

Sorg, skam och skuld 
Att förlora vänskapen med sin närstående när sjukdomen tog över personen (Bursch 
& Butcher, 2012) och att förlora ett partnerskap eller äktenskap upplevdes med sorg av 

Tabell 1. Sammanställning av huvudkategorier och underkategorier. 
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anhöriga (Ducharme, Kergoat, Antoine, Pasquier & Coulombe, 2013). Det fanns även 
en sorg hos anhöriga över att förlora sitt normala liv och sin identitet (Bursch & 
Butcher, 2012; Ducharme et al., 2013; Duggleby, Williams, Wright & Bollinger, 2009). 
Jämförelsen över det förflutna och nuet (Furlong & Wuest, 2008; Navab, Negarandeh 
& Peyrovi, 2012) samt när den närstående inte tycktes minnas dem (Duggleby et al., 
2009; Werner, Goldstein & Buchbinder, 2010) eller talade nedlåtande till dem (Bursch 
& Butcher, 2012; Välimäki, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä & Koivisto, 2012) upplevdes 
sorgsamt. 
 
Närståendes förändrade beteende i sociala sammanhang till exempel att öppet visa 
glömska, misstänksamhet eller direkt olämpligt beteende eller språk, orsakade känslor 
av skam hos anhöriga (Navab, Negarandeh, Peyrovi & Navab, 2013; Välimäki et al., 
2012; Werner et al., 2010) vilket även innebar att anhöriga drog sig undan och höll den 
närstående i hemmet (Ducharme et al., 2013; Navab et al., 2013). 
 
Skuldkänslor av att inte finnas där tillräckligt för sin närstående uttrycktes av anhöriga 
(Välimäki et al., 2012; Werner et al., 2010) som även upplevde skuld över sin egna 
otillräcklighet gällande att observera tidiga symtom av sjukdomen (Navab et al., 2012). 
Skuld upplevdes också när anhöriga lät ilska över sjukdomen gå ut över den närstående 
(Shim, Barroso & Davis, 2012), vid egentid och viljan att tänka på sig själv (Bergman, 
Graff, Eriksdotter, Fugl-Meyer & Schuster, 2016). När tankar att lämna den närstående 
uppkom upplevde anhöriga skuldkänslor vilket hindrade dem från ett fritt sinne 
(Vellone, Piras, Talucci & Cohen, 2008). Anhöriga upplevde även en stor skuld över att 
inte kunna ta hand om den närstående när försämringen av sjukdomen gjorde 
situationen ohållbar och den närstående fick flytta till ett annat boende (Bursch & 
Butcher, 2012). 

Oro och rädsla 
Hur den närstående kom att förändras under sjukdomens progress skapade en oro och 
rädsla hos anhöriga (Bursch & Butcher, 2012; Esandi, Nolan, Alfaro & Canga-Armayor, 
2017; Navab et al., 2012; Vellone et al., 2008; Vellone, Piras, Venturini, Alvaro & 
Cohen, 2012; Välimäki et al., 2012) som också oroade sig över att inte räcka till för sin 
närstående (Duggleby et al., 2009; Vellone et al., 2012; Välimäki et al., 2012). Att som 
anhörig bli utmattad (Vellone et al., 2012) eller drabbas av sjukdom och därmed inte 
orka med tillvaron var en del i oron över att inte räcka till för sin närstående (Bursch 
& Butcher, 2012; Navab et al., 2012; Välimäki et al., 2012). Anhöriga upplevde en 
rädsla över att själva drabbas av Alzheimers sjukdom (Navab et al., 2012; Välimäki et 
al., 2012) vilket förstärktes när anhöriga på grund av stress eller utmattning fick svårt 
att minnas saker (Navab et al., 2012). Även rädslan för att dö före den närstående och 
därmed lämna dem till sitt öde, upptog anhörigas tankar (Bursch & Butcher, 2012; 
Vellone et al., 2012). 
 
Samhällets omedvetenhet om sjukdomen orsakade ett stigma (Navab et al., 2013; 
Vellone et al., 2012; Werner et al., 2010) där anhöriga upplevde att omgivningen drog 
sig undan av rädsla och förutfattade meningar om sjukdomen (Werner et al., 2010). 
Anhöriga upplevde också en rädsla över att bli dömda av andra (Navab et al., 2013). 

Att känna sig isolerad 
En känsla av att vara isolerad (Bursch & Butcher, 2012; Ducharme et al., 2013; Navab 
et al., 2013; Vellone et al., 2012), där hemmet tidvis kändes som ett fängelse, uttrycktes 
av anhöriga (Bergman et al., 2016; Vellone et al., 2012; Välimäki et al., 2012). Att 
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ständigt övervaka sin närstående innebar mindre tid till att upprätthålla tidigare 
aktiviteter, sociala relationer och arbete (Ineu de Oliveira, Rodriques Maziero, Ilha, 
Segabinazzi Pacheco & Schroeder de Oliveira, 2017; Vellone et al., 2012; Wolff 
Skaalvik, Norberg, Normann, Fjelltun & Asplund, 2016). Anhöriga höll också 
diagnosen hemlig för andra och höll den närstående borta från sociala situationer 
(Ducharme et al., 2013; Werner et al., 2010). 
 
Isoleringen gav anhöriga en förlorad frihet och ett begränsat liv (Bursch & Butcher, 
2012; Esandi et al., 2017; Ineu de Oliveira et al., 2017; Vellone et al., 2012; Välimäki et 
al., 2012), där anhöriga uttryckte känslan av att deras värld krympte (Wolff Skaalvik et 
al., 2016) och upplevelsen av att leva någon annans liv (Duggleby et al., 2009). 
Anhöriga uttryckte att de saknade sin fritid (Vellone et al., 2012) och att isoleringen 
samt den minskade friheten och självständigheten ledde till en sämre livskvalitet 
(Vellone et al., 2008; Vellone et al., 2012). 

Hantera en förändrad livssituation 

Att vara anhörig till en närstående med Alzheimers sjukdom innebar en förändrad 
livssituation med ett vårdande ansvar, förändrade roller inom familjen och i relationen 
till den närstående. Det innebar även förändrade behov där stöd och kunskap var 
viktiga pusselbitar för att utveckla nya strategier och anpassa sin inställning för att 
hantera tillvaron. 

Förändrade roller 
När den närstående drabbades av Alzheimers sjukdom kunde roller inom relationen 
till den närstående eller inom familjen komma att ändras (Ducharme et al., 2013; 
Esandi et al., 2017; Välimäki et al., 2012). Det kunde innebära att rollen som 
make/maka övergick till en vårdande roll eller att rollen som någons barn övergick i 
ett huvudansvar över sin sjuka förälder (Ducharme et al., 2013). 
 
I det inledande stadiet av sjukdomen upplevde anhöriga att de intog en observerande 
och övervakande roll (Esandi et al., 2017; Välimäki et al., 2012). Efterhand som 
sjukdomen utvecklades utmanades hela familjen att göra omprioriteringar i vardagen 
(Ducharme et al., 2013; Esandi et al., 2017). I de familjer där make/maka fortfarande 
levde tillsammans var det vanligt att den friska partnern tog på sig ansvarsområden 
som deras partner hade innan sjukdomen samtidigt som de intog en vårdande roll. 
Barnen till föräldrarna tog ofta på sig en mer stödjande och hjälpande roll. Då personen 
med Alzheimers sjukdom levde ensam skulle barn eller andra i personens närhet 
komma överens om hur ansvaret för den närstående skulle delas upp och nya roller 
infann sig (Esandi et al., 2017). Att organisera vardagen runt en närstående med 
Alzheimers sjukdom innebar ibland konflikter samtidigt som andra familjer kom 
varandra närmare (Bursch & Butcher, 2012; Esandi et al., 2017). 
 
Den nya rollen var svår för anhöriga att ta till sig innan de lärt sig mer om sjukdomen 
(Cheng, Mak, Lau, Ng & Lam, 2016; Shim et al., 2012). Rollförändringen innebar också 
en anpassning av känsloliv, dagliga sysselsättningar i vardagen (Välimäki et al., 2012) 
och en förlust av andra roller i livet där exempelvis rollen som en heltidsarbetande 
självständig person gick förlorad (Ducharme et al., 2013). Att ta ett huvudansvar över 
någon annan, upplevdes också tidvis onaturligt och påtvingat vilket ledde till ett 
ifrågasättande av anhörigas egen lämplighet i rollen (Bursch & Butcher, 2012; Välimäki 
et al., 2012). Anhöriga reflekterade också över om de skulle lyckas upprätthålla rollen 
då den närstående tynade bort (Bursch & Butcher, 2012). 
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Att ta ett vårdande ansvar 
Att vårda en närstående var ofta relaterad till hur relationen mellan anhörig och 
närstående såg ut innan sjukdomen, där en tidigare positiv relation gav en positiv 
upplevelse av att vårda och tvärtom (Shim et al., 2012). Det vårdande ansvaret 
upplevdes som tidskrävande och överväldigande (Bergman et al., 2016; Ducharme et 
al., 2013; Shim et al., 2012; Vellone et al., 2012) där tillvaron kantades av ofrånkomliga 
krav (Välimäki et al., 2012). 
 
Det fanns en osäkerhet hos anhöriga gällande det egna handlande i situationen 
(Bergman et al., 2016; Ineu de Oliveira et al., 2017; Navab et al., 2012; Wolff Skaalvik 
et al., 2016) men också en maktlöshet (Shim et al., 2012; Vellone et al., 2012). Anhöriga 
upplevde en fysisk och mental trötthet (Furlong & Wuest, 2008; Ineu de Oliveira et al., 
2017) samt stress relaterat till vårdandet (Furlong & Wuest, 2008; Ineu de Oliveira et 
al., 2017; Vellone et al., 2008) vilket upplevdes minska deras livskvalitet (Vellone et al., 
2008). 
 
Det vårdande ansvaret kunde upplevas som givande, tillfredsställande och 
meningsfullt av anhöriga (Bursch & Butcher, 2012; Esandi et al., 2017; Shim et al., 
2012; Vellone et al., 2012). Det fanns också en tacksamhet över att vårdandet förde 
dem närmare den närstående (Cheng et al., 2016) och en stolthet över att medverka till 
en positiv skillnad i den närståendes liv (Bursch & Butcher, 2012). 
 
Upplevelsen av att vara kapabel till ett vårdande och att klara av motgångar stärkte de 
anhöriga (Wolff Skaalvik et al., 2016) som också upplevde sig stärkta genom att finna 
ett syfte i vårdandet. Syftet var att hjälpa den närstående att ta sig igenom sjukdomen 
på ett bra sätt (Cheng et al., 2016). När den närstående uppvisade välmående kände 
anhöriga tacksamhet (Cheng et al., 2016; Shim et al., 2012; Vellone et al., 2008; 
Vellone et al., 2012) och en känsla av mening, men också bekräftelse på att deras hårda 
arbete var mödan värd (Cheng et al., 2016; Vellone et al., 2012). 
 
Vårdandet av den närstående upplevdes även tidvis som mer viktigt än att ta hand om 
sig själv (Furlong & Wuest, 2008) vilket innebar att anhöriga prioriterade bort den 
egna hälsan och läkarbesök (Furlong & Wuest, 2008; Vellone et al., 2008; Vellone et 
al., 2012; Välimäki et al., 2012; Werner et al., 2010; Wolff Skaalvik et al., 2016). 

Behov av kunskap och stöd 
Det fanns ett behov av kunskap och information hos anhöriga, som ökade förståelsen 
över situationen, vilket i sin tur bidrog till färre missuppfattningar i vardagen. Kunskap 
om sjukdomen upplevdes ge en ökad förståelse för den närståendes problem, insikt 
över sjukdomens progress (Cheng et al., 2016) och en bekräftelse på anhörigas egna 
handlande (Duggleby et al., 2009). 
 
En önskan av stöd för att klara av vardagen och för sitt eget välmående uttrycktes av 
anhöriga (Vellone et al., 2008). De upplevde också att stödgrupper gav dem mycket av 
sin styrka (Bergman et al., 2016) och värdefull kunskap (Ineu de Oliveira et al., 2017; 
Bergman et al., 2016; Bursch & Butcher, 2012; Välimäki et al., 2012). Att få tala med 
och dela sina egna erfarenheter med andra i samma situation hjälpte anhöriga att se 
ett större syfte med situationen (Cheng et al., 2016). Vetskapen att inte vara ensam i 
sin situation var ett stöd i sig (Duggleby et al., 2009; Ineu de Oliveira et al., 2017). 
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En sammansvetsad familj vilka erhöll stöd från varandra bidrog till att bibehålla 
anhörigas livskvalitet (Vellone et al., 2012) och skapade en bra balans i situationen 
(Esandi et al., 2017). Behovet av stöd från sjukvården och andra instanser uttrycktes 
ofta (Esandi et al., 2017; Furlong & Wuest, 2008; Vellone et al., 2008; Vellone et al., 
2012; Wolff Skaalvik et al., 2016) men anhöriga upplevde att stödet från sjukvården 
var otillräckligt (Ducharme et al., 2013; Esandi et al., 2017; Vellone et al., 2008; 
Vellone et al., 2012; Werner et al., 2010). 

Strategier i vardagen 
Humor var en viktig strategi för att hantera situationen och orka med tillvaron (Cheng 
et al., 2016; Välimäki et al., 2012; Wolff Skaalvik et al., 2016). Genom en positiv 
inställning upplevde anhöriga att vardagen blev lättare att hantera (Cheng et al., 2016; 
Duggleby et al., 2009; Ineu de Oliveira et al., 2017; Wolff Skaalvik et al., 2016). 
Anhöriga uttryckte att en positiv inställning gav större möjligheter att ge glädje till den 
närstående (Cheng et al., 2016) samt underlättade känslor av hoppfullhet och att inte 
tyngas ner av framtidens osäkerhet (Duggleby et al., 2009; Esandi et al., 2017; Vellone 
et al., 2012; Wolff Skaalvik et al., 2016). Strategier för att upprätthålla en positiv 
inställning var exempelvis att skapa en tydlig målbild för att se möjligheter (Duggleby 
et al., 2009) och att i slutet av dagen skriva ner det som uppfattades positivt med dagen 
(Ineu de Oliveira et al., 2017). Att se hoppfullt på att sjukdomen inte kom att förvärras 
trots sin insikt att Alzheimers sjukdom inte går att bromsa eller bota var också viktigt 
för anhöriga (Duggleby et al., 2009; Vellone et al., 2012). 
 
Andra strategier för en hanterbar tillvaro var att förändra sitt tankesätt och alltid 
försöka hitta lösningar på de problem som dök upp (Cheng et al., 2016). Det kunde 
innebära att minska konflikter och behålla en glad atmosfär i hemmet genom att 
exempelvis inte rätta den närstående vid felsägningar (Bergman et al., 2016; Cheng et 
al., 2016). Vid behov kunde anhöriga upprepa instruktioner till den närstående samt 
tala mer långsamt och varsamt. Ett lugnare språk visade sig vara mer fördelaktigt för 
att ta sig igenom svåra situationer (Cheng et al., 2016; Välimäki et al., 2012). 
 
Schemalagda aktiviteter och rutiner för både anhöriga och närstående bidrog till en 
mer hanterbar tillvaro (Cheng et al., 2016; Furlong & Wuest, 2008). Anhöriga upplevde 
att sociala kontakter och egna aktiviteter utanför hemmet innebar återhämtning 
(Bergman et al., 2016; Furlong & Wuest, 2008; Ineu de Oliveira et al., 2017; Välimäki 
et al., 2012). 
 
En kärleksfull relation med den närstående underlättade hanteringen av tillvaron och 
gav en meningsfullhet till situationen. Även fysisk intimitet med den närstående 
upplevdes viktigt för anhöriga (Välimäki et al., 2012). Att hålla varandra i handen, 
promenera eller att uppleva saker tillsammans var betydelsefulla saker i vardagen 
(Bergman et al, 2016). Känslan av närhet förstärktes också av att anhöriga tillsammans 
med den närstående återupplivade positiva minnen (Cheng et al., 2016). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I den här litteraturöversikten har kvalitetsbegreppen trovärdighet, pålitlighet, 
bekräftelsebarhet och överförbarhet tagits i beaktande, vilka vanligen används vid en 
kvalitativ design. Genom att säkra begreppen trovärdighet, pålitlighet och 
bekräftelsebarhet, kan bland annat resultatets överförbarhet bedömas (Lincoln & 
Guba, 1984). 
 
Litteraturöversiktens trovärdighet stärks genom att artikelsökningen utfördes i tre 
olika databaser, vilket gav en större möjlighet att hitta relevanta artiklar (Henricson, 
2012). Sökningarna begränsades till längst tio år och inom tidsspannet fanns många 
artiklar publicerade i ämnet. Funderingar kring att minska tidsspannet för artiklarna 
påtalades för en inkludering av den senaste forskningen. Detta kunde däremot 
innebära svårigheter att hitta artiklar som svarade mot syftet och som samtidigt höll 
hög kvalitet i kvalitetsgranskningen, varpå tidsspannet kvarhölls. Samtliga titlar i 
sökningarna lästes gemensamt för att hitta ett arbetssätt som fungerade för 
författarna. Abstractläsning delades sedan upp för att spara tid vilket kan haft 
betydelse för urvalet av artiklar. En manuell sökning genomfördes även för att utöka 
sökningen inom området vilket resulterade i ytterligare artiklar som svarade mot 
syftet. En viss oerfarenhet hos författarna rörande artikelsökning kan anses som en 
svaghet där antalet funna artiklar möjligen blivit begränsade, vilket kan ha påverkat 
resultatet (Henricson, 2012). 
 
Till kvalitetsgranskningen användes ett granskningsprotokoll för artiklar med 
kvalitativ ansats, framtaget av avdelning för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping 
(Bilaga 2). Även kvalitetsgranskningen delades upp mellan författarna. Detta ansågs 
mer effektivt men kan ha inneburit en minskad bekräftelsebarhet av 
litteraturöversikten (Henricson, 2012). En av författarna till litteraturöversikten 
kontrollerade dock kvalitetsgranskningen i samband med sammanställning av 
artikelmatrisen (Bilaga 3) vilket stärker att granskningen av artiklarna blev likvärdiga 
och därmed ökar bekräftelsebarheten (Henricson, 2012). Till en början ställdes kravet 
att sex av åtta kriterier skulle vara uppfyllda för att godkännas. Kravet kom sedan att 
ändras till åtta, det vill säga samtliga kriterier, då artiklar med lägre resultat inte ansågs 
hålla tillräckligt god kvalitet. De 16 artiklar som inkluderades i studien höll således hög 
kvalitet enligt granskningsmallen vilket anses stärka litteraturöversiktens trovärdighet 
(Henricson, 2012). 
 
Ett kriterium i kvalitetsgranskningen tar upp om artikeln redovisar godkännande från 
etisk kommitté eller ett etiskt ställningstagande/förhållningssätt. En artikel som 
inkluderades i resultatet redovisar inte ett etiskt godkännande men i artikeln förs ett 
etiskt resonemang som genomsyrar metoden. Det etiska resonemanget tyder på att 
artikeln är uppbyggd utefter etisk medvetenhet. Efter diskussion mellan författarna 
och rådfrågande med handledare godkändes artikeln till litteraturöversikten. 
 
Artiklarna som används i resultatet är skrivna på engelska. Då engelska inte är 
författarnas modersmål finns en risk för oavsiktlig feltolkning. Vid översättning av 
engelska ord till svenska kan svårigheter finnas att hitta ett motsvarande ord för att 
framföra rätt betydelse (Kjellström, 2012). För att finna översättningar med 
motsvarande betydelse har fria översättningar gjorts. En diskussion har förts mellan 
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författarna, granskande kamrater och handledare för att säkerställa en korrekt 
översättning av de mest centrala begreppen vilket stärker trovärdigheten (Henricson, 
2012). 
 
Artiklarna som ligger till grund för litteraturöversiktens resultat har använt 
datainsamlingar genom intervjuer, dagböcker och fokusgrupp. Att flera olika 
datainsamlingsmetoder finns med i de inkluderade artiklarna, anser författarna vara 
en styrka för litteraturöversikten. 
 
En av artiklarna i resultatet inkluderade anhöriga till personer med andra sjukdomar 
än Alzheimers sjukdom. Av deltagarnas närstående hade nio av tolv personer 
Alzheimers sjukdom, två hade Alzheimers sjukdom kombinerat med en annan 
demenssjukdom och en person hade Picks sjukdom. I artikelns resultatdel särskildes 
tydligt vilken anhörig som hade uttryckt vad och vilken sjukdom den närstående hade. 
Genom att det tydligt gick att skilja ut vilka delar som rörde endast Alzheimers 
sjukdom har studiens resultat kunnat användas till litteraturöversikten för att svara på 
syftet med hög pålitlighet (Wallengren & Henricson, 2012). 
 
Då författarna tidigare hade studerat och kommit i kontakt med anhöriga till personer 
med Alzheimers sjukdom fanns en risk att förförståelsen skulle påverka resultatet. För 
att minska förförståelsens påverkan har författarna regelbundet fört en diskussion och 
reflektion mellan varandra under analysprocessen. Trots att det funnits en 
medvetenhet om en förförståelse och en strävan att skapa en sammanställning enbart 
utifrån artiklarnas resultat går det inte att utesluta att förförståelsen har påverkat 
resultatet (Henricson, 2012). Risken anses dock som liten då en medvetenhet kring 
förförståelsen har funnits med från början och att handledaren och kurskamrater har 
följt analysprocessen. En objektiv part som granskar processen innebär en minskad 
risk att författarnas förförståelse påverkar resultatet och stärker litteraturöversiktens 
bekräftelsebarhet (Lincoln & Guba, 1984). Handledare och kursdeltagare har under 
arbetets gång granskat hela litteraturöversikten kritiskt, vilket ytterligare stärker 
bekräftelsebarheten och pålitligheten (Wallengren & Henricson, 2012). 
 
Genom att använda Fribergs femstegsmodell underlättades analysprocessen med hjälp 
av en tydlig anvisning att utgå ifrån (Friberg, 2012a). En noggrant presenterad 
analysprocess stärker överförbarheten av litteraturöversikten (Wallengren & 
Henricson, 2012). I analysen urskildes nyckelfynd som sammanställdes för att bilda 
tänkbara kategorier. Artiklarnas resultat lästes på nytt flertalet gånger för att 
säkerställa att all relevant fakta i förhållande till litteraturstudiens syfte inkluderades. 
Analysprocessen krävde tid då samtliga nyckelfynd sammanställdes och omprövades i 
olika konstellationer för att presentera ett rättvist resultat. Samtliga författare deltog i 
analysen vilket ökar litteraturöversiktens trovärdighet (Wallengren & Henricson, 
2012). 
 
Artiklarna som låg till grund för resultatet berörde både upplevelser med stor bredd 
men även artiklar vars syfte var mer specificerat till en viss upplevelse. Ett större antal 
artiklar med bredd hade kunnat beskriva anhörigas upplevelser med mer 
tillförlitlighet. Samtidigt ökar de mer nischade artiklarna chansen att ämnen lyfts fram 
som kan gå förlorade i ett bredare syfte och inkluderingen anses tillföra mer djup i 
resultatet. Hur artiklarna sprider sig i litteraturöversiktens resultat presenteras i Bilaga 
4. 
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Av artiklarna som bygger upp resultatet är en från Sverige och resterande har en 
spridning som sträcker sig världen över. Populationen som studeras kan därmed inte 
anses jämförbar med Sveriges population. I de olika länderna skiljer sig kultur och 
traditioner kring att ta hand om sina närstående men också tillgången och synen på 
professionell hjälp. Fler artiklar med ursprung i Sverige kunde gett ett annorlunda 
resultat. Således kan resultatet i litteraturöversikten argumenteras för att inte vara 
direkt överförbart till svenska förhållanden. Tydliga samband ses dock mellan de olika 
artiklarnas resultat och spridningen av de olika länderna visar att upplevelser av att 
leva tillsammans med en närstående som har Alzheimers sjukdom är förhållandevis 
lika världen över. Artiklarnas spridning ger även ett mångkulturellt perspektiv där inga 
tydliga skillnader kan utläsas till ursprungsland eller dess kultur. Artiklarna är 
representerade över hela litteraturöversiktens resultat (Bilaga 4), där vissa artiklar 
finns med i majoriteten av underkategorierna. Andra artiklar finns främst med i den 
ena eller den andra huvudkategorin men i sin helhet styrks alla underkategorier med 
flera artiklar där samband till länder eller kultur inte kan urskiljas. Sammantaget anses 
resultatet vara överförbart världen över. 

Resultatdiskussion 

Resultatet beskriver hur anhöriga påverkas emotionellt där sorg, skam, skuld, oro och 
rädsla är centrala delar. Livet upplevdes som begränsat med en känsla av att vara 
isolerad och att det egna livet fick sättas på paus. Genom nya strategier anpassade sig 
anhöriga till situationen. Anhöriga intog nya roller och sökte kunskap och stöd från 
omgivningen för att få en ökad förståelse för sjukdomens progress samt ett bekräftande 
i den nya rollen. 
 
Studier visar att anhöriga behöver informeras om Alzheimers sjukdom och dess 
progress. Kunskap och information kan leda till en ökad trygghet i den 
ansvarskrävande roll som det ofta innebär att ta hand om en närstående med 
Alzheimers sjukdom. Anhöriga kan då lära sig tolka närståendes behov och beteende 
samt få en bättre förståelse för situationen (O'Neil, 2011; Ross, Tod & Clarke, 2014; 
Årestedt et al., 2014). Information till patienter och anhöriga behöver ofta 
individanpassas efter personens olika förutsättningar (Socialstyrelsen, 2015). En 
individanpassad vård är en del i personcentrerad omvårdnad (Ross et al., 2014), vilket 
enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) kan bidra till en bättre hälsa för anhöriga. 
Genom samtal kan sjuksköterskan få en ökad förståelse för anhörigas upplevelser och 
därigenom skapa bättre utrymme för information och stöd (Ekman et al., 2011). Delges 
anhöriga rätt stöd och information, kan det medföra en känsla av begriplighet i 
situationen eftersom inre och yttre faktorer upplevs gripbara (Antonovsky, 2005). 
En av sjuksköterskans uppgifter är att undersöka grundläggande behov hos anhöriga 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta kan genomföras med hjälp av ett 
personcentrerat förhållningssätt som börjar med ett partnerskap där information och 
gemensamma beslut diskuteras (Ekman et al., 2011). Sjuksköterskan är den som ofta 
möter anhöriga tidigt i vårdförloppen och kan identifiera primära behov och 
därigenom ge information (Socialstyrelsen, 2015). 
 
Socialstyrelsen (2015) beskriver att anhöriga inte enbart behöver information och stöd 
från en specifik profession, utan en samverkan mellan olika professioner. Det finns ett 
behov av samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvård, för att anhöriga till 
närstående med mycket vård och omsorg ska erhålla ett bra stöd. 
Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskriver att sjuksköterskan 
har en central roll gällande informationsöverföring mellan medlemmarna i teamet 
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(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan förväntas efterfråga 
information hos vårdsökande personer och anhöriga samt förmedla informationen till 
andra i teamet (Apker, Propp, Zabava Ford & Hofmeister, 2006). 
 
En diagnos av sjukdomen kan underlätta för anhöriga att få en förklaring på 
situationen och göra det lättare att söka hjälp samt få relevant information och 
kunskap (Morgan et al., 2014). En specificerad information om sjukdomen minskar 
också anhörigas osäkerhet i situationen (Stone & Jones, 2009). Antonovsky (2005) 
beskriver att en situation först kan bli begriplig då informationen är systematisk och 
tydlig. 
 
I resultatet framkom att anhöriga upplevde oro och rädsla att inte räcka till i 
förhållande till att den närstående förändrades på grund av sjukdomen. Anhöriga 
kände även en osäkerhet i det egna handlandet och ifrågasatte sin egen lämplighet till 
nya rollen. Det fanns en rädsla hos anhöriga att själva drabbas av sjukdomen eller att 
bli utmattad. Persson och Zingmark (2006) beskriver just hur anhöriga upplever oro 
och en osäkerhet över situationen och sitt eget handlande samt att det inte fanns tid 
till sig själv. En studie av Almberg, Grafström och Winblad (1997), visar också ett 
samband mellan anhörigas utbrändhet och begränsningar i det sociala livet samt brist 
av positiv syn på vårdandet och subjektiv upplevelse av dålig hälsa. En annan studie 
visar att anhöriga upplevde en hög belastning av att ta hand om sin närstående genom 
att inte kunna ta hand om sin egen hälsa (Bailes, Kelley & Parker, 2016). 
 
I en studie av Bronner, Perneczky, McCabe, Kurz och Hamann (2016) betonar 
professionella vårdgivare vikten av att anhöriga får stöd av andra för att klara av livet 
och den vårdande rollen. De hade en medvetenhet kring risken med att anhöriga 
annars skulle få en alltför stor börda på sina axlar och därför inte orka mer. Enligt 
Socialstyrelsen (2015) bör sjuksköterskan uppmärksamma anhörigas oro och börda 
och därmed informera om möjlighet till stöd. 
 
I resultatet redovisas att anhöriga hade ett önskemål om att få stöd för att hantera 
vardagen och för sitt eget välmående. Ett behov av stöd från sjukvården uttrycktes 
vilket anhöriga dock upplevde som otillräckligt. I takt med sjukdomens progress och 
att den närstående förändrades, krävdes omprioriteringar i familjen vilket resulterade 
i förändrade roller. Anhöriga fick ta över ansvarsområden och tog ett vårdande ansvar. 
Detta resulterade i att anhöriga fick mindre tid åt egna aktiviteter eftersom mycket av 
tiden lades på att övervaka den närstående. Anhöriga upplevde även en isolering i livet 
tillsammans med den närstående med Alzheimers sjukdom. På grund av skam över 
närståendes förändrade beteende drog sig anhöriga undan och stannade i hemmet. Ett 
stigma i samhället ledde till att anhöriga upplevde att omgivningen drog sig undan av 
rädsla och förutfattade meningar. 
 
En tidigare studie av Sanders, Ott, Kelber och Noonan (2008) bekräftar att det är 
vanligt att anhöriga upplever isolering då närstående har Alzheimers sjukdom. 
Anhöriga hade inte längre möjlighet att delta i aktiviteter och förlorade på så vis 
vänner. Resultatet visar också att stödgrupper var betydelsefullt för anhöriga. Genom 
att träffa andra i samma situation fanns möjlighet att dela erfarenheter och samla 
styrka i gruppen. Andra studier styrker också att stödgrupper är både till hjälp och 
viktigt för att kunna klara av livet som anhörig då närstående drabbats av Alzheimers 
sjukdom (Sanders et al., 2008; Sørensen, Waldorff & Waldemar, 2008).  I en studie av 
Sørensen et al. (2008) fick deltagarna vara med i en interventionsgrupp som 
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innefattade stödgrupper för anhöriga och resultatet var uteslutande positivt. Genom 
att anhöriga fick delta i en stödgrupp fick de information och stöd att hantera de 
svårigheter som den nya livssituationen innebar. Resultatet visar att anhöriga genom 
stöd från både vård och familj kan uppleva hanterbarhet i situationen. Hanterbarhet 
inom KASAM belyser de resurser en person har för att hantera omständigheter i livet 
(Antonovsky, 2005). 
 
Socialstyrelsen (2012) har publicerat ett stödprogram för anhöriga till personer med 
demenssjukdom. I programmet ges information kring sjukdomen samt praktiska 
övningar om hur svåra situationer och förändringar hos närstående kan hanteras. 
Sørensen et al. (2008) beskriver att anhöriga uppgav att de blev mer självsäkra och att 
få prata med andra i samma situation gjorde att deras problem kändes lättare. Sanders 
et al. (2008) studie påvisar vikten av att få prata om sin situation och att ha stöttande 
vänner. Anhöriga i studien uppskattade också att kunna ge råd och rekommendationer 
till andra som var i samma situation (Sanders et al., 2008). Anhöriga förväntas ofta 
vara en resurs i sjukvården genom att ge relevant information gällande den närstående 
och agera vårdare i hemmet (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Enligt 5 kap. 10 § i 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska socialnämnden erbjuda stöd till anhöriga som 
vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder. Lagen 
anses betydelsefull för att den ställer krav på kommunen att ge relevant stöd till 
anhöriga. Benzein et al. (2017) beskriver att fokus inte enbart ska ligga på personen 
med Alzheimers sjukdom eller enbart på anhöriga då risk finns att någon av parterna 
kan komma i bakgrunden. Sjuksköterskan bör istället arbeta utifrån ett 
familjefokuserat förhållningssätt där familjen ses som en helhet. Svensk 
sjuksköterskeförening (2017) betonar att sjuksköterskan ska se till att anhöriga 
inkluderas i omvårdnaden av en vårdsökande person. Genom att ta hänsyn till 
anhörigas upplevelser och behov främjas deras hälsa. Information och stödsamtal kan 
underlätta hantering av att leva tillsammans med en närstående som har Alzheimers 
sjukdom vilket kan bidra till att anhöriga känner sig bekräftade och kan hantera 
situationen. 
 
I resultatet beskrivs det vårdande ansvaret som tidskrävande och överväldigande. 
Anhöriga upplevde en fysisk och mental trötthet samt stress där tillvaron var fylld av 
ofrånkomliga krav. En studie av Kimura et al. (2015) beskriver att anhöriga upplevde 
stress på grund av bristande omsorg, både formell och informell. I resultatet framkom 
dock att anhöriga hanterade vardagen med hjälp av schemalagda aktiviteter, tydliga 
målbilder och positiv inställning för att hitta lösningar. Det framgår också att anhöriga 
blev stärkta av att klara av den vårdande rollen, vilken kunde upplevas som givande, 
tillfredsställande och meningsfull. Då närstående visade välmående upplevdes en 
tacksamhet och det hårda arbetet var mödan värd. Anhörigas sätt att hantera 
situationen kan ses som resurser, vilket är en viktig del i det Antonovsky (2005) 
beskriver som hanterbarhet. Sjuksköterskan bör i den personcentrerade vården 
uppmärksamma personens livskraft och resurser för att kunna nå mål. Det är av vikt 
att ta hänsyn till personens upplevelser, känslor, övertygelser och preferenser för att 
kunna skapa en känsla av kontroll (Ekman et al., 2011). Det framkommer i resultatet 
att när anhöriga kände sig kapabla att hantera situationen upplevdes även 
meningsfullhet. Anhöriga upplevde även stolthet att kunna göra en positiv skillnad i 
någons liv. Antonovsky (2005) menar att meningsfullhet är en motivationskomponent. 
En person som känner meningsfullhet ser utmaningar värda att engagera sig i och 
personen känner delaktighet. Anhöriga beskriver att de kunde se ett större syfte i 
situationen då de kunde dela sina erfarenheter med andra. 
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Slutsats 
Litteraturöversiktens resultat visar att vara anhörig till en person som har Alzheimers 
sjukdom genererade många känslor, vilka kopplas till att den närstående och hela 
livssituationen förändrades. Anhöriga är i behov av information och stöd för att kunna 
förstå sig på den närståendes förändrade beteende och för att kunna hantera den nya 
situationen. I resultatet kan det utläsas att anhöriga på flera sätt uppnår begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet och kan på så vis anses uppnå KASAM. Det påvisas 
samtidigt också svårigheter för anhöriga att nå dit vilket resulterar i bristande KASAM. 
I resultatet kan dock ett samband ses av att anhöriga är i behov av de tre delarna av 
KASAM för att vara välmående och ha en fungerande vardag. Resultatet tyder på att 
anhöriga behöver stöd och information som är individanpassad och utformad utefter 
Alzheimers sjukdom. Hur informationen och stödet till anhöriga kan utformas mer 
riktad mot Alzheimers sjukdom anses vara ett ämne för vidare forskning för att kunna 
förbättra verksamheten inom vård och omsorg. 
 
Resultatet tar även upp att anhöriga kände skam på grund av närståendes förändrade 
beteende. Att den närstående förändras anses vara en stor del av sjukdomen där 
anhörigas upplevelse av detta framkommer i begränsad utsträckning. Vidare forskning 
kring anhörigas upplevelser relaterat till närståendes förändrade beteende vid 
Alzheimers sjukdom anses relevant och kan genom en interventionsstudie stärka 
överförbarheten till svenska förhållanden. 

Kliniska implikationer 

Sjuksköterskan kan via samverkan och genom att arbeta med personcentrerad och 
familjefokuserad omvårdnad stötta anhöriga till närstående med Alzheimers sjukdom 
att uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Sjuksköterskan bör ansvara 
för att uppmärksamma individuella behov hos anhöriga och därmed erbjuda anpassat 
stöd. Genom att använda den kunskap resultatet i litteraturöversikten ger kan 
samhällets resurser i form av befintlig vårdpersonal användas till fullo utan att 
ytterligare resurser behöver tillföras. Arbetssättet kan omstruktureras vilket inte bara 
gynnar samhället i stort utan genererar också ökad livskvalitet för den enskilde 
individen med Alzheimers sjukdom och anhöriga. Litteraturöversikten kan vara en 
hjälp för sjuksköterskor att öka sin medvetenhet att inte glömma bort anhöriga i 
situationen och på så sätt kan familjens hälsa främjas trots en förändrad livssituation. 
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närstående med Alzheimers sjukdom. 

Del I – 4/4 
Del II –8/8 

Furlong & 
Wuest, 2008, 
Kanada 

Self-care behaviors 
of spouses caring 
for significant 
others with 
Alzheimer's disease: 
The emergence of 
self-care worthiness 
as a salient 
condition. 

Att undersöka hur individer tar 
hand om sig själva medan de i 
hemmet ger vård till en person med 
Alzheimers sjukdom. 

Kvalitativ design. 
Ljudinspelade 
intervjuer. 

n = 9 
 
49–79 år 

Anhöriga offrade att ta hand om sig 
själva till fördel för personen med 
Alzheimers sjukdom. Anhöriga kom 
dock till insikt och använde olika 
strategier för att ta hand om sig själva. 

Del I – 4/4 
Del II - 8/8 



 

 
 

Ineu de Oliveira, 
Rodriques 
Maziero, Ilha, 
Segabinazzi 
Pacheco & 
Schroeder de 
Oliveira, 2017, 
Brasilien 

Daily family 
members/caregiver 
with Alzheimer: 
support group 
contributions. 

Att förstå hur Alzheimers sjukdom 
påverkar det dagliga livet för 
familjemedlemmar/vårdare. 

Kvalitativ design. 
Fokusgrupper. 

n = 6 
 
27–66 år 

Anhöriga upplevde att deras egna 
behov/aktiviteter hamnade i 
bakgrunden. Stöd i grupp där 
erfarenheter kunde delas upplevdes 
positivt. 

Del I –4 /4 
Del II- 7/8 

Navab, 
Negarandeh & 
Peyrovi, 2012, 
Iran 

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

Att förstå upplevelser av iranska 
anhöriga till en person med 
Alzheimers sjukdom. 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

n = 8 
 
25–67 år 

Anhöriga tyckte det var svårt att se den 
närstående försämras och kände en oro 
för framtiden, både för den närstående 
och sig själv. 

Del I – 4/4 
Del II –8/8 

Navab, 
Negarandeh, 
Peyrovi & Navab, 
2013, Iran 

Stigma among 
Iranian family 
caregivers of 
patients with 
Alzheimers’s 
disease: A 
hermeneutic study. 

Att förstå familjens upplevelse av att 
vårda en närstående som har 
Alzheimers sjukdom i Iran. 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade 
djupintervjuer. 

n = 10 
 
25–67 år 

Anhöriga skämdes över deras 
närståendes beteende och var rädda att 
bli dömda av andra som inte hade 
kunskap och förståelse för Alzheimers 
sjukdom. 

Del I – 4/4 
Del II –8/8 



 

 
 

Shim, Barroso & 
Davis, 2012, USA 

A comparative 
qualitative analysis 
of stories of spousal 
caregivers of people 
with dementia: 
Negative, 
ambivalent, and 
positive 
experiences. 

Att undersöka hur karaktärsdragen 
hos anhöriga som tog hand om sin 
make/maka med Alzheimers 
sjukdom skilde sig åt baserat på om 
de beskrev sina erfarenheter 
negativt eller positivt. 

Kvalitativ design. 
Intervjuer. 

n = 21 
 
47–91 år 

De anhörigas upplevelse av att vårda var 
relaterat till hur relationen varit tidigare. 
En tidigare positiv relation innebar 
positiva upplevelser kring vårdandet. 

Del I –4 /4 
Del II–8/8 

Vellone, Piras, 
Talucci & Cohen, 
2008, Italien 

Quality of life for 
caregivers of people 
with Alzheimer’s 
disease. 

Att beskriva innebörden av 
livskvalitet för en anhörig till en 
person med Alzheimers sjukdom 
och identifiera faktorer som 
påverkar livskvalitet. 

Kvalitativ design. 
Intervjuer. 

n = 32 
 
28–83 år 

Stress, avsaknad av frihet och försämrad 
hälsa var faktorer som innebar sämre 
livskvalitet för anhöriga. Att se den 
närstående må bra förbättrade 
livskvalitén. 

Del I –4 /4 
Del II- 8/8 

Vellone, Piras, 
Venturini, Alvaro 
& Cohen, 2012, 
Italien 

The experience of 
quality of life for 
caregivers of people 
with Alzheimer’s 
disease living in 
Sardinia, Italy. 

Att beskriva livskvalitet för en 
anhörig till en person med 
Alzheimers sjukdom på Sardinien 
och upptäcka faktorer som 
förbättrade eller försämrade 
livskvalitet. 

Kvalitativ design. 
Intervjuer. 

n = 41 
 
26–78 år 

Att se den närstående glad samt ha stöd 
från familj var faktorer som förbättrade 
livskvalitén. Avsaknad av tid till sig själv 
och oro för framtiden försämrade 
livskvalitén. 

Del I –4 /4 
Del II- 8/8 



 

 
 

Välimäki, 
Vehviläinen- 
Julkunen, Pietilä 
& Koivisto, 2012, 
Finland 

Life orientation in 
Finnish family 
caregivers´of 
persons with 
Alzheimer´s 
disease: A diary 
study. 

Att beskriva livsorienteringen för 
familjevårdare det första året efter 
diagnos av Alzheimers sjukdom. 

Kvalitativ design. 
Analys av 
dagböcker. 

n = 83 
 
41–85 år 

Rollförändringar inom familjen och i 
relationer infaller redan innan 
diagnosen. Trots att deltagarna ofta 
kände sig instängda i hemmet valde de 
flesta att fokusera på de bra stunderna i 
vardagen. 

Del I –4 /4 
Del II- 8/8 

Werner, 
Goldstein & 
Buchbinder, 
2010, Israel 

Subjective 
experience of family 
stigma as reported 
by children of 
Alzheimer’s disease 
patients. 

Att undersöka den subjektiva 
upplevelsen av stigma rapporterat 
från barn till personer med 
Alzheimers sjukdom. 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade 
djupintervjuer. 

n =10 
 
42–67 år 

Familjestigma kunde ses i samband till 
tre dimensioner, där kognitiva attribut 
kopplade till sjukdomen framkallade 
känslomässiga reaktioner.  

Del I – 4/4 
Del II –8/8 

Wolff Skaalvik, 
Norberg, 
Normann, 
Fjelltun & 
Asplund, 
2016, Norge 

The experience of 
self and threats to 
sense of self among 
relatives caring for 
people with 
Alzheimer’s disease. 

Att undersöka hur olika aspekter av 
”jaget” påverkades bland nära 
släktingar till personer med 
Alzheimers sjukdom. 

Kvalitativ design. 
Individuella 
intervjuer. 

n = 20 
 
38–82 år 

De anhöriga till de närstående med 
Alzheimers sjukdom upplevde att deras 
självkänsla påverkades. I förhållande till 
de förändringar sjukdomen medförde 
försökte de behålla sin självkänsla.  

Del I – 4/4 
Del II –8/8 



 

 
 

Bilaga 4: Översikt av artiklar redovisade i resultatet i varje subkategori. 

 

Artiklar ↓ 
       

Subkategorier → Sorg, skam och skuld Oro och rädsla Att känna sig isolerad Förändrade roller Att ta ett vårdande 
ansvar 

Behov av kunskap 
och stöd 

Strategier i 
vardagen 

The meaning of living 
close to a person with 

Alzheimer disease. 

X 
 

X 
 

X X X 

Caregivers' deepest 
feelings in living with 
Alzheimer's disease: a 

Ricoeurian 
interpretation of family 

caregivers' journals. 

X X X X X X 
 

Voices of Alzheimer 
caregivers on positive 
aspects of caregiving. 

   
X X X X 

The unique experience 
of spouses in early-

onset dementia. 

X 
 

X X X X 
 



 

 
 

Renewing everyday 
hope: The hope 

experience of family 
caregivers of persons 

with dementia. 

X X X 
  

X X 

Keeping things in 
balance: Family 

experiences of living 
with Alzheimer´s 

disease. 

 
X X X X X X 

Self-care behaviors of 
spouses caring for 

significant others with 
Alzheimer's disease: 

The emergence of self-
care worthiness as a 

salient condition. 

X 
   

X X X 

Daily family 
members/caregiver 

with Alzheimer: 
support group 
contributions. 

  
X 

 
X X X 

Lived experiences or 
Iranian family member 

caregivers of persons 
with Alzheimer’s 
disease: caring as 
’captured in the 

whirlpool of time’. 

X X 
  

X 
  



 

 
 

Stigma among Iranian 
family caregivers of 

patients with 
Alzheimers’s disease: A 

hermeneutic study. 

X X X 
    

A comparative 
qualitative analysis of 

stories of spousal 
caregivers of people 

with dementia: 
Negative, ambivalent, 

and positive 
experiences. 

X 
  

X X 
  

Quality of life for 
caregivers of people 

with Alzheimer’s 
disease. 

X X X 
 

X X 
 

The experience of 
quality of life for 

caregivers of people 
with Alzheimer’s 
disease living in 
Sardinia, Italy. 

 
X X 

 
X X X 

Life orientation in 
Finnish family 

caregivers´of persons 
with Alzheimer´s 

disease: A diary study. 

X X X X X X X 



 

 
 

Subjective experience of 
family stigma as 

reported by children of 
Alzheimer’s disease 

patients. 

X X X 
 

X X 
 

The experience of self 
and threats to sense of 

self among relatives 
caring for people with 
Alzheimer’s disease. 

  
X 

 
X X X 

 


