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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Den karakteriseras 

bland annat av gradvis minnesförlust och en personlighetsförändring. Det uppskattas att 

antalet personer i världen som kommer ha sjukdomen vid år 2050 är 1 utav 85 och att det blir 

allt fler med tiden. Alzheimers sjukdom kallas även för de anhörigas sjukdom då sjukdomen 

även påverkar familjen och nära vänner. Många gånger så bor personen med Alzheimer 

hemma med make/maka eller familj när diagnosen fastställs. Detta leder till en stor belastning 

för anhöriga eftersom de ständigt måste vårda och övervaka personen med Alzheimer. 

Anhöriga kan uppleva det svårt att se personen med Alzheimer tappa den personlighet som de 

känner till. Flera negativa upplevelser kan kopplas till att vara anhörig till en person med 

Alzheimer. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva känsla av sammanhang (KASAM) bland anhöriga till en person 

med Alzheimers sjukdom. 

 

Metod: KASAM användes som teori för att ta reda på vilken livskvalité och hälsa anhöriga 

till personer med Alzheimer hade. Sex stycken bloggar analyserades. Kriterierna för 

bloggarna var att de skulle vara skrivna av anhöriga till en person med Alzheimer. Resultatet 

strukturerades efter de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Resultat: Känslor och upplevelser som kunde ge hög respektive låg begriplighet, 

hanterbarhet eller meningsfullhet beskrevs i resultatet. Stöd från andra visade sig vara viktigt 

för att anhöriga skulle känna sig klara av situationen. Bloggen visade sig vara ett stort stöd där 

de fick feedback från bloggläsarna och lärde känna personer i liknande situationer. Bloggen 

visade sig vara ett verktyg där anhöriga kunde bearbeta sina känslor av situationen.  

 

Slutsats: Anhörigas KASAM kunde öka eller minska beroende på vilket stöd och strategier 

de hade för att kunna hantera situationen.  

 

Nyckelord: Alzheimers sjukdom, blogg, anhörig, Känsla av sammanhang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary 
 

Background: Alzheimer’s disease is the most common of all dementia diseases. It is 

characterized among other things by progressive memory loss and personality change. It is 

estimated that the number of people in the world who will have the disease by the year 2050 

is one out of 85 and it’s increasing with time. Alzheimer’s disease is also known as the 

relatives disease, because it also affects the family and close friends. Many times when the 

diagnosis is established the person lives at home with husband/wife or family. This leads to a 

major burden for the relatives, because they have to constantly nurture and monitor the person 

with Alzheimer’s. Relatives may experience it difficult to see the person with Alzheimer’s 

lose the personality that they know. Many negative experiences can be linked to being related 

to a person with Alzheimer’s. 

 

Purpose: of this study was to describe the sense of coherence (SOC) among relatives to a 

person with Alzheimer’s disease. 

 

Method: SOC was used as a theory to determine which quality of life and health relatives to 

persons with Alzheimer’s disease experienced. Blogs was used as a method in this study, and 

six blogs were analyzed. The criteria for the blogs were that they would be written by 

relatives of a person with Alzheimer’s. The result was structured by the three components; 

comprehensibility, manageability and meaningfulness. 

 

Results: Feelings and experiences that could provide high or low comprehensibility, 

manageability and meaningfulness was described in the result. Support from others proved to 

be important for relative’s to cope with the situation. The blog turned out to be a great support 

where they received feedback from blog readers and got to know people in similar situations. 

The blog turned out to be a tool where relatives could process their feelings of the situation.  

 

Conclusion: Relatives SOC can increase or decrease depending on the support and the 

strategies that they are provided with.  

 

Keywords: Alzheimer´s disease, blog, relative, Sense of coherence 
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Inledning 
Det är idag ca 26,6 miljoner individer runt om i världen som lider av Alzheimers sjukdom. 

Antalet personer som uppskattas ha sjukdomen vid år 2050 är 1 utav 85 och det blir allt fler 

med tiden (Stone & Jones, 2009). I Sverige finns det ca 148 000 personer med någon form av 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010). Utav alla personer med en demenssjukdom så har ca 

60 procent Alzheimers sjukdom (Casey, 2012). Efter att en person har diagnostiserats med 

Alzheimers sjukdom i Sverige så vårdas ofta personen av anhöriga i hemmet eller av 

hemsjukvården tills personen försämrats till den grad att ett särskilt boende blir nödvändigt. 

Därför är det viktigt att belysa hur det upplevs att vara anhörig till en person med Alzheimers 

sjukdom, eftersom en sjukdom som denna leder till ett stort handikapp, vilket ofta även 

involverar anhöriga i varierande grad (Stone & Jones, 2009). Akpinar, Kucukguclu & Yener 

(2011) har beskrivit att det är både fysiskt, psykiskt och socialt påfrestande att vara anhörig 

till en person med Alzheimer. Som sjuksköterska är det viktigt att veta vad som ger hög 

respektive låg livskvalité hos anhöriga för att kunna erbjuda dem stöd. Enligt Antonovskys 

teori så är det som avgör vilken livskvalité en person har, personens grad av känsla av 

sammanhang (KASAM). Genom att ta reda på anhörigas känsla av sammanhang, så 

framkommer även vad som är förknippat med hög respektive låg livskvalité. Denna studie 

fokuserar därför på att beskriva känsla av sammanhang bland anhöriga till en person med 

Alzheimers sjukdom.
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Bakgrund 
 

Alzheimers sjukdom  
Det finns flera sorters demenssjukdomar varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste 

(Murray, 2014). Alzheimer är en obotlig sjukdom som successivt förvärras och leder till slut 

till att personen avlider. Alzheimers sjukdom karakteriseras bland annat av gradvis 

minnesförlust där förmågan att forma och återfå nya minnen blir försämrad och slutligen 

förloras. Personen får till exempel allt svårare att känna igen sig och hitta bland de mest 

välbekanta miljöerna (Shan, 2013). Sjukdomen ger även ett försämrat omdöme, försämrad 

motorik och bristande kommunikationsförmåga (Stone & Jones, 2009). En 

personlighetsförändring kan också ses vilket speglar effekten av de progressiva hjärnskador 

som sjukdomen orsakar (Robins & Byrne, 2011). I takt med att Alzheimers utvecklas så 

försämras personens förmåga att omvandla en tanke till en handling. Detta resulterar i att 

personen får allt svårare att klara sitt dagliga liv och saker som till exempel toalettbesök eller 

att tvätta sig blir belastningar för såväl personen själv som för anhöriga (Rentz, 2008).  

 

Att vara anhörig till en person med Alzheimer 
Alzheimers sjukdom kallas ofta för de anhörigas sjukdom eftersom sjukdomen i hög grad 

även påverkar personer i nära relation till den sjuke. I denna studie används Socialstyrelsens 

definition av anhörig, det vill säga; anhörig är en person inom familjen eller bland de 

närmaste släktingarna (Socialstyrelsen, 2004).  

 

Det finns studier som fokuserar på hur anhöriga upplever sin situation och det har 

framkommit att när diagnostiseringen av Alzheimer skett upplevde många anhöriga ånger och 

skuld över att de inte upptäckt sjukdomen i ett tidigare skede. Detta på grund av att i de flesta 

fall så hade personen med Alzheimer varit försämrad en längre tid redan innan de kliniska 

symptomen uppkommit. Anhöriga anklagade sig själva för att det hade blivit en fördröjning 

av diagnostiseringen (Navab, Negarandeh & Peyrovi, 2011). När diagnosen fastställts 

upplevde anhöriga osäkerhet för hur andra individer i personens omgivning skulle reagera på 

sjukdomen och vissa tyckte att det var svårt att berätta att personen fått diagnosen (Stones & 

Jones, 2009). Familjemedlemmar till någon med Alzheimers sjukdom upplevde stigma för 

personens sjukdom, vilket varierade beroende på i vilket stadie av sjukdomen personen 

befann sig och därav vilka symptom som uttrycktes. De kunde skämmas för hur personen såg 

ut eller uppförde sig (Werner, Goldstein & Buchbinder, 2010). I studier bland vuxna barn till 

en förälder med Alzheimers har även omställningar inom familjen beskrivits, som ett resultat 

av att personen inte var sig lik längre och klarade sig allt mindre på egen hand. När en 

rollförändring inom familjen blev oundviklig ledde det ofta till en stor belastning för de vuxna 

barnen där de tvingades att inta en stödjande och vårdande roll inom familjen då föräldern nu 

var den som behövde hjälp och stöttning (Stone & Jones, 2009). Vidare har det framkommit 

att det kunde vara utmattande både för personen med Alzheimers och anhörig när sjukdomen 

utvecklades och personen bodde hemma. Anhöriga var tvungna att ständigt övervaka 

personen med Alzheimer som inte längre kunde orientera sig, slutföra uppgifter eller förstå 

vad som sades (Rentz, 2008). De anhöriga som vårdade sin närstående i hemmet hade 

betydligt större kunskap om sjukdomen än anhöriga som inte vårdade personen själva 

(Sullivan, Muscat & Mulgrew, 2007). Att vara anhörig vårdare till personen med Alzheimer 

har beskrivits som både psykiskt, fysiskt och socialt påfrestande (Akpinar, Kucukguclu & 

Yener, 2011). Det var psykiskt jobbigt då anhöriga ofta upplevde medlidande för personen. 

De ville lindra sin närståendes lidande eller risk för lidande. De upplevde även sorg på grund 
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av den smärta och det lidande som personen med Alzheimers upplevde (Werner et al., 2010). 

Anhöriga blev många gånger socialt isolerade, eftersom de tvingades att titta till eller vara ett 

stöd för den drabbade och därav hindrades från andra aktiviteter. Fysisk belastning uppstod 

eftersom anhöriga lade stora delar av sin fritid på det och ofta saknade strategier för att 

hantera den stress de upplevde (Akpinar, Kucukguclu & Yener, 2011).  

 

Partners till personen med Alzheimer upplevde stress över att de behövde vårda personen och 

detta ledde ofta till spänningar inom familjen. Konflikter kunde uppstå om en utav föräldrarna 

fick Alzheimer. Exempel på sådana konflikter var om den friska föräldern ville låta personen 

med Alzheimer bo på ett boende medan barnen ville att personen skulle bo hemma (Stones & 

Jones, 2009). Graden av stress som upplevdes var individuell och ökade oftast när personen 

med Alzheimers skulle flyttas till boende eller blev uppenbart försämrad (Martin, 2006). 

Många upplevde osäkerhet och att det var ett svårt beslut att bestämma om den närstående 

skulle vårdas kvar i hemmet eller flyttas till ett boende. Att vara anhörig kunde även innebära 

svåra val när det gällde till exempel vilken vård personen med Alzheimer skulle få. Anhöriga 

som lät sin närstående vårdas på ett boende upplevde skuld över detta samt upplevde en 

känsla av misslyckande (Stones & Jones, 2009). Anhöriga kunde även känna skuld inför 

personen då de hade gjort något som inte borde ha gjorts eller när de inte hade gjort något 

som borde ha gjorts. Det kunde exempelvis vara att barnet kände sig skyldig till att föräldern 

inte skötte sin hygien eller till att barnen borde ta sig mer tid för sin förälder, men att tiden 

inte räckte till (Werner et al., 2010). När personen med Alzheimer bodde på boende så kunde 

anhöriga känna stress över att den närstående kunde ha olika symptom från dag till dag och 

ibland från timme till timme. Vissa anhöriga upplevde det svårt när de besökte personen med 

Alzheimer och hon upplevdes som helt normal för att sedan vid nästa besökstillfälle vara 

förvirrad och inte kunna föra en dialog (Stone & Jones, 2009). Det förekom ofta att 

familjemedlemmarna till personen med Alzheimer upplevde en oro för att i högre ålder även 

de drabbas av sjukdomen (Stone & Jones, 2009). En faktor som fick anhöriga att bemästra 

situationen var att känna hopp. De hade hoppet som drivkraft varje dag för att orka med 

situationen och inte ge upp. Anhöriga var oroliga för att förlora hoppet och det var svårare att 

känna hopp om personen med Alzheimer var på dåligt humör (Duggleby, Williams, Wright & 

Bollinger, 2009). Positiva aspekter som framkommit var att trots att personen hade Alzheimer 

så upplevde anhöriga stunder med glädje under dagarna med personen. De tillfällen som gav 

glädje till personen med Alzheimer gav även glädje till anhöriga. Att se sin närstående le 

skapade glädje för anhöriga och dessa stunder blev ihågkomna (Hasselkus & Murray, 2007). 

En annan positiv aspekt var anhörigas minnen av de fina stunder de upplevde tillsammans 

med personen med Alzheimer. Att tänka tillbaka på dessa minnen gav anhöriga en känsla av 

välbefinnande (Hasselkus & Murray, 2007). En skyddande faktor för att inte uppleva en börda 

som anhörig och kunna hantera situationen har visat sig vara att ha en hög känsla av 

sammanhang (Andrén & Elmståhl, 2008). 

 

Känsla av sammanhang 
Enligt sociologen Aaron Antonovsky så är en person aldrig fullt frisk eller fullt sjuk utan rör 

sig istället på ett kontinuum mellan de två polerna. Det som avgör var personen befinner sig 

mellan dessa poler beskriver Antonovsky som personens grad av känsla av sammanhang 

(KASAM). KASAM inbegriper tre centrala komponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Personer med en hög grad av KASAM har ett högre värde av de tre 

komponenterna i jämförelse med de som har låg grad av KASAM (Antonovsky, 1987). 

 

Begriplighet innebär i vilken grad personen kan finna förståelse och begriplighet i de 

händelser som inträffar i personens omgivning eller inom personen själv. När en person har 
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hög känsla av begriplighet så förväntar sig personen att de händelser hon möter i framtiden 

kommer att vara förutsägbara, och att händelser som kommer som en överraskning går att 

förstå och förklara (Antonovsky, 1987). 

 

Hanterbarhet innebär i vilken grad personen upplever sig kunna hantera olika händelser och 

besitta resurser för denna hantering. Det kan handla om resurser som finns inom personens 

egen kontroll, till exempel en god social status och ekonomi. Det kan även handla om resurser 

som personen själv inte styr över, till exempel att vara fri från sjukdom. En person med hög 

grad av hanterbarhet upplever sig inte som ett offer för omständigheterna och tycker inte 

heller att livet behandlar personen orättvist (Antonovsky, 1987). 

 

Meningsfullhet kan förklaras som motivationskomponenten i teorin KASAM. Detta innebär 

att om en person har en känsla av hög grad av meningsfullhet så känner personen motivation 

och energi för att möta de krav och problem som personen hamnar i. Dessa personer upplever 

problem eller krav som utmaningar istället för bördor. Meningsfullhet beskriver Antonovsky 

(1987) som den viktigaste utav de tre komponenterna. Utan meningsfullhet är det inte troligt 

att personen kan känna varken begriplighet eller hanterbarhet. En hög grad av meningsfullhet 

kan kompensera för en låg grad av begriplighet eller hanterbarhet (Antonovsky, 1987). 

 

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva känsla av sammanhang bland anhöriga till personer med Alzheimers 

sjukdom.  

 

 

Material och metod 
 

Design 

En kvalitativ studie genomfördes där personliga bloggar analyserades. Granskning av bloggar 

har valts för att det är en bra metod då personers vardagliga upplevelser samt 

sjukdomsupplevelser ska beskrivas (Eastham, 2011). Vid användning av bloggar finns det 

ingen risk för att blogginnehavaren blir påverkad av forskningsprocessen (Eastham, 2011). 

Eftersom inget personligt möte sker mellan blogginnehavaren och författaren så är 

blogginnehavaren fri att skriva öppet om sina känslor och upplevelser (Eastham, 2011). 

(Struket avsnitt). 

 

Urval och datainsamling 

Inklusionskriterier för valet av bloggar var att blogginnehavaren skulle skriva om sitt liv som 

anhörig till en person med Alzheimers sjukdom samt att bloggarna var skrivna på svenska. På 

grund av att det fanns en begränsad mängd bloggar med de kriterier som besvarade studiens 

syfte så användes ett bekvämlighetsurval (Bruman, 2002). Sökmotorn Google användes för 

att finna relevanta bloggar och i sökfältet skrevs sökorden Alzheimer och blogg. Totalt 

resulterade sökningen i sex bloggar som samtliga kom att ingå i studien. Samtliga bloggar 

började analyseras 31 mars 2015. Blogginnehavarna bestod av fem kvinnor och en man. Fem 

utav dem var barn till personen med Alzheimer och den sjätte var maka. En kvinna uppgav 

inte sin exakta ålder, men uppskattades vara i 50- års åldern, de övriga var mellan 26 och 49 

år gamla. Bloggarna hade varit aktiva mellan fyra och nio år. 
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Analys 
Med deduktiv metod börjar studien med att antaganden görs som är baserade på tidigare 

forskning, därefter väljs en teori som är en ingång till studien (Priebe & Landström, 2012). 

Deduktiv innehållsanalys innebär att resultatet analyseras efter en redan befintlig modell, teori 

eller hypotes (Danielson, 2012). Denna teori kan användas som en röd tråd genom hela 

forskningsprocessen (Henricson & Billhult, 2012). Teorin avgör därmed vilket datamaterial 

som presenteras i resultatet (Elo & Kyngäs, 2008). Teorin KASAM användes som teoretisk 

utgångspunkt vid analysen där de tre komponenterna; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet användes för att dela in materialet i kategorier vilka bildade kategorierna i 

resultatet. I analysen söktes efter berättelser om känslor som kunde kategoriseras under de tre 

komponenterna. 

 

All text som kunde kategoriseras under någon av de tre komponenterna markerades och 

klistrades in i ett elektroniskt dokument för respektive blogg. Detta var allt från en mening till 

flera. Därefter skrevs materialet ut i pappersform, granskades ytterligare en gång och 

materialet från de olika bloggarna lades nu samman under respektive kategori. Texten under 

varje kategori färgmarkerades och tilldelades en kod beroende på sitt innehåll. Koder som 

hörde samman slogs ihop och bildade underkategorier vilka presenteras under resultatet som 

underrubriker till kategorierna. 
 

Etiska överväganden 
I studien har endast bloggar som allmänheten kan komma åt använts. Personerna själva har 

valt att publicera sin blogg och därför har ingen förfrågan gjorts hurvida de vill ingå i denna 

studie eller inte. Om blogginnehavaren önskat vara privat kunde bloggen varit 

lösenordsskyddad (Eastham, 2011). I studien har utgångspunkten varit att garantera 

blogginnehavarna konfidentialitet för att skydda deras integritet. Därav beskrivs inte vilka 

bloggar som har använts i studien, men risken finns att någon ändå kan spåra texten tillbaka 

till bloggarna. Citat valdes att användas eftersom blogginnehavarna har valt att publicera sina 

inlägg även om det eventuellt gör det möjligt att via citaten söka fram de aktuella bloggarna. 

Detta för att stärka trovärdigheten i studien. Vid referering till blogginnehavarna så har de 

benämnts som hon, oavsett kön för att bevara konfidentialiteten då majoriteten var kvinnor.  

 

 

Resultat 
 

Begriplighet 
Anhöriga genomgick en process för att uppnå begriplighet efter att personen diagnostiserats 

med Alzheimer. I början beskrevs en oförståelse, och anhöriga försökte hitta svar på de frågor 

som de upplevde. Samtidigt försökte de få ökad kunskap om sjukdomen för att på så vis göra 

den begriplig. Genom detta kunde anhöriga lära sig att acceptera sjukdomen och sin situation. 

Efter att de anhöriga hade funnit acceptans kunde en omvärdering av livet och situationen ske. 
 

Att leta efter svar 
I sökandet efter svar så upplevde anhöriga en låg förståelse och upplevde situationen som 

svårbegriplig. Det visade sig genom att de hade många frågor, som de visste att de kanske 

aldrig kunde få svar på. Frågor som de ställde sig handlade bland annat om varför sjukdomen 

hade drabbat personen. Frågor som ”varför drabbas jag och min familj?” och ”är det 
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meningen att jag ska lära mig något av detta?” uttrycktes ofta. De hade även funderingar på 

hur lång tid de hade kvar att spendera tillsammans med personen med Alzheimer. En anhörig 

skrev; 

 

“Efter detta besök så blir det jättemycket tänk och jag går omkring ofta för 

mig själv och grubblar på frågor man aldrig kan få svar på. Varför? Kommer 

det snart vara över?” 

 

Att få ökad kunskap 
Genom kunskap om sjukdomen och sjukdomsförloppet så kunde anhöriga förstå och förutse 

de situationer som kunde uppstå vilket ledde till en hög känsla av begriplighet. Ökad 

förståelse uppstod bland annat när personen med Alzheimer fick sin diagnos fastställd. Innan 

diagnostiseringen beskrev anhöriga att de funderade på om det var dem som det var fel på. 

Efter ett tag kom även funderingar kring om personen med Alzheimer var i psykisk obalans 

eller om personen helt enkelt blivit elak. Efter diagnostisering blev det tydligt att det var 

sjukdomen som orsakade personens förändring. Kunskap om sjukdomen fick anhöriga genom 

föreläsningar och att de själva sökte fakta på internet. Detta ledde till ökad insikt och kunskap 

om hur sjukdomsförloppet för en person med Alzheimer ser ut och de beskrev återkommande 

att personen med Alzheimer kommer att förlora fler förmågor och att sjukdomen successivt 

kommer försämras. Det fanns också en smärtsam medvetenhet om att personen med 

Alzheimer i framtiden kommer att förlora förmågan att känna igen den anhörige. En anhörig 

skrev;  

 

“Mamma är sjuk, hon kommer aldrig att bli den hon varit och kommer bara 

att bli sämre.” 

 

Utifrån den kunskap anhöriga hade om Alzheimer så beskrevs personen med Alzheimer som 

ett skal. Detta innebar att det som en gång hade varit den person som de älskat inte längre 

fanns kvar på grund av sjukdomen. En anhörig beskrev det som att personen med Alzheimer 

var död och bara skalet fanns kvar eftersom personen med Alzheimer hade förlorat den 

personlighet hon kände till. Anhöriga beskrev en rädsla för att själva drabbas av Alzheimer 

vid högre ålder eftersom de visste att sjukdomen kan vara ärftlig. 

 

Att acceptera situationen 
När acceptans beskrevs så fanns en förståelse för situationen, den blev begriplig. Anhöriga 

skrev att de förstått att det inte fanns någon återvändo, att personen aldrig kommer att bli 

frisk, och när de förstod detta så kunde de även acceptera sjukdomen. Det beskrevs en 

acceptans att det är tillåtet att vara nedstämd vissa dagar, liksom en acceptans att de inte 

längre kunde prata med personen på grund av sjukdomsutvecklingen. 

  

“Min mamma är inte längre den mamma jag är uppväxt med och det måste jag 

acceptera och se med ögonen att det är hennes sjukdom och inte hon.”  

 

Det fanns en tillfredsställelse i att acceptera sjukdomen och den nya situationen. Detta ledde 

till exempel till att anhöriga inte upplevde obehag när personen med Alzheimer hittade på 

eller sa tokiga saker. 
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Att omvärdera livet 
Som en följd av att anhöriga accepterade situationen så lärde de sig att se på situationen med 

nya ögon och genom det finna begriplighet. De omvärderade vad som var viktigt i relationen 

och lärde sig fokusera på de små positiva stunder de hade med personen med Alzheimer. De 

beskrev hur de omvärderade vad som var viktigt i livet och hur de började uppskatta små 

saker som de tidigare tog för givet. En anhörig beskrev; 

 

”Saker och ting förändras och umgänget med mamma har verkligen 

förändrats totalt sedan hon blev sjuk. Nu är det de små sakerna som jag lägger 

märke till och som är viktiga. Sådant som jag tidigare tog för givet.” 

 

Det beskrevs att bara få sitta bredvid personen med Alzheimer och se att hon var nöjd och 

lugn var viktigt för den anhörige. Det beskrevs även att efter sjukdom trädde in i den 

anhöriges liv har hon börjat oroa sig för att hon själv eller någon annan i familjen ska drabbas 

av samma sjukdom och när hon ibland drabbades av glömska så inbillade hon sig att hon själv 

hade fått sjukdomen. 

 

Hanterbarhet 
Låg känsla av hanterbarhet uppstod då anhöriga upplevde maktlöshet, motgång och saknad. 

För att hantera dessa negativa upplevelser och klara av situationen beskrevs att anhöriga 

behövde bearbeta känslor och erhålla stöd från andra. 

 

Att känna sig otillräcklig och maktlös 
En känsla av otillräcklighet och maktlöshet beskrevs ofta bland anhöriga vilket ledde till 

svårigheter att hantera situationen. Detta var relaterat till att de saknade resurser att hantera 

situationen. Det uppstod till exempel när det skedde en försämring i sjukdomen. De ville då 

göra något för att förbättra situationen för personen med Alzheimer men visste inte vad som 

kunde göras. Anhöriga beskrev även att de kände sig maktlösa i förhållande till kommunen 

och sjukvården. Som anhörig upplevde de att de själva var tvungna att kämpa för personen 

med Alzheimer eftersom att personen inte hade förmågan att kämpa själv. Samtidigt upplevde 

de nonchalans från sjukvården och kände att de fick arbeta i motstånd när de försökte få det 

stöd de hade rätt till från kommunen. En anhörig skrev; 

 

“Jag känner att jag vet verkligen inte vad vi har rätt till och vad vi kan kräva 

av Kommunen… Helt hjälplös och maktlös känner jag mig. Jag vill bara gråta, 

det finns inte ord vilken känsla jag har.”  

 

Att känna motgång och sorg 
Vissa dagar så upplevdes det svårt att hantera rollen som anhörig till en person med 

Alzheimer. När livet var fullt av motgångar så upplevde de inte ork att ta tillvara på de 

resurser som fanns. Livet kändes många gånger påfrestande med mycket motgångar, vilket 

bland annat beskrevs som att sjukdomen hade en förmåga att kasta anhöriga hejdlöst mellan 

hopp och förtvivlan, och så fort den anhörige blev glad så fick hon sig en rak höger av någon 

förändring. Detta var extra jobbiga dagar då det kändes svårt och anhöriga beskrev att de 

varken hade energi eller resurser att orka med sin tillvaro. Detta kunde leda till att anhöriga 

inte klarade av att träffa personen med Alzheimer vissa dagar eftersom det upplevdes som för 
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jobbigt. Det beskrevs bland annat som; 

 

“Jag kan inte gå dit med ett fejkat leende på läpparna och låtsas som att allt 

är bra när min insida bara vill skrika!” 

 

En anhörig beskrev att det tar ett dygn att hitta tillbaka till sig själv igen efter att ha besökt 

personen med Alzheimer.  En anhörig beskrev en oro att hon inte alltid skulle orka finnas där 

för personen. Det beskrevs en stor saknad och längtan efter personen med Alzheimer, så som 

denna var innan sjukdomen. 

 

Att bearbeta och bevara 
För att kunna hantera situationen var anhöriga tvungna att bearbeta sina känslor, och ett sätt 

för dem att bearbeta var att skriva i bloggen. De uttryckte att det var en befrielse att få skriva 

om sin situation och sina känslor. Ett annat sätt att bearbeta var att tillåta sig själv att känna 

olika känslor vilket innebar att det var acceptabelt att gråta och tycka synd om sig själv. Med 

hjälp av minnen, både gamla och nya så kände anhöriga att de kunde hantera sin situation. Att 

de minnen de hade gav dem styrka och energi i svåra stunder. Det poängterades hur viktigt 

det var att komma ihåg alla fina minnen som de hade fått tillsammans med sin närstående. En 

anhörig beskrev; 

 

“Det gäller ju att fånga varenda litet ögonblick som känns bra och dessa två 

dagar var hon så himla fin. Så nu lagrar jag in detta i min hårddisk så jag kan 

ta fram en mysig minnesbild när det känns mindre bra.”  

 

Minnen från tiden innan sjukdomen beskrev anhöriga att de tänkte tillbaka på när de 

genomgick en svår period och kände sig nedstämda. Dessa minnen beskrevs vara otroligt 

värdefulla och användes som en resurs under svårare perioder. Även betydelsen av att skapa 

nya minnen under tiden framhölls. Bloggen sågs som en plats där minnen kunde förvaras och 

vid svåra perioder kunde den anhörige gå tillbaka och läsa om gamla minnen. 

 

Att få stöd 
Den viktigaste resursen för att kunna hantera situationen var stöd från andra. Det var av stor 

betydelse att ha personer omkring sig som gav sitt stöd och tog sig tid att lyssna på den 

anhörige. Familj och vänner gjorde att anhöriga inte kände sig ensamma och att de kunde 

ventilera och prata med någon när det behövdes som mest. Den feedback och det stöd som de 

fick från dem som läste bloggen var också väldigt värdefull. En anhörig beskrev; 

 

“De människor jag möter i bloggens värld har för mig blivit mycket 

värdefulla! Så är det! Möten i den virituella världen är för mig lika viktigt som 

om jag mött samma person här ute på vägen...! Vänskap och goda människors 

omtanke och värme är ju oberoende av hur och var själva mötet sker... Det är 

innehållet i mötet som är det viktiga! Att ge värme och omtanke, att knyta 

vänskap och medmänsklighet via en tråd... kan aldrig vara sämre än om det 

knyts via två par ögon!” 

 

Det beskrevs också att det var värdefullt att kunna få stöd av någon som var i samma situation 

som sig själv, då dessa personer verkligen kunde förstå hur det kändes att vara anhörig till en 

person med Alzheimers sjukdom. De anhöriga som hade närstående på ett särskilt boende 

beskrev detta som en stor resurs. Detta ledde för det mesta till en ökad trygghet och 

tacksamhet gentemot vårdpersonalen. De upplevde att personen med Alzheimer inte kunde ha 
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det bättre än just där med tanke på det stora vårdbehovet. Oavsett om den närstående bodde 

på ett boende eller inte så upplevdes det vara skönt att få bli avlastad till och från. Det kunde 

handla om att en personlig assistent hjälpte till i hemmet eller att någon annan familjemedlem 

tog hand om personen en stund så att de själva kunde få mer ledig tid. 

 

Att ha en tro på högre makter eller Gud var en stor resurs som anhöriga vände sig till när de 

gick igenom svåra men även eller glädjefyllda perioder. När de upplevde en period som var 

lugn eller om de hade varit med om en händelse som gjorde dem glada skrev de och tackade 

gud eller högre makter för detta. När de sedan upplevde en svår period skrev de och bad till 

gud om styrka, lugn och ro. 

 

Meningsfullhet 
Vissa dagar så upplevde anhöriga en låg känsla av meningsfullhet. Under dessa dagar så 

upplevde de en känsla av missmod och att situationen med personen som hade Alzheimer var 

svår. De kände sig tvungna att kämpa och försöka vara positiva trots att de inte alltid orkade. 

Det som fick dem att ändå kämpa vidare och som gav dem motivation- var hopp och glädje, 

vilket ledde till att en känsla av meningsfullhet kunde infinna sig. 

 

Att känna meningslöshet 
Vissa dagar kände sig anhöriga nedstämda och upplevde att allt var hopplöst, då kändes livet 

meningslöst vilket ledde till en låg känsla av meningsfullhet. Det kunde kännas lönlöst att 

hälsa på den närstående eftersom personen ändå inte kom ihåg vilka de anhöriga var. En 

anhörig tyckte att “livet var surt”, att hennes familj varit med om så mycket som de flesta 

familjer aldrig skulle behöva vara med om under ett helt liv. Anhöriga beskrev sjukdomen 

som djävulsk, att de hatade sjukdomen mer än allt annat. Sjukdomen sågs som ond och som 

ett straff och var något som orsakade stor smärta och förtvivlan vilket bland annat beskrevs på 

följande vis: 

 

“Varför skriver jag det här... det är nog tungt ändå!? Men jag känner att jag 

måste... måste göra det nu! Min förtvivlan, min stora sorgliga förtvivlan, över 

att se den plågsamma förändring som denna djävulska sjukdom 

åstadkommer... se vad den gör med någon som man älskar mer än sig själv - 

det är något som är så ofattbart tungt och svårt att se... att måsta uppleva.”  

 

Att kämpa 
Anhöriga beskrev hur de försökte att se det positiva i tillvaron även fast det var svårt. Ibland 

var de tvungna att kämpa för att kunna vara optimistiska. Det kunde handla om att se på livet 

som en gåva, värd att förvalta, till att de ville fokusera på att få personen med Alzheimer till 

att få vara så lycklig som möjligt under den tid som fanns kvar. Det handlade även om att 

försöka att inte sakna tiden innan insjuknandet, utan att istället glädjas åt den tid de fått. Det 

beskrevs som en självklarhet att kämpa och inte ge upp. En anhörig beskrev; 

 

“Som jag ser det så har jag två saker att välja på! Antingen tar jag på mig 

jackan, går ut genom dörren och vänder aldrig mer tillbaka, eller så stannar 

jag kvar och kämpar... och naturligtvis väljer jag det senare! Hur skulle jag 

kunna göra något annat?” 
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Det beskrevs vara viktigt att kämpa för sin egen och för sin närståendes skull. För den 

anhörige så var det viktigt att känna att de hade gjort så gott de kunde också med de svåra 

saker som livet hade att bjuda på. På så vis skulle de senare inte behöva känna skuld för att de 

inte gjort allt de kunnat. 

 

Att känna hopp 
När anhöriga upplevde hopp så kände de att de klarade av att möta de problem och händelser 

som kan drabba personer med Alzheimers. Hoppet var en stark motivation för anhöriga och 

bidrog till att de kunde känna meningsfullhet. Det fanns hopp om att personen med Alzheimer 

skulle få vara lycklig så länge de var i livet. Anhöriga trodde också på att det skulle komma 

bättre tider, bland annat fanns hopp om att den närstående åter skulle komma ihåg sina 

anhöriga, och inte betrakta dem som främlingar. Det beskrevs även en rädsla att förlora 

hoppet; 

 

“Men hoppet är det enda  jag har kvar och förlorar jag det så finns det inte så 

mycket kvar” 
 

Att känna glädje 
De stunder som skapade glädje för anhöriga och personen med Alzheimers sjukdom var 

värdefulla och en stor drivkraft till att ta sig igenom de problem som uppstod. Det som ledde 

till mest glädje var när den närstående var glad eller lycklig. Detta var en sådan underbar 

känsla att de bland annat kunde gråta av glädje över detta. De försökte att ta tillvara på dessa 

stunder för att senare kunna tänka tillbaka på och glädjas utav detta. Anhöriga hittade små 

glädjeämnen som gjorde dem glada och detta var enkla saker som de inte gladdes åt innan 

sjukdomen. Det beskrevs även att sjukdomen gjort att familjen kommit varandra närmare. Att 

familjen nu pratar med varandra mer än tidigare och att familjen var viktigare nu än någonsin 

tidigare. En anhörig beskrev; 

 

“I vårt fall har mammas sjukdom lyckligtvis gjort att vi kommit närmare 

varandra. Alltså vi i kärnfamiljen. Pappa pratar med oss och vi pratar med 

honom. Det har vi aldrig gjort tidigare när mamma var frisk. Alltså visst har vi 

pratat om alldagliga saker typ; Vem leder i fotbollsmatchen på TV? Kan du 

skjutsa till basketmatchen i helgen? Vad ska det vara för väder i morgon? Men 

aldrig pratat på riktigt… Nu gör vi det på ett helt annat sätt. Pappa har också 

blivit mer knuten till oss barn och sina barnbarn. Vi är viktigare för varandra 

nu än någonsin osv…”  

 

Sjukdomen hade även lett till att den anhörige fått en mer intim relation till sin närstående, då 

hon tidigare inte hade kunnat ligga och sova med armen om personen. Enkla beröringar och 

smekningar som att exempelvis dra fingrarna genom personens hår hade känts konstigt eller 

dumt tidigare men nu kändes det självklart och rätt vilket gav den anhörige glädje. Det 

beskrevs att det fanns ingenting som värmde så mycket i hjärtat som av att få känna personen 

med Alzheimers kärlek eller fysiska närhet, genom exempelvis en kram eller en puss på 

kinden. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att beskriva känsla av sammanhang bland anhöriga till en personer med 

Alzheimers sjukdom. I studien granskades bloggar eftersom det i bloggar ofta skrivs om ett 

speciellt ämne som till exempel hur det är att leva med en sjukdom. Dessa bloggar kan vara 

av stort intresse för sjuksköterskor och liknande yrkesgrupper (Eastham, 2011).  Anhörigas 

upplevelser analyserades för att beskriva deras KASAM i olika situationer. En svaghet med 

att använda bloggar som metod för datainsamling är att det finns risk att blogginnehavaren 

överdriver berättelserna eller skriver historier som inte är sann (Heilferty, 2010). Statistiska 

centralbyrån (2008) skriver att största andelen blogginnehavare i Sverige är kvinnor. Detta är 

något som kan påverka överförbarheten till populationen eftersom denna studie främst belyser 

medelålders kvinnors perspektiv. Det har varit svårt att finna tydliga riktlinjer om hur en 

empirisk studie med bloggar skulle utformas inom metodlitteratur. De riktlinjer och mallar 

som funnits har fokuserat på litteraturöversikter. I studien valdes att använda Google som 

sökmotor då det inte finns någon databas baserat på endast bloggar. Google är den mest 

använda sökmotorn och sorterar träffarna med de mest relevanta träffarna överst på sidan 

(Nationalencyklopedin, u.å). 

 

Bekvämlighetsurvalet ledde till att det inte blev någon större variation vad gäller ålder och 

kön mellan de anhöriga. Det är sannolikt att det hade blivit en större variation i resultatet om 

det hade varit större variation bland anhöriga (Henricson & Billhult, 2012). Urvalet speglar 

till största delen medelålders kvinnor, däremot så fanns en viss variation då en man samt en 

yngre kvinna var med i urvalet. 

 

I studien användes en deduktiv innehållsanalys eftersom studiens syfte grundade sig på teorin 

KASAM. När en deduktiv innehållsanalys används påverkas inte resultatet i lika stor grad av 

författarens egna erfarenheter och tolkningar (Patel & Davidson, 2011), vilket ökar 

trovärdigheten i studien (Petersson & Lindskog, 2012). Däremot så kan nya intressanta fynd 

förbises eftersom att fokus ligger på de fynd som kan beskrivas utifrån den valda teorin (Patel 

& Davidson, 2011). Författarna är medvetna om att studien kan ha påverkats av att de är 

noviser inom forskningsprocessen (Henricson, 2012) och för att undvika detta skedde 

analysen tillsammans av båda författarna. Detta är ett sätt för att öka resultatets trovärdighet 

(Wallengren & Henricson, 2012). Eftersom de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet är snarlika och påverkar varandra så var det ibland svårt att kategorisera in 

känslorna under rätt komponent. Vid osäkerhet under vilken komponent en specifik känsla 

passade in så läste författarna definitionerna av komponenterna och diskuterade med varandra 

under vilken komponent känslan bäst passade in. Innehållet i studien har vid flera tillfällen 

granskats och kritiserats av en handledare vilket stärker studiens trovärdighet (Wallengren & 

Henricson, 2012).  

 

Resultatdiskussion 

Begriplighet uppnåddes då anhöriga visade kunskap om sjukdomen och en önskan om 

ytterligare kunskap samt att anhöriga omvärderat livet efter att sjukdomen kom in i deras liv. 

Hanterbarhet påverkades av att anhöriga upplevde känsla av maktlöshet och otillräcklighet i 

vissa situationer, anhöriga upplevde även att det var viktigt att bearbeta sina känslor och 

bevara minnen som de skapat tillsammans med personen med Alzheimer. Stöd från andra var 

den viktigaste resursen för anhöriga. Meningsfullhet kunde uppnås genom att anhöriga 
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kämpade för sin närastående. De starkaste motivationerna för anhöriga att känna 

meningsfullhet var genom hopp och glädje av att se sin närstående lycklig. 

 

Begriplighet 
Ett av huvudfynden i resultatet var att anhöriga sökte efter och uppvisade kunskap om 

sjukdomen. Kunskapssökandet var viktigt för att anhöriga skulle få en förståelse för 

sjukdomen och sjukdomsförloppet. Kunskap och information ger ökad begriplighet vilket 

innebär att bristen på detta ger lägre begriplighet. Låg begriplighet kan i sin tur leda till ett 

lägre KASAM och svårighet att anpassa sig till sjukdomen (Antonovsky, 1987). Landmark, 

Aasgaard & Fagerström (2013) kom även de fram till att anhöriga hade ett stort behov av 

information och kunskap om den sjukes tillstånd. I en annan studie framkom att anhöriga som 

vårdar personer med Alzheimer hade en viss kunskap och insikt om sjukdomen (Sullivan, 

Muscat & Mulgrew, 2007). Däremot så saknade de kunskap om hur en person med Alzheimer 

kan eller bör vårdas, och det framhölls att anhöriga behövde mer information om omvårdnad 

vid Alzheimers. Vidare visade det sig vara viktigt att anhöriga hade kunskap om sjukdomen 

för att kunna hantera situationen och kunna bestämma behandlingsalternativ för personen med 

Alzheimer. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskor erbjuda anhöriga information och 

undervisning både individuellt och i grupp, om till exempel en specifik sjukdom. 

Sjuksköterskor ska även följa upp att anhöriga har fått information och förståelse för 

sjukdomen (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Begriplighet påverkades av hur den anhörige såg på personen med Alzheimer. Anhöriga 

beskrev bland annat personen med Alzheimer som ett skal. Den personlighet de en gång 

kände till fanns inte kvar utan bara skalet av personen. Även i Oyebode, Bradley & Allens 

(2013) studie beskrev anhöriga hur personen med Alzheimer hade förlorat sin personlighet 

och att det nu bara var kroppen som fanns kvar. Denna upplevelse kan hänga samman med att 

sjukdomen orsakar hjärnskador vilket leder till en personlighetsförändring (Robins & Byrne, 

2011). Anhöriga hade förståelse för att hjärnskadan successivt skulle skada mer omfattande 

delar av hjärnan och att detta skulle leda till att personligheten hos deras närstående skulle 

försvinna allt mer. Utifrån denna kunskap så använde de sig av ordet skal för att beskriva hur 

sjukdomen hade påverkat personen med Alzheimer. Försämring av sjukdomen kunde leda till 

att förhållandet mellan anhöriga och personen förändrades när personen med Alzheimer inte 

längre kunde visa kärlek mot anhöriga. Detta kunde anhöriga uppleva som oerhört smärtsamt 

vilket även har beskrivits av Oyebode, Bradley & Allens (2013). Anhöriga beskrev att de 

hade omvärderat livet och hade lärt sig att fokusera på de små positiva stunderna i vardagen. 

Även Tarlow et al. (2004) har beskrivit att anhöriga gjorde en form av omvärdering av livet 

och uppskattade livet mer samt försökte att ha en positiv inställning efter att personen fått 

diagnosen. Anhöriga fann en begriplighet i situationen genom att de lärde sig att det var de 

små positiva sakerna i vardagen som var betydelsefulla. Sjukdomen ledde till att anhöriga fick 

en annan förståelse för livet och såg på livet med nya ögon. 
 

Hanterbarhet 
Anhöriga upplevde en känsla av maktlöshet då de saknade resurser och stöd för att kunna 

hantera situationen. Detta beskrevs till exempel när de inte fick den hjälp som de upplevde att 

de behövde från kommunen eller sjukvården. Även Landmark et al. (2013) har funnit att 

anhöriga upplevde sig maktlösa gentemot hemsjukvården. Anhöriga upplevde det som en 

börda att det ständigt var nya individer som hjälpte personen i hemmet och de önskade 

kontinuitet bland personalen (Landmark et al., 2013). När anhöriga vårdade personen med 

Alzheimer i hemmet så fick de ständigt övervaka personen vilket gav en känsla av maktlöshet 

(Landmark et al., 2013). Denna maktlöshet kan ge en låg känsla av hanterbarhet vilket kan 
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leda till att anhöriga upplever det svårt att hantera den påfrestande situationen. Ökad känsla av 

hanterbarhet kan uppnås genom att en person får rätt stöttning och redskap för att hantera 

situationen (Antonovsky, 1987). För att anhöriga ska känna att de kan hantera situationen så 

behöver de resurser som de kan använda eller stödja sig mot. Utan tillräckligt med resurser 

kan anhöriga uppleva det svårt eller omöjligt att hantera situationen (Antonovsky, 1987). I 

resultatet beskrev anhöriga olika sätt att hantera och bearbeta sina känslor, till exempel genom 

att skriva i bloggen. I Simpson & Actons (2013) studie framkom vikten av att anhöriga 

behöver bearbeta och hantera sina känslor då detta annars kunde leda till känsloutbrott inför 

personen med Alzheimer. Detta kunde i sin tur skapa ångest och en känsla av att de hade 

misslyckats som vårdare (Simpson & Acton, 2013). Ett sätt som beskrevs här för att hantera 

känslorna var att tänka tillbaka på minnen. Anhöriga hade lärt sig att tänka tillbaka på dessa 

minnen när de utsattes för påfrestningar. Det var viktigt för anhöriga att bevara de fina 

minnen som de hade fått tillsammans med personen med Alzheimer och även att skapa nya 

sådana minnen. Dessa minnen användes som en resurs i svåra tider. Detta tar även Hasselkus 

& Murray (2007) upp och de beskrev att anhöriga upplevde ett visst välbefinnande när de 

tänkte tillbaka på de fina minnen de fått tillsammans med personen med Alzheimer. De hade 

lärt sig att använda minnen som en resurs, vilket ökade deras känsla av hanterbarhet 

(Hasselkus & Murray, 2007). Den viktigaste resursen för att kunna hantera situationen för 

anhöriga var genom stöd från andra. Ett fynd i resultatet var att anhöriga poängterade vikten 

av det stöd de fick från bloggläsarna. Den feedback de fick från bloggläsarna upplevdes vara 

värdefullt. Att anhöriga upplevde det som ett betydelsefullt stöd att kunna kommunicera med 

personer på internet är värt att uppmärksamma. Anhöriga beskrev bland annat att de upplevde 

det som värdefullt att kunna få stöd av någon i samma situation som dem själva via bloggen. 

White & Dorman (2000) har beskrivit vikten av virtuella stödgrupper för anhöriga till 

personer med Alzheimer. I dessa stödgrupper så diskuterades allt från coping-strategier till 

svårigheterna att se personen med Alzheimer försämras (White & Dorman, 2000). Om 

anhöriga kan få diskutera med personer i samma situation som dem själva via virtuella 

stödgrupper och detta upplevs som betydelsefullt, så borde det kunna vara en åtgärd som 

sparar kostnader för hälso- och sjukvården i förhållande till fysiska möten. Detta är dessutom 

tidseffektivt för såväl anhöriga som hälso- och sjukvården. Anhöriga behöver inte anpassa sig 

efter bestämda tider eller ta sig tid att resa, och vårdgivare sparar tid vilket även leder till att 

det blir kostnadseffektivt.  

 

Meningsfullhet 
I resultatet framkom att anhöriga kämpade för personen med Alzheimers situation samt för att 

vara optimistiska i den rådande situationen. De upplevde att detta var viktigt för att de skulle 

kunna känna att de hade gjort allt de kunde för sin närstående. Det är viktigt att anhöriga 

upplever att de utmaningar de ställs inför är värda att investera energi i. Upplever de inte detta 

så infinner sig en låg grad av meningsfullhet (Antonovsky, 1987). Att anhöriga kämpade för 

att vara optimistiska och att detta ansågs vara viktigt tycks inte vara något som är väl 

beskrivet i tidigare studier. Däremot så finns det tidigare studier som beskriver hopp bland 

anhöriga till personer med Alzheimer. Duggley et al. (2009) beskrev att anhöriga hade hoppet 

som en drivkraft och var oroliga för att förlora det eftersom de behövde hoppet för att orka 

med situationen. Hopp var något som framhölls som viktigt även bland anhöriga i denna 

studie. Hoppet var en stark motivation för att anhöriga skulle orka med situationen. Det 

beskrevs en rädsla för att förlora hoppet. Om anhöriga skulle förlora hoppet så finns en risk 

att de även skulle förlora en stor del av sin motivation till att orka med utmaningar och 

problem som kan uppstå. Det kan leda till att livets utmaningar upplevs som meningslösa 

(Antonovsky, 1987). I resultatet så framkom att anhöriga trots personens sjukdom upplevde 

glädjefyllda stunder tillsammans med personen. Detta kunde vara enklare saker som inte hade 
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skapat glädje innan sjukdomen. Det som skapade mest glädje var att se personen vara glad, 

något som tidigare beskrivits av Hasselkus & Murray (2007). Anhöriga upplevde också att det 

fanns stunder av glädje trots sjukdomen, att de kunde glädjas av enklare saker i vardagen än 

innan sjukdomen trädde in i deras liv, även detta har Hasselkus & Murray (2007) beskrivit. 

När anhöriga ser personen med Alzheimer glad eller lycklig så ger det anhöriga en ökad 

känsla av meningsfullhet. Att se en person som är betydelsefull och viktig för dem uppleva 

glädje och lycka leder till en ökad känsla av meningsfullhet (Antonovsky, 1987). 

 

De tre komponenterna begriplig, hanterbarhet och meningsfullhet är nära sammanflätade och 

påverkar de anhörigas KASAM. Antonovsky menar att en känsla av sammanhang är ett 

resultat av tidigare erfarenheter och utvecklas fram tills att en person blir 30 år gammal. Efter 

detta är KASAM relativt stabilt och kan inte förändras nämnvärt (Antonovsky, 1987). 

Volanen, Suominen, Lahelma, Koskenvuo & Silvetoinen (2007) har däremot kommit fram till 

att KASAM visst kan förändras efter 30-årsåldern. Bland äldre har det till exempel visat sig 

att ju äldre de är, ju högre KASAM har de. Upp till 30 års ålder så brukar personer ha ett 

relativt lågt KASAM, som sedan ökar med åldern. KASAM kan även påverkas av olika 

livssituationer som uppstår under en persons liv (Volanen et al., 2007). I denna studie tycktes 

KASAM påverkas i hög grad beroende på om anhöriga upplevde stöd från andra eller inte 

samt hänga samman med deras kunskap om sjukdomen. De som inte upplevde stöd eller 

kunskap tycktes ha ett lägre KASAM. Detta stödjer att KASAM skulle vara påverkningsbart 

även efter 30 års ålder, och det påtalar vikten av att som vårdpersonal stötta och utbilda den 

anhörige. Som sjuksköterska så kan man inte alltid påverka en persons KASAM i det korta 

mötet, men det är viktigt att forma omvårdnaden så att personen känner en känsla av 

sammanhang i mötet. Detta kan göras genom att situationen görs så begriplig, hanterbar och 

meningsfull som möjligt. 
 

 

Slutsatser 
 

Det som bland annat avgjorde om anhöriga upplevde KASAM var om dem upplevde stöd från 

andra. När de kände att de fick stöd så var det enklare att känna glädje, hopp och uppskattning 

av livet. När de kände att de inte fick något stöd upplevde de maktlöshet och kände sig 

otillräckliga gentemot personen med Alzheimer. Anhöriga bearbetade sina känslor genom att 

skriva i bloggen och att tänka tillbaka på positiva minnen som de upplevt tillsammans med sin 

närstående. Bloggen visade sig vara ett värdefullt verktyg genom att anhöriga kunde använda 

den till att både bearbeta sina känslor och få stöd från utomstående. Det visade sig också att 

anhöriga sökte efter kunskap och förståelse om sjukdomen genom att själva söka efter fakta 

på internet och föreläsningar. Vidare forskning skulle kunna göras om stödgrupper på 

internet. Stödgrupper på internet skulle kunna jämföras med stödgrupper där personerna möts, 

för att ta reda på om någon av grupperna uppskattas mer än den andra.  

 

 

Kliniska implikationer 
 

Något som framkom i analysen var att anhöriga sökte efter kunskap och fakta om sjukdomen. 

De ville lära sig för att kunna hantera situationen och veta vad som kommer ske i 

sjukdomsförloppet. Hälso- och sjukvården bör erbjuda föreläsningar och 

informationstillfällen för anhöriga till personer med Alzheimer. Efter att personen fått 
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diagnosen så skulle till exempel en sjuksköterska kunna kontakta anhöriga och erbjuda dem 

föreläsningar och informationstillfällen där dem får svar på de frågor dem har. Som tidigare 

nämnts så kan stödgrupper på internet användas som en resurs för att få stöd men även ett sätt 

för anhöriga att utbyta erfarenheter med andra personer i liknande situation. Hälso- och 

sjukvården skulle kunna arrangera eller hänvisa till stödgrupper på internet. Denna 

information skulle bland annat kunna ges till anhöriga vid föreläsningar eller 

informationsträffar.  

 

Sjuksköterskan ska involvera anhöriga i vården och inte endast vara uppgiftsorienterad. I 

studien visade det sig att anhöriga kände maktlöshet gentemot hälso- och sjukvården och att 

de inte upplevde att de fick den hjälp de behövde. Detta skulle kunna förbättras genom att 

sjuksköterskor tar del av och sprider kunskap om forskning om anhörigas upplevelser av att 

ha en närstående med Alzheimers.  
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