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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med eller i 

närheten av en person som har drabbats av Alzheimers sjukdom. Studien utgick från ett socialt, 

fysiskt och psykiskt perspektiv. Studien byggde på 18 vetenskapliga artiklar som kvalitet 

granskades med hjälp av en granskningsmall. Artiklar söktes genom databaserna Academic Search 

Elite, Cinahl och Vård I Norden Online. Urvalskriterierna var att artiklarna svarade på studiens 

syfte, var skrivna på svenska eller engelska och publicerade mellan åren 2000 till 2008. Resultatet 

visade att anhöriga ställs inför en dramatisk förändring som är krävande, utmanande och de 

anhöriga upplevde oro, sorg, stress och skuld. Det sociala nätverket minskade och det leder oftast 

till ensamhet och isolering. Resultatet visade också att anhöriga är i behov av stöd från släkt och 

vänner samt från hälso- och sjukvården. Sammanfattningsvis upplevde majoriteten av anhöriga en 

ökad belastning av att vara anhörig till en person med Alzheimers sjukdom.    

 

 

Nyckelord: Alzheimers sjukdom, familj, anhöriga, upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

Abstract 

 

The aim of the study was to describe relative’s experiences of living with or near a person that has 

Alzheimer’s disease. The study builds on social, physical and psychic perspectives. The studies 

were based on 18 scientific articles that were quality checked with the aid of a review model.  

Articles were applied for through the databases Academic Search Elite, Cinahl and Vård I Norden 

Online. The selection criteria’s were that the articles replied on the study's aim, were written on 

Swedish or English and published between the years 2000 to 2008. The result showed that relatives 

were set to a dramatic change that were requiring, challenging and the relatives experienced dread, 

sorrow, stress and debt. The social network decreased and the result was often decreased loneliness 

and isolation. The result also showed that the relatives were in need of aid from family and friends, 

and from the healthcare. To summary the majority experienced that the burden increased of being 

relatives to a person with Alzheimer’s disease. 

 

 

Keywords: Alzheimer’s disease, family, relatives, experience. 
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1.Introduktion 
1.1 Bakgrund 

Alzheimers sjukdom (förkortas AD, Alzheimers disease) är en folksjukdom och den vanligaste av 

alla demenssjukdomar. Sjukdomen är åldersrelaterad och på grund av stigande ålder bland 

befolkningen i dagens samhälle så ökar risken att drabbas av åldersrelaterande sjukdomar 

(Carradice, Beail & Shankland, 2003). I dagens Sverige blir befolkningen äldre och äldre på grund 

av den ökande välfärden i samhället. Sverige har en befolkning på 1.55 miljoner människor över 65 

års ålder, det är ca 17 % av hela befolkningen (Lindqvist, Håkansson & Petersson, 2004). 

Världshälsoorganisationen (WHO) har utformat begreppet äldre äldre och med det menas personer 

över 80 år (Lindqvist, Håkansson & Petersson, 2004). Bland äldre äldre är åldersförändringarna 

mer uttalade med åldersrelaterande sjukdomar som följd (Larsson & Rundberg, 2003). 

Äldreomsorgen bygger på hemmaboendeideologin, att äldre bör bo kvar hemma så länge som 

möjligt. De äldres nationella politiska ideal inom samhället bygger på, samt utvecklas enligt 

följande begrepp: självbestämmande; att äldre i samma utsträckning som andra skall ges möjlighet 

att fatta egna beslut. Man ska kunna välja mellan olika boende former och dess service. 

Medinflytande; att äldres åsikter skall respekteras vid utvecklingen och planeringen av service, 

omvårdnad och vård av äldre. Normalisering; varje individ ska kunna leva i sin normala miljö och 

under förhållanden som de är vana vid. Integritet; individerna ska respekteras som egna individer 

och inte påtvingas något eller någon annans åsikter och uppfattningar (Larsson & Rundberg, 2003).  

Demens betyder på latin ”utan själ”. Demenssjukdomarna delas in i olika kategorier beroende på 

orsaken och var sjukdomsförändringarna uppstår. AD tillhör gruppen primärdegenerativa, 

sjukdomsprocesserna i nervcellerna uppkommer av okänd orsak. AD har ett samband med stigande 

ålder och det finns även forskning som tyder på en ökad risk att drabbas om mor eller far har 

sjukdomen (Larsson & Rundberg, 2003).  Förändringar som leder till förtvining, uppkommer i 

tinning- och hjässloben samt i den del av hjärnan som kallas för Hippocampus. Nervcellernas 

utskott blir färre och de substanser som leder signalerna mellan hjärncellerna minskar och förstörs. 

Det bildas så kallade senila plack runt utskotten, som leder till nekros i nervcellerna (Cummings- 

Jeffrey & Janet, 2003). 

 

1.2  Sjukdomsförlopp 

Sjukdomsförloppet börjar smygande och det finns ett samband mellan symtombild och ålder. 

Sjukdomen delas in i olika stadier. Det första stadiet börjar med minnessvårigheter och mindre 

spontanitet som successivt ökar med åren. Eftersom sjukdomen har ett långsamt framåtskridande 

förlopp, söks sjukvården först efter flera år, oftast mellan 10 till 15 år. Symtombilden kan bestå av 
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lättare störning i orienteringen, glömmer ord  samt att man förlägger saker, detta ses vanligen i 

första stadiet (Larsson & Rundberg, 2003). AD ger även en kognitiv dysfunktion (Friedlander, 

Norman, Mahler, Norman & Yagiela, 2006). I andra stadiet fördjupas symtomen med uppenbara 

störningar (Larsson & Rundberg, 2003). Orienteringsproblem, problem med tids- och 

rumsuppfattning, afasi, apraxi det vill säga svårigheter att utföra rörelser samt agnosi som innebär 

att patienten inte kan identifiera föremål. Personlighetsförändringar kan förekomma och den 

personliga hygienen blir oftast försämrad (Cummings- Jeffrey & Janet, 2002). Tredje stadiet ger en 

mer avancerad symtombild. De tidigare symtomen förvärras ytterligare, med motoriska och fysiska 

svårigheter samt beteendestörningar som följd. Paranoida idéer, vanföreställningar, hallucinationer 

samt aggressivitet verbal eller fysisk. Urin- och ibland fecesinkontinens kan förekomma (Larsson & 

Rundberg, 2003). Det fjärde stadiet utmärks av de motoriska symtomen, som kan leda till att 

patienten blir sängbunden, avmagrad och de tidigare symtomen har fortsatt att förvärras. Patienten 

kan ge ett apatiskt intryck (Larsson & Rundberg, 2003). Sjukdomsförloppet och symtombilden 

varierar hos olika patienter och i olika stadier (Carradice  m.fl., 2003). I genomsnitt levde männen 

4,2 år medan kvinnorna levde 5,7 år efter det att de fått diagnosen AD ( Larson, Shadlen, Wang, 

Wayne, McCormick & Bowen m.fl., 2004).  

 

1.3 Anhöriga 

Det ställs stora krav på den demenssjukes omgivning och den drabbade behöver ständig 

övervakning, omvårdnad och stöd från familjen eller närstående (Carradice & Beail, 2003). 

Anhörigvårdare är ett av de äldsta omvårdnadssystemen. Anhöriga och den sjuke kan ha delat ett 

helt liv tillsammans och känner varandra väl och omvårdnaden bygger på kärlek, trygghet och tillit 

(Lindqvist, Håkansson & Petersson, 2004). Desto längre sjukdomen framskrider ju mer beroende 

blir personen av sin eller sina anhöriga (Carradice m.fl., 2003). Att som anhörig leva med eller nära 

en person som har drabbats av AD påverkar hela deras liv. Det är svårt för de anhöriga att se den 

sjuke, som hela livet tagit egna beslut och varit självständig, plötsligt börjar tyna bort framför dem 

(Gaugler, Anderson & Zarit, 2004). AD kallas för de anhörigas sjukdom på grund av den stora 

omställningen socialt, fysiskt och psykiskt för alla anhöriga och närstående (Aggarwal, Vass, 

Minardi, Ward, Garfield & Cybyk, 2003). Det sociala perspektivet förklarar vilket förhållande 

familjen har till släkt, vänner och arbetskamrater. Det fysiska perspektivet förklarar vad anhöriga 

utför i det dagliga livet. Det kan innebära arbete, olika fritidssysselsättningar samt andra praktiska 

göromål.Det psykiska perspektivet förklarar vad anhöriga upplever och känner (Hwang & Nilsson, 

2003).  Med begreppet anhörig menar författarna en familjemedlem eller närstående utan 

släktanknytning. 
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1.4  Problemområde 

I västvärlden är demens den fjärde vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar, cancer 

och stroke. I Sverige beräknas ca 160.000 personer drabbats av demens och ca hälften av dessa har 

Alzheimers sjukdom. Att vara anhörig och leva tillsammans med eller nära en person som har 

drabbats av Alzheimers sjukdom påverkar hela deras livssituationen. Drygt en halv miljon svenskar 

är anhöriga till en demens sjuk (Alzheimerföreningen i Sverige). Författarna vill genomföra denna 

studie för att bättre kunna förstå och bemöta de anhöriga.   

 

1.5  Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med en 

person som har drabbats av Alzheimers sjukdom utifrån de sociala, fysiska och psykiska 

perspektiven.   

    

1.6 Frågeställningar   

 Hur upplever anhöriga att leva tillsammans med en närstående utifrån det sociala 

perspektivet? 

 Hur upplever anhöriga att leva tillsammans med en närstående utifrån det fysiska 

perspektivet? 

 Hur upplever anhöriga att leva tillsammans med en närstående utifrån det psykiska 

perspektivet? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Studien var en beskrivande litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2003). 

 

2.2 Databaser och manuell sökning     

Litteraturen till studien söktes via databaserna Academic Search Elite, Cinahl och Vård i Norden 

Online. 

 

2.3 Sökord 

Sökord som användes i studien var: Alzheimers disease, Alzheimers, relatives, family, spouse och 

experience.  

 

2.4 Utfall av sökningen 

Tabell 1 redovisar datum, databaser, sökord med booleanska söktermer och begränsningar, utfall av 

sökning samt antal valda artiklar till studien. 

 

Tabell 1. Utfall av sökning. 

Datum Databas Sökord och 

begränsningar 

Utfall av 

sökning 

Antal valda 

artiklar 

3/3-2008 Cinahl Alzheimers 

disease AND 

family 

         13          4 

3/3- 2008 Cinahl Alzheimer’s 

disease AND 

relatives 

          1          1  

4/3- 2008 Academic 

Search Elite 

Alzheimer’s 

AND family 

AND experience 

        21          4 

4/3- 2008 Academic 

Search Elite 

Alzheimers 

disease AND 

spouse AND 

experience 

         6          3 

5/3- 2008 Academic 

Search Elite 

Alzheimers 

disease AND 

relatives  

        93          5 

10/3- 2008 Vård I Norden 

Online 

Alzheimer’s         2          1 
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2.5 Kriterier för urval av källor  

Artiklarna ska vara publicerade mellan åren 2000 till 2008 och vara skrivna på svenska eller 

engelska, vetenskapligt granskade, finnas i fulltext samt behandla syftet för studien. Booleanska 

söktermer användes, NOT, AND and OR, som söktes med en bred sökning i början och sedan 

smalnades av. Artiklarna som inte fyllde kriterierna enligt granskningsmallen från Forsberg och 

Wengström ( 2003) samt artiklarna som inte var relevanta för studien valdes bort. Artiklarna som 

används i studien var peer reviewed och antal artiklar som uppfyllde kriterierna var 18 stycken 

(Tabell 2).   

 

2.6 Dataanalys  

Artiklarna lästes  igenom av författarna var och en för sig, författarna antecknade ord och meningar 

som beskrev hur anhöriga upplevde sitt dagliga liv utifrån frågeställningarna. Sedan jämförde 

författarna data mellan varandra och resultatet presenterades under anhörigas upplevelser utifrån ett 

socialt perspektiv, anhörigas upplevelser utifrån ett fysiskt perspektiv och anhörigas upplevelser 

utifrån ett psykiskt perspektiv. Antal valda artiklar kvalitetsgranskades enligt granskningsmall av 

Forsberg och Wengström (2003). Granskningsmallen består av checklistor. Artikelns design avgör 

vilken checklista som används. Checklistorna består av ja och nej frågor, där  ja gav ett poäng och 

nej gav noll poäng. Utifrån antal poäng delades artiklarna in i tre nivåer, hög-, medel samt låg 

kvalité (se Bilaga 1). I Tabell 2 redovisas artiklarna som är med i resultatdelen samt deras kvalité. 

Antal studier med hög kvalitet var 14 stycken, tre studier var av medel kvalité samt en studie var av 

låg kvalité.  

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Denna litteraturstudie kommer att bygga på redan granskade vetenskapliga artiklar. Därför anser 

författarna att ingen forskningsetisk prövning behöver göras eftersom inga personer kan komma till 

skada, varken fysiskt eller psykiskt. 
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3. Resultat  

Litteraturstudien bygger på 18 vetenskapliga artiklar (se Tabell 2) som är kvalitetsgranskade enligt 

Forsberg och Wengström (2003). Resultatet redovisas vidare i löpande text och presenteras under 

rubrikerna anhörigas upplevelser att leva tillsammans med en närstående utifrån det sociala 

perspektivet, anhörigas upplevelser att leva tillsammmans med en närstående utifrån det fysiska 

perspektivet och anhörigas upplevelser att leva tillsammans med en närstående utifrån det psykiska 

perspektivet. 

 

3.1 Valda källor 

Tabell 2 redovisar de 18 artiklarna som ingår i studiens resultatdel. 

Tabell 2. Artiklarnas författare, publikationsår, land, titel, design, metod, urval, syfte, dataanalys, 

resultat och kvalité. 

 

Författare 

År, Land 

Titel Design, 

Metod, Urval 

Syfte Dataanalys Resultat Kvalité 

 

Aggarwal 

m.fl., 2003, 

England 

 

People with 

dementia and 

relatives: 

personal 

experiences of 

Alzheimer’s 

and of the 

provision of 

care 

 

 

Kvalitativ design. 

Observation och 

enkät. Quality of 

interactions scale 

(QUIS). 

Totalt 28  

Bortfall 0                                                                                              

 

Att undersöka 

anhörigas 

upplevelser 

 

Software & 

NUDIST 

 

Studien visade att 

de flesta anhöriga 

ville ligga steget 

före för att 

minska 

förutsägbara 

problem 

 

Medel 

 

Belle m.fl., 

2006, 

USA 

 

Enhancing the 

quality of life of 

dementia 

caregivers from 

different ethnic 

or racial 

groupes 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 

design.  

Randomiserad 

kontrollerad 

metod. MMSE, 

Center for 

Epidemiologic 

studies 

depression scale 

(CES-D). Zarit  

Caregiver burden 

intervju. 

Totalt 995 

Bortfall  325 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att testa effekten 

av välbefinnande 

och depression 

hos vårdtagare 

med specifik ras 

eller etisk grupp 

 

Generalized 

estimating 

equation 

(GEE) 

 

 

 

 

Den grupp som 

fick stöd ökade 

sin livskvalitet 

och depressionen 

var mindre i den 

gruppen 

 

Hög 
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Författare 

År, Land 

Titel Design, 

Metod, Urval 

Syfte Dataanalys Resultat Kvalité 

 

Butcher 

m.fl., 2001, 

USA 

 

The experience 

of caring for a 

family member 

with 

Alzheimer’s 

disease 

 

Kvalitativ design.  

Fenomenologisk 

metod .Van 

Kaams 1966 fyra 

steg.  

Totalt 103  

Bortfall 0 

 

 

Att beskriva 

nödvändiga 

upplevelser av att 

ta hand om en 

familjemedlem 

med Alzheimer 

 

NUDIST & 

Software 

 

Familjevårdare är 

ett arbete som på 

går 7 dagar i 

veckan 24 

timmar om 

dygnet 

 

Hög 

 

Croog m.fl., 

2004, USA 

 

Spouse 

caregivers of 

Alzheimer 

patients: 

problem 

responses to 

caregiver 

burden 

 

Kvantitativ 

design. 

Experimentell 

design med 

slumpmässig 

dubbelblindtekni

k. Intervju och 

enkät. 

Totalt 199 

Bortfall 0 

 

Att mäta 

patienternas 

närmaste make/ 

makas stress och 

den totala 

belastningen av 

omvårdnaden 

 

Caregiver 

burden 

interview, 

General well 

being 

adjustment 

scale 

(GWBA), 

Total patient 

problems 

scale (TPPS)  

 

 

Det mest 

påtagliga var 

funderingar på 

framtiden och 

känslan av att 

vilja göra mer för 

sin anhörig 

 

Hög 

Faison 

m.fl., 

2000, USA 

Caregivers of 

chronically I11 

elderly: 

perceived 

burden 

 

 Kvantitativ 

design. 

Totalt 160 

Bortfall 72 

Att beskriva 

anhörigas 

belastning 

The burden 

interview       

(BI), ADL, 

Pearson, 

ANOVA 

Studiens resultat 

bygger på att 

ADL är en stor 

belastning för 

anhöriga 

Hög 

Galvin 

m.fl., 2005, 

England 

The intimate 

mediator: a 

carer´s 

experience of 

Alzheimer’s 

Kvalitativ design. 

Hermeneutisk/ 

Feminologisk 

metod. 

Totalt 1    

Bortfall 0 

 

Att undersöka 

den närmaste 

miljön kring en 

vårdtagare och 

dess upplevelser 

 

Narrative and 

thematic 

analyses, 

Coping 

strategier 

  

Svårt som 

anhörig att lämna 

över ansvaret till 

professionella 

vårdgivare 

Hög 

 

Gaugler 

m.fl.,  2004, 

USA 

 

 

Family 

involvement in 

nursing homes: 

effects on stress 

and well- being 

 

 

Kvantitativ 

design.  Kohort 

studie. Intervju. 

Totalt 555 

Bortfall 370            

 

 

 

 

 

   

 

Hypoteser: 

familjens 

subjektiva 

upplevelser, 

positiva 

familjekonflikter 

och psykologisk 

stress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caregiver 

stress and 

coping study, 

(CSCS), 

IADL 

 

 

Vårdboende har 

positiva och 

negativa fördelar 

för anhöriga 

 

Medel 
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Författare 

År, Land 

Titel Design, 

Metod, Urval 

Syfte Dataanalys Resultat Kvalité 

 

Hepburn 

m.fl.,  2001, 

USA 

 

Dementia 

family caregiver 

training: 

affecting beliefs 

about 

caregiving and 

caregiver 

outcomes 

  

Kvantitativ 

design. 

Experimentell 

design. Intervju 

och enkät.  

Totalt 117 

Bortfall 23 

 

 

 

Att mäta 

effekterna av ett 

kort 

utbildningsprogra

m om demens 

och AD 

 

Memory and 

behavior 

problem 

check, 

Chronback 

scale, Center 

for 

epidemiologic 

depression 

scale, 

(CFEDS), The 

burden scale, 

The beliefs 

about 

caregiving 

scale (BACS), 

MMSE, 

SPSS, T-

TEST, 

ANCOVA 

 

 

 

Resultatet visade 

att anhöriga som 

genomförde 

programmet 

upplevde en 

bättre tillvaro   

 

Hög 

Hutchinson 

m.fl., 

2000, USA 

Responses of 

family 

caregivers and 

family members 

witch 

Alzheimer’s 

disease to an 

activity kit: an 

ethnographic 

study 

 

 Kvalitativ 

design. 

Etnografisk 

metod. Intervju, 

enkät och 

observation.  

Totalt 21 

Bortfall 1 

Att undersöka 

upplevelser som 

familjevårdare 

och 

familjemedlemm

ar upplevde med 

instrumentet 

BAG 

Spradleys 

method, BAG 

(be activity 

with games 

kit), Mental 

state 

questionnaire 

(MSQ) 

För somliga 

familjer gav 

BAG en helt ny 

tillvara som var 

positiv. För andra 

var BAG 

frustrerande och 

meningslöst 

Hög 

 

Larson 

m.fl.,  2004, 

USA 

 

 

Survival after 

initial diagnosis 

of Alzheimer 

Disease 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 

design. 

Prospektiv 

Kohort studie. 

Observation. 

Totalt 521 

Bortfall 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

tillståndet på 

patienten efter 

diagnosens debut 

och hur länge 

man kan leva 

med den 

 

MMSE, data 

analyserades 

genom Stata 

software 

version 7 

 

AD i 

kombination med 

andra sjukdoms 

tillstånd 

försvårade 

tillvaron 

ytterligare   

 

 

Hög 
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Författare 

År, Land 

Titel Design, Metod, 

Urval 

Syfte Dataanalys Resultat 

 

Kvalité 

 

Larson 

m.fl.,  2006, 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercise is 

associated with 

reduced risk for 

incident 

dementia 

among persons 

65 of age and 

older 

 

Kvantitativ 

design. 

Prospektiv 

Kohort studie. 

Enkät och 

observation. 

Totalt 1360 

Bortfall 276 

 

 

Att regelbunden 

träning minskade 

risken för demens 

och AD 

 

Diagnostic 

and statistical 

manual of 

mental 

disorders 

(DSM-IV), 

Performance 

based 

physical 

function 

(PPF), 

Cognitive 

ability 

screening 

instrument 

(CASI), 

Center for 

epidemiologic 

studies 

depression 

(CES-D), 

COX 

proportional 

hazards 

regression 

model, Stata 

software 

version 7 

 

 

Studien visade att 

de som hade lågt 

CASI löpte större 

risk att drabbas 

av demens eller 

AD 

 

Hög 

Montgomer

y m.fl., 

2001, USA 

Implication of 

differential 

impact of care- 

giving for 

future research 

on Alzheimer 

care 

 

Kvalitativ design.  

Enkät och 

intervju.  

Totalt 100 

Bortfall 4 

Att undersöka 

omsorgen samt 

social rättvisa 

och obligatoriska 

behov 

Pearlin Stress 

modell , 

Depression 

and anxiety, 

Schulz 

Omsorgsmottagar

en och 

vårdtagaren är i 

behov av 

samhällets stöd   

 

Låg 

  

Paun, 2003. 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Older women 

caring for 

spouses with 

Alzheimer’s 

disease at 

home: making 

sense of the 

situation 

 

 

 

 

 

Kvalitativ design. 

Fenomenolgisk 

med feministiskt 

perspektiv.  

Intervju. 

Totalt 14 

Bortfall 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

äldre kvinnors 

egna upplevelser 

som vårdgivare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaizzis 

metod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I äktenskapet där 

kvinnan förstår 

sjukdomen, 

vårdar hon sin 

make efter 

äktenskapslöftet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Författare 

År, Land 

 

Titel Design, Metod, 

Urval 

Syfte Dataanalys Resultat Kvalité 

 

Persson 

m.fl.,  2006, 

Sverige och 

Norge 

 

Living with a 

person with 

Alzheimer’s 

disease: 

experiences 

related to 

everyday 

occupations 

 

Kvalitativ design. 

Fenomenologisk 

med hermeneutik 

metod.  Intervju. 

Totalt 8 

Bortfall 0 

 

Att belysa 

upplevelser av 

den dagliga 

sysselsättningen 

 

 

Diagnostic 

and statistical 

manual of 

mental 

disorders 

(DSM-IV) 

 

Att vara en 

familjevårdare är 

ofta krävande och 

svårt. Bidrar ofta 

till negativ stress 

och isolering 

 

Hög 

Potgieter 

m.fl., 2006, 

Sydafrika 

Caring for 

spouses witch 

Alzheimer’s 

disease: 

stressors and 

strengths 

 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

design. Teoretisk 

metod. Intervju, 

enkät och 

observation. 

Totalt 8 

Bortfall 0 

Att undersöka 

äldre kvinnors 

upplevelser av att 

leva med en man 

med AD 

 

Care burden 

inventory 

(CBI), The 

general health 

questionnaire 

(GHQ), 

Satisfaction 

with life scale 

(SWLS), 

Sense of 

coherence 

scale (SOC), 

Fortitude 

questionnaire 

(FORQ),Berg, 

Miles & 

Huberman, 

Strauss & 

Corbin , 

Malterud, 

NUDIST 

 

Studien visade att 

ett högt antal av 

studiens 

medlemmar var 

bekymrade, 

oroliga och 

sömnlösa av 

olika stress 

faktorer 

Hög 

 

Sanders 

m.fl., 2008, 

USA 

 

The experience 

of high levels of 

grief in 

caregivers of 

persons with 

Alzheimer´s 

disease  and 

related 

dementia 

 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

design. En mixad 

metod. Intervju 

och enkät.  

Totalt 44  

Bortfall 0  

 

 

Att undersöka 

upplevelserna av 

sorg hos 

vårdgivare  

 

 

Marwit and 

meuser 

caregiver 

grief 

inventory, 

Short form 

(MM-CGI-

SF),  

Brief cope, 

Hogan grief 

reaction, 

Demographic 

and 

care-related 

information 

 

 

 

 

 

 

Anhöriga 

upplevde sorgen 

lika stor som 

stressen, oron och 

belastningen 

 

Hög 
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Författare 

År, Land 

 

Titel Design, Metod, 

Urval 

Syfte Dataanalys Resultat Kvalité 

 

Walker 

m.fl., 2005, 

England 

Caregivers´ 

experience of 

risk in 

dementia: the 

LASER-AD 

study 

Kvantitativ 

design. 

Stor naturalistisk 

metod med 

uppföljning.  

Intervju och 

enkät.  

Totalt 224 

Bortfall 48 

Att undersöka 

upplevelser och 

bekymmer runt 

vårdtagaren och 

säkerheten 

SPSS 12.0, 

Mann- 

whitney test, 

Spearmans- 

rho, MMSE, 

ADCS- ADL,  

Neuropsychiat

ric inventory 

(NPI),Hospita

l anxiety and 

depression 

scale (HADS)  

Anhörig kan 

känna obehag av 

att lämna sin 

anhöriga ensam 

med AD även i 

tidiga stadier. 

 

Medel 

Wehtje- 

Winslow,  

2003, USA 

 

Family 

caregivers 

experiences 

with community 

services: a 

qualitative 

analysis 

 

Kvalitativ design. 

Intervju. 

Beskrivande 

metod.  

Totalt 21 

Bortfall 0 

Att förstå 

familjevårdarens 

upplevelser av 

den allmänna 

samhälls- 

servicen 

Sandelowski, 

2000,  

Morgan 1993 

Servicen var dyr. 

Samhörighet och 

avlastning var 

mycket positivt 

Hög 

 

3.2 Anhörigas upplevelser att leva tillsammans med en närstående utifrån det sociala 

perspektivet 

 Det sociala nätverket minskar med stigande ålder. När man drabbas av en kronisk sjukdom minskar 

det sociala nätverket ytterligare på grund av omständigheterna. Kontakten med riktigt nära vänner 

kan bestå och de accepterar ofta förändringen runt sjukdomen. Som anhörig är du i behov av stöd 

från din omgivning (Persson & Zingmark, 2006). En person med AD har svårt att förmedla känslor, 

vad de känner och tycker i olika avseenden. De har sämre självsäkerhet och är rädda för att säga 

eller bete sig annorlunda. Släkt och vänner kan tycka att det är för påfrestande att se den tragiska 

förändringen och helt ta avstånd, för att inte förändra sin egen bild av personen (Aggarwal m.fl., 

2003). Anhöriga valde ibland själva att distansera sig från släkt och vänner för att lättare kunna 

hantera sin hemsituation (Paun, 2003). För somliga anhöriga kunde det sociala nätverket endast 

bestå av sjukhusbesök eller kontakt med andra vårdinrättningar (Croog, Burleson, Sudilovsky & 

Baume, 2004 ). De anhöriga som fick stöd från släkt och vänner upplevde en tryggare tillvaro. 

Anhöriga som inte fick stöd från släkt och vänner upplevde en känsla av hopplöshet som kunde leda 

till ensamhet och isolering (Wehtje- Winslow, 2003).   
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Stödet från hälso- och sjukvården är betydelsefullt för anhöriga. En bra kontakt som är regelbunden 

ger ökad tillit mellan anhöriga och hälso- och sjukvårdens personal. Anhöriga kände förtroende och 

vågade anförtro sig till personalen (Belle, Burgio, Burns, Coon, Czaja & Gallagher- Thompson 

m.fl., 2006; Potgieter & Heyns, 2006). Samhällets hälso- och sjukvård lägger ofta över ansvaret på 

anhöriga. Enligt olika studier upplevde anhöriga olika angående hemtjänsten till exempel att 

hemtjänsten inte har tid att lyssna och ge den feedback som de är i behov av (Aggarwal m.fl., 2003). 

Somliga menade att det till och med blev mer att göra, de fick förklara och hjälpa till. Kvinnorna 

upplevde att deras kvinnlighet försvann, att någon annan skulle ta hand om deras män och sköta 

hemmet, att lämna över ansvaret till professionella vårdgivare upplevdes som jobbigt och 

påfrestande (Galvin, Todres & Richardson, 2005). Andra upplevde att det var en bra avlastning 

(Butcher, Holkup & Coen- Buckwalter, 2001).  Anhöriga upplevde att de behövde hjälp med sin 

partners aktivitet i dagliga livet, (förkortas ADL). En studie redovisade att de som sköter sin 

partners ADL upplevde att det var en stor belastning (Faison, Faria & Frank, 2000). Anhöriga som 

upplevde att de kände sin partners behov bättre än professionella vårdgivare lämnade inte över 

ansvaret (Wehtje- Winslow, 2003). Andra anhöriga upplevde att de behövde hjälp med vardagliga 

sysslor som städning, inköp, matlagning och tvättning för att inte bli utarbetade (Butcher  m.fl., 

2001). Anhöriga som använde sig av någon form av avlastande service från hälso- och sjukvården, 

kände en lättnad och att vardagen fungerade bättre (Potgieter & Heyns, 2006). Dagverksamhet, att 

den sjuke åker till ett aktivitetscenter med vårdpersonal som anordnar olika aktiviteter. Många 

anhöriga som använde sig av den servicen var mycket nöjda, de ansåg att det var ett bättre alternativ 

än serviceboende och det uppskattades även av den sjuke, anhöriga kunde jobba om de var i den 

åldern, sköta det vardagliga i hemmet utan tidspress samt få tid att återskapa energi (Aggarwal 

m.fl., 2003). Om anhöriga inte får egentid kan detta leda till familjekonflikter och 

överansträngningar (Montgomery & Williams, 2001).  Anhöriga upplevde förlust av egentid och att 

de kom i andra hand. Anhöriga upplevde att de inte kunde göra något spontant och att allt måste 

planeras (Steeman, Dierckx de Casterle´, Godderis & Grypdonck, 2005).  

Tidigare fritidssysselsättningar och det aktiva liv som tidigare levts blev nu svårare att upprätthålla. 

Mestadels av tiden tillbringades inomhus i hemmet. Många gånger upplevde anhöriga ensamhet 

även då de inte var ensamma. Det blev mycket tid över att tänka och fundera, ensamheten 

upplevdes värre än tidigare. Detta på grund av att man inte längre kunde få ett intellektuellt utbyte 

med den sjuke (Croog m.fl., 2004 ; Potgieter & Heyns, 2006). När anhöriga tar ett stort ansvar kan 

detta leda till en meningsfull tillvaro därför att de får en bättre förståelse för sjukdomen och 

förloppet (Paun, 2003 ; Persson & Zingmark, 2006; Hepburn, Tornatore, Center & Ostwald, 2001). 

Anhöriga beskrev att de kände kärlek och trygghet när de vårdade sin partner, de har många fina 
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minnen tillsammans (Gaugler, Anderson, Zarit & Pearlin, 2004). Att få vara tillsammans var högt 

prioriterat i förhållandet, fast den ansträngande tillvaron gjorde sig påmind (Galvin  m.fl., 2005).  

 

3.3 Anhörigas upplevelser att leva tillsammans med en närstående utifrån det fysiska 

perspektivet 

Anhöriga upplevde rädsla över att lämna sin partner ensam hemma, även om det var för en kort 

stund. Incidenterna som kan uppstå i hemmet är en stor del av oron för anhöriga. Många anhöriga 

upplevde en rädsla för nattvandring, fallrisk, bränder, vatten eller elektricitet. För att minska sin 

egen oro genomförde anhöriga olika säkerhetsåtgärder. I studien deltog 89 anhöriga, 18,8 % var inte 

oroliga över att lämna sin partner ensam hemma medans 79,8 % genomförde minst en 

säkerhetsåtgärd. De vanligaste incidenterna som uppstår enligt studien är fallrisken, nattvandringen 

och eller att gå vilse utomhus, incidenter som kunde orsaka bränder eller vatten relaterade olyckor   

( Walker, Livingston , Cooper , Katona & Kitchen, 2006).  Anhöriga upplevde att det är ett jobb 

som inte tar slut, sju dagars arbetsvecka 24 timmar om dygnet. Anhörig upplevde att de ständigt 

skulle vara uppmärksam så att inget händer  (Butcher m.fl., 2001). En anhörig beskrev att hon satt 

en stol under handtaget på nätterna, så att maken inte kunde gå ut ur sovrummet och det upplevde 

hon som mycket frustrerande (Aggarwal m.fl., 2003). Aktivitet är en viktig del av livet, det leder till 

ökad livskvalitet. Kroppslig träning förhöjer den kognitiva funktionen (Larson, Wang, Bowen 

,Wayne, McCormick & Teri m.fl., 2006). 

Hutchinson och Marshall (2000) har utformat ett aktivitetsprogram med olika aktiviteter, för att 

undersöka vilken effekt olika aktiviteter har hos patienter med AD och deras respektive. För 

somliga par var det mycket uppskattat.  De par som fortsatte eller gjorde en aktivitet som de 

brukade göra uppskattade det mest. De glömde vardagen för en stund och upplevde många trevliga 

stunder ihop. Det artade sig som en stund att skapa ny energi och styrka. De par som inte 

uppskattade aktiviteterna var rädda för att göra eller säga fel till varandra, de upplevde att det blev 

för stressigt (Hutchinson & Marshall, 2000).   

 

3.4 Anhörigas upplevelser att leva tillsammans med en närstående utifrån det psykiska 

perspektivet 

Anhöriga upplevde oro, sorg, stress, skuld och var bekymrade på grund av känslomässiga, 

psykologiska utmaningar samt de olika beteendeförändringarna som uppstod hos personen med AD 

(Potgieter & Heynes, 2006; Larson m.fl., 2004). Anhöriga utsattes för upprepningar, aggressivitet 

och anklagelser, detta ledde till negativa känslor inombords. Att hålla god fasad, dölja känslorna 
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och samtidigt inte tappa tålamodet upplevdes som krävande, frustrerande och utmanande. Att inte 

kunna kommunicera på samma sätt som tidigare med sin partner upplevdes som en stor förlust 

(Butcher m.fl., 2001). Anhöriga uttryckte att de inte längre kunde nå varandra på samma sätt som 

förut och den tidigare kontakten förändrades. Somliga anhöriga upplevde att de blev som främlingar 

för varandra då den sjuke förlorade sin mentala identitet (Belle, Burgio & Burns, 2006). Persson 

och Zingmark (2006) beskriver hur anhöriga upplevde att de lever tillsammans med någon annan, 

trots att det är samma person som de har levt ett helt liv med. Alla anhöriga upplevde inte samma 

stressupplevelser. Stress har blivit något negativt i dagens samhälle men stress på rätt sätt kan vara 

positivt. Objektiv stress upplevde anhöriga som förändringen i livet och omställningen i hemmet. 

Subjektiv stress upplevdes som oro, skuld, sorg, övergivenhet och ovissheten inför framtiden 

(Faison m.fl., 2000; Sanders, Ott, Kelber & Noonan, 2008). Det är den långvariga stressen som är 

farlig, detta kan leda till depression (Montgomery & Williams, 2001; Persson & Zingmark, 2006). 

  

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syfte med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med eller nära en 

person som har drabbats av Alzheimers sjukdom. Studien utgick från socialt, fysiskt och psykiskt 

perspektiv. Resultatet visade att anhöriga ställs inför en dramatisk förändring som är krävande och 

utmanande. Säkerheten och den ständiga övervakningen i hemmet upplevdes påfrestande och kunde 

ge oro, sorg, stress och skuld hos många anhöriga. Resultatet visade också att anhörigas sociala 

nätverk minskade och de tidigare fritidssysselsättningarna blev svåra att upprätthålla. Anhöriga är i 

behov av stöd från släkt och vänner samt från hälso- och sjukvården. Att vara anhörig leder i många 

fall till ensamhet och isolering. Majoriteten av anhöriga upplevde en ökad belastning av att vara 

anhörig till en person med AD. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1. Anhörigas upplevelser att leva tillsammans med en närstående utifrån det sociala 

perspektivet 

Flera studier (Persson & Zingmark, 2006; Aggarwal m.fl., 2003; Paun, 2003) visade att det sociala 

nätverket kan minska när en familjemedlem får AD. Att vara anhörig och att se sin anhörig, vän, 

granne, arbetskamrat förändras och bli någon annan upplevdes som skrämmande och sorgligt. Släkt 

och vänner kan ta avstånd för att inte uppleva den dramatiska förändringen och förändra sin 

uppfattning av den sjuke. De vet inte hur de ska uppträda eller förhålla sig till den förändrade 

situationen. Anhöriga kan minska det sociala nätverket medvetet för att inte behöva ställas tillsvars 
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för frågor, funderingar och råd. Detta ledde till ensamhet och isolering. Anhöriga behöver stöd från 

sina släkt och vänner, för att få kraft och styrka. Enligt studien Larsson m.fl., (2004) visade 

resultatet att de anhöriga som fick stöd från släkt och vänner mådde bättre . De orkade ta kontroll 

över situationen i hemmet. Stödet från släkt och vänner har en stor betydelse för anhöriga. AD 

kallas för de anhörigas sjukdom på grund av den stora omställningen socialt, fysiskt och psykiskt 

för alla anhöriga och närstående. Mot denna bakgrund anser författarna till föreliggande studier att 

anhörigstöd är en viktig del för att anhöriga ska orka ta kontroll över situationen. 

Samhället har en princip som bygger på hemmaboendeideologin som ger rättigheter att få bo 

hemma med stöd och service från samhället. Somliga anhöriga tog på sig ansvaret och vårdade den 

sjuke, eftersom de inte ville lämna över ansvaret till professionella vårdgivare. Att få dela vardagen 

och bo med varandra uppskattades. Anhöriga upplevde att den sjuke hittade och kände sig trygg i 

sin hemmiljö. De kan också ha lovat sin anhörig att inte flytta till ett särskilt boende. Ovisheten 

inför framtiden upplevdes som påfrestande. Eftersom sjukdomen successivt fortskrider ökar de 

anhörigas belastning (Galvin, Todres & Richardson, 2001). Dagverksamhet är en bra avlastande 

service för anhöriga och för personen med AD. De kommer ifrån varandra och det ger egentid för 

de anhöriga. Det är bra att släkt och vänner uppmuntrar anhöriga till egentid för att de inte ska bli 

utarbetade. Det är den långvariga stressen som är farlig, den kan leda till depression. Isolering och 

ensamhet kan leda till ytterligare en belastning (Potgieter & Heyns, 2006; Aggarwal m.fl., 2003). 

 

4.2.2. Anhörigas upplevelser att leva tillsammans med en närstående utifrån det fysiska 

perspektivet 

För anhöriga som jobbade var det en stor påfrestning, de skulle sköta sitt jobb på ett tillfredställande 

sätt och vårda sin sjuka partner. Detta ledde till att anhöriga slutade eller minskade med sina 

tidigare aktiviteter för att vara hemma med den sjuke (Lindqvist m.fl., 2006). Walker m.fl., (2006) 

visade att 81,2% är oroliga att lämna sin anhörig med diagnosen ensam även om det var för en kort 

stund. Detta ledde till en stressfull tillvaro, med många olika känslor som skuld, sorg och oro. De 

vanligaste säkerhetsåtgärderna var att ta bort föremål, till exempel mattor som kan ge en ökad 

fallrisk samt de incidenter som kunde orsaka bränder eller vatten relaterade olyckor och vatten för 

att det upplevdes tryggare. Partnern utförde färre säkerhetsåtgärder än andra anhörigvårdare på 

grund av att de kunde övervaka mer i hemmet än en anhörig vårdare som inte delade bostad. 

Studien Belle  m.fl., (2006) fick anhörig hjälp att knyta an tidigare kontakter med vänner och 

släktingar. Anhöriga beskrev hur de kände sig nöjda då de fått hjälp och börjat ta upp kontakten 

med släkt och vänner igen. De kände att de kunde tillåta sig den möjligheten som de tidigare stängt 

ute. Några började delta i tidigare fritidsaktiviteter. De kände att de lättare kunde sätta gränser och 
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på så sätt få tillbaks sin personliga tid och sitt positiva tänkande. Detta anser författarna är viktigt, 

eftersom anhöriga behöver egen tid för att hitta tillbaka till sig själva. 

 

4.2.3. Anhörigas upplevelser att leva tillsammans med en närstående utifrån det psykiska 

perspektivet 

Studien Steeman m.fl., (2006) visade att den ständiga stressen, oron, sorgen och skulden kan bland 

annat leda till sömnlöshet. Att den dagliga påfrestningen i tillvaron för anhöriga är relaterad till 

anhörigas hälsa och olika hälsoproblem. Studien Faison m.fl., (2000) visade att anhöriga inte 

upplevde samma stress, det är skillnad mellan den objektiva och subjektiva stressen. Att inte låta 

sorgen och stressen gå ut över den sjuke eller sig själv upplevdes påfrestande. När anhöriga utsattes 

för anklagelser, upprepningar och eller aggressivt beteende var det svårt att behålla tålamodet och 

komma ihåg att det hörde till sjukdomen. Att leva med det upplevdes som krävande (Butcher m.fl., 

2001).  Enligt flera studier ( Montgomery & Williams, 2001; Lindqvist m.fl., 2004) ökar 

användningen av antidepressiva medel hos anhöriga samt användningen av alkohol och andra 

droger. Författarna anser att det är vikigt att personal, främst hemtjänsten, kan ge stöd till de 

anhöriga. Att hemtjänsten har adekvat utbildning om demenssjukdomarna och att anhörigas behov 

tillgodoses.    

 

4.3 Metoddiskussion 

Studien bygger på 18 vetenskapliga artiklar som söktes i databaserna Academic Search Elite, Chinal 

och Vård i Norden Online. Majoriteten av artiklarna är kvalitativ design. En beskrivande 

litteraturstudie var lämplig som design då syftet var att beskriva anhörigas upplevelser utifrån 

tidigare forskning inom ämnet. Artiklarna granskades enligt en granskningsmall för att bedöma 

kvalitén enligt Forsberg och Wengström (2003).  Kvalitén på nästan alla studierna var hög. Det vill 

säga 14 studier var av hög-, tre var av medel- samt en med låg kvalité. Booleanska söktermer 

användes, som innebär att sökningens bredd med kombination av flera sökord användes. De bestod 

av tre termer AND, OR samt NOT. AND avgränsar sökningen som ger kärnan av två sökord, OR 

breddar sökningen av sökorden som ger den bredaste sökningen och NOT begränsar sökningen till 

huvudordet, i denna studie är huvudordet Alzheimers. Den booleanska söktermen som gav 

lämpligast utfallet var AND som gav kärnan av sökorden. Författarna anser att artiklarna som ingår 

i studien är trovärdiga på grund av att de är peer reviewed. Författarna har ytterligare granskat 

artiklarna utifrån en granskningsmodell för att stärka kvaliteten och kom fram till att 14 av 

artiklarna var av hög kvalité, det vill säga att artiklarna har fått poäng över 10 eller mer. Svagheter i 

denna studie enligt Polit och Beck (2004) är att artiklarna inte ska vara äldre än tre till fem år på 
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grund av utvecklingen och forskningen. Det fanns inte så många relevanta artiklar eller så uppfyllde 

de inte kvalitetsgranskningen. Därför valdes tidsramen för artiklarna från 2000 talet och framåt. 

 

4.4 Allmändiskussion 

Att få AD är svårt för dem som drabbas, det är en svår sjukdom som även går ut över anhöriga. AD 

är på många sätt de anhörigas sjukdom, leva sitt liv och bli anhörigvårdare åt en familjemedlem 

som är sjuk i AD innebär en ökad belastning både socialt, fysiskt och psykiskt. Ofta får anhöriga ge 

upp sina tidigare fritidssysselsättningar. Ett minskat socialt nätverk uppstår som leder till ensamhet 

och isolering. Flera studier (Persson & Zingmark, 2006; Aggarwal m.fl., 2003; Paun, 2003; Wehtje-

Winslow, 2003) visar att anhöriga är i behov av stöd från släkt och vänner samt från hälso- och 

sjukvården. Hemtjänstpersonalen kommer nära familjen och det kan vara den närmaste kontakt med 

omvärlden som anhöriga har. Det ställer höga krav på hemtjänstpersonalen, att de har rätt utbildning 

om demenssjukdomar och att de har den tid att ge anhöriga stöd och feedback. Anhöriga som fick 

stöd, råd samt feedback blev psykiskt starkare och upplevde en tryggare tillvaro(Hepburn m.fl., 

2001). Fokus bör ligga på att ge stöd till hela familjen eftersom de tillsammans ska arbeta för att 

hjälpa den sjuke. Alla inblandade behöver information om vad kommunen och landstingen kan 

erbjuda och vilka rättigheter som finns till hjälp och avlastning för familjen. För anhöriga är det 

viktigt att de får förståelse och kunskap om sjukdomen och stöd utifrån, framförallt ifrån 

vårdpersonal. Anhöriga är i behov av stöd och förståelse från vårdpersonal för att kunna ta kontroll 

över sin hemsituation och inte hamna i en negativ spiral. Eftersom sjukdomen ger sådana 

omställningar och påfrestningar för anhöriga borde vårdpersonalen hänvisa anhöriga till 

anhörigcentrer där de kan få stöd, råd och feedback. Tidigare utbildning och högre utbildningar 

underlättar för anhöriga. Det leder till att anhöriga lättare accepterar stödgrupper, individuell 

psykologisk terapi, litteratur om sjukdomen och utvecklingen av sjukdomsförloppet. Anhörigas 

upplevelser av sjukdomen leder till ökad förståelse gentemot sjukdomen. I studien Steeman m.fl., 

(2005) beskrevs det om anhörigas hälsostatus, att det hör ihop med situationen i hemmiljön. Den 

ständiga stressen, isoleringen, den konstanta oron, skulden och sorgen kan leda till olika 

hälsoproblem hos de anhöriga. Montgomery och Williams (2001) och Lindqvist m.fl., (2004) 

visade att användningen av antidepressiva medel, alkohol och andra droger ökade hos anhöriga.  

Vi ser framtida forskning som mycket nödvändigt då AD är en folksjukdom som är åldersrelaterad. 

Antal personer som insjuknar i sjukdomen ökar och kommer öka ytterligare på grund av att 

medellivslängden i Sverige ökar. Forskningen skulle även kunna lägga vikt på att genomföra studier 

som enbart inriktar sig på manliga eller kvinnliga anhörigvårdare för att på så sett få ökad kunskap 

om anhörigvårdare sett ur ett genusperspektiv samt geografiskt hur det ser ut i norden.  
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Checklista för kvalitativa artiklar 

A. Syfte med studien 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningar? 

JA                                         NEJ    (poäng) 

B. Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

Beskrivs inklusionskriterier och exklusionskriterier? 

JA                                         NEJ   (poäng) 

Urval hur, när och var deltagarna kontaktades? 

Urvalsmetod: 

Strategiskt urval, snöboll,   teoretiskt,  ej angivet 

Undersökningsgruppen? (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk bakgrund) 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

JA                                          NEJ (poäng) 

C. Metod för datainsamlingen  

Fältarbetet beskriver ? (var, vem och i vilket sammanhang datainsamlingen skedde) 

JA                                           NEJ   (poäng) 

Metoderna för datainsamlingen ( ex typ av frågor) 

Ange datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer,   halvstrukturerade intervjuer, fokusgrupper,  observationer,  video-

/bandinspelning,  skrivna texter eller teckningar 

Data systematiskt samlade ? (intervjuguide/studieprotokoll) 

JA                                           NEJ   (poäng) 

 

D. Dataanalys 

Begrepp, teman och kategorier utvecklades och tolkade enligt:  

Teman är utvecklade som begrepp eller 

Det finns episodiskt presenterade citat eller  

Individuella svar är kategoriserade och bredd på kategorierna är beskrivna eller 

Kodade svar 
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Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

JA                                    NEJ   (poäng) 

Resultatet trovärdigt ? (källor bör anges) 

JA                                    NEJ  (poäng) 

Är resultatet pålitligt? ( undersökningens och forskarens trovärdigt) 

JA                                    NEJ    (poäng) 

Finns stabilitet och överstämmelse? (är fenomenet konsekvent beskrivet)  

JA                                     NEJ  (poäng) 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

JA                                      NEJ  (Poäng) 

Är teorier och tolkningar som presenteras baserade på den insamlade data? (citat av orginaldata, 

summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar) 

JA                                       NEJ (poäng) 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

JA                                        NEJ (poäng) 

Stöder den insamlade data forskarens resultat? 

JA                                        NEJ  (poäng) 

Har resultaten klinisk relevans? 

JA                                         NEJ (poäng) 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

JA                                          NEJ (poäng) 

Finns risk för bias? 

JA                                           NEJ (poäng) 

Slutsatsen författarna drar. 

Håller du med om slutsatserna? 

JA                                           NEJ (poäng) 

Om nej, varför inte? 

Ska artikeln inkluderas? 

JA                                           NEJ (poäng)            

 

Poäng 0-6 låg, 7-12 medel och 13-18 hög kvalité. Max poäng 18 
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Checklista för kvantitativa artiklar 

(randomiserade kontrollerade studier och kvasi- experimentell studie) 

A. Syfte med studien? 

Frågeställningarna tydligt beskrivna? 

JA                                               NEJ (poäng) 

Är designen lämpligt utifrån syfte? 

JA                                                NEJ (poäng) 

B. Undersökningsgruppen 

Inklusionskriterierna och exklusionskriterna  

 

För kvasi- experimentella studier: 

Urvalsmetod:,  

Randomiserat urval, Obundet slumpmässigt urval, Kvoturval, Klusterurval, Konsekutivt urval 

Urval är ej beskrivet 

 

Båda designerna 

Är undersökningsgruppen representativa? 

JA                                                NEJ (poäng) 

Vart och när genomfördes undersökningen? 

 

RCT design  

Power beräkning? 

JA                                                NEJ (poäng) 

Antal krävdes i varje grupp. 

Antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)? 

Antal i EG=                             Antal i KG= 

Var gruppstorleken adekvat? 

JA                                           NEJ (poäng) 

C. Interventionen 

Mål, hur ofta, vad innehöll och vart genomfördes interventionen. 

Hur behandlades kontrollgruppen? 
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Båda designerna  

D. Mätmetoder 

Vilka mätinstrument användes? 

Var reliabiliteten beräknad? 

JA                                             NEJ (poäng) 

Var validiteten diskuterad? 

JA                                             NEJ (poäng) 

E. Analys 

RCT design  

Var  demografiska data liknande i EG och KG? 

JA                                              NEJ (poäng) 

Fanns det några skillnader? 

Bortfallet och bortfallet accepteras? 

Erhålls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 

JA                        NEJ  (poäng) 

 

Kvasi- experimentella studier 

Hur stort bortfall? 

Finns en datafallsanalys? 

JA                                  NEJ (poäng) 

Statistiska analysen lämplig? 

JA                                    NEJ (poäng) 

Erhölls signifikanta skillnader? 

JA                                     NEJ (poäng)  

 

Båda designerna 

Var den statiska analysen lämplig? 

JA                                                      NEJ (poäng) 

Hur beskrivs huvudresultatet, variabler, vilka slutsatser drar författarna. 

Instämmer du? 
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Båda designerna 

F. Värdering 

Kan resultatet generaliseras till annan population? 

JA                                                        NEJ (poäng) 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

JA                                                        NEJ (poäng) 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  

JA                                                      NEJ (poäng)  

 

RCT Design 

Överväger nytta av interventionen ev risker? 

JA                                                       NEJ (poäng) 

 

Poäng 0-6 låg, 7-12 medel och 13-18 hög kvalité. Max poäng 18 

 

RCT design poäng 0-4 låg, 5-10 medel och 10-14 hög kvalité. Max poäng 14 

Kvasi- experimentell design  0-4 låg, 5-8 medel och 9-12 hög kvalité. Max poäng 12.  

 

 


