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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Vid Alzheimers sjukdom försämras de kognitiva funktionerna vilket 

innebär svåra psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Det finns inget botemedel 

för Alzheimers sjukdom och dess sjukdomsförlopp är långdraget med upp till 10–15 år 

och leder sedermera att personen avlider. I tidiga skeden av Alzheimers sjukdom 

riskerar anhöriga förbinda sig med orimliga åtaganden utan tanke på sjukdomens 

progression och det ökande vårdbehovet.  

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att vara anhörigvårdare 

till personer med Alzheimers sjukdom samt granska datainsamlingsmetoden i de valda 

artiklarna.  

Metod: Föreliggande studie var en beskrivande litteraturstudie med deskriptiv design 

som baserades på 12 artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Materialet 

inhämtades genom sökningar i databasen PubMed. 

Huvudresultat: Resultatet visar att anhörigvårdare till personer med Alzheimers 

sjukdom upplever känslor av oro, stress, ångest, skam och skuldkänslor vid vårdandet 

av sin anhörige. Dessa känslor upplevs som värre i relation med att sjukdomen 

progredierar och det ökade omvårdnadsbehovet leder till att anhörigvårdare känner 

rädsla över att bli utbrända och ett förlorat hopp om framtiden. Motsatsen till detta är 

anhörigvårdare med ett förhållningssätt att varje dag var unik och därför accepterande 

sin nya roll i livet. Detta gav anhörigvårdare högre livskvalitet och upplevde därmed 

mindre nivåer av ångest i vardagen som resulterade i hopp om framtiden. 

Slutsats: Hur anhörigvårdaren upplever situationer som negativ eller positiv präglas av 

hur de hanterar och förhåller sig till situationer. Strategierna som används ger antingen 

ökad eller minskad stress och korrelerar med risken för att bli utbränd.  

 

Nyckelord: Alzheimers sjukdom, anhörigvårdare, upplevelse, anpassning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Background: Alzheimer's disease is impaired cognitive functions, which means severe 

mental and social disabilities. There is no cure for Alzheimer's disease and its course is 

up to 10-15 years and subsequently leads to the person dies. In the early stages of 

Alzheimer's disease relatives commit themselves with excessive commitments with no 

thoughts given to the disease's progression and the increasing need for care. Within the 

health care the health professionals sees the problems associated with being a family 

caregiver and the risk of them becoming burned out. 

Aim: The aim of this study was to describe the experience of being a family caregiver 

to people with Alzheimer’s disease and examine the data collection method in the 

selected articles.  

Method: The present study was a literature study with a descriptive design based on 12 

scientific articles with both qualitative and quantitative approach. The material was 

gathered through searches in the database PubMed. 

Main results: The result shows that the family caregivers of people with Alzheimer's 

disease experience feelings of anxiety, stress, shame and guilt when caring for their 

loved one. These feelings are experienced as worse in relation with the disease 

progresses and the increased need for nursing leads to that the family caregivers feel 

fear of becoming burned out and feel lost hope for the future. The opposite of this is 

family caregivers with an attitude that every day was unique and therefore accepting 

their new role in life. This gave the family caregivers a higher quality of life and thus 

less experienced levels of anxiety in everyday life that resulted in feeling hope for the 

future.  

Conclusion: The experience of the family caregivers could either be positive or 

negative in managing of a person with Alzheiemer’s disease. The way of managing 

characterized how the family caregiver relates to situations. The managing of the 

strategys either reduce or induce levels of stress and correlates with the risk of being 

bournt- out.  
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1. Introduktion 
 

1.1 Förekomst av demenssjukdom  

Demenssjukdom är ett samlingsbegrepp för olika sjukdomar som inverkar på hjärnan. 

Det definieras som en försämring av minnet som påverkar det logiska tänkandet samt 

beskrivs som en sjuklig störning av personens intellektuella funktioner (Larsson & 

Lundgren 2010). I Sverige beräknas det finnas 160 000 personer som lider av 

demenssjukdom varav cirka 25 000 personer insjuknar varje år (Demenscentrum 2016)  

1.2 Alzheimers sjukdom  

Alzheimers sjukdom drabbar hela hjärnan, men är huvudsaklig inom temporal- och 

parietalloberna och risken att drabbas av sjukdomen ökar med stigande ålder. Dess 

utbredning i hjärnan har betydelse för symtombilden och sjukdomsförloppet är 

långdraget med upp till 10–15 år. Vid Alzheimers sjukdom förtvinar hjärncellerna och 

dör i onormal omfattning och tillståndet försämras i takt med att hjärnskadan gradvis 

sprider sig. Nivåerna av acetylkolin i hjärnans nervsynapser sjunker vilket gör att 

impulsöverföringen i hjärnan sker långsammare. De kognitiva funktionerna hos 

personer med Alzheimers sjukdom försämras vilket innebär svåra psykiska och sociala 

funktionsnedsättningar. Sjukdomen leder sedermera till att personen avlider (Larsson & 

Lundgren 2010).  

Vid misstanke om Alzheimers sjukdom påbörjas en utredning snarast då tidig diagnos 

av sjukdomen innebär en möjlighet att sätta in bromsmediciner eftersom det i dagens 

läge inte finns något botande läkemedel. Vid utredningen är anhörigas närvaro väsentlig 

för att få en detaljerad anamnesupptagning samt att det oftast är anhöriga som kan ge 

svar på när symtomen hos personer med demens började och hur det har avancerat. 

Andra sjukdomar som kan ge demensliknande symtom utesluts genom att ta EKG, 

MRT och blodprover. Diagnostiken för Alzheimers sjukdom styrks sedan med 

lumbalpunktion, EEG och ett mini mental test (MMT) (Larsson & Lundgren 2010).  

Behandling med bromsmediciner förbättrar eller vidmakthåller de kognitiva 

funktionerna. Skapandet av en trygg och integritetsstärkande miljö utifrån patientens 

behov kompletterar läkemedelsbehandlingen. Målsättningen för omvårdnaden av 

personer med Alzheimers sjukdom är att upprätthålla hög fysisk och psykiskt 



 

 

välmående, detta för att undvika sekundära skador som uppstår, i.e. trycksår och social 

isolering (Larsson & Lundgren 2010).  

1.3 Anhörigvårdare- Definition av begreppet anhörigvårdare 

Enligt socialstyrelsen (2016) avser anhörigvårdare en person som har nära relation till 

den enskilde samt att denne utför service och personlig omvårdnad i den enskildes 

bostad eller motsvarande. Detta innefattar t.ex. tillredning av måltider och andra insatser 

i hemmet för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov som en person har 

(Socialstyrelsen 2016). 

1.4 Anhörigvårdare- Tidigare forskning om att vara anhörigvårdare 

I tidigare forskning av Duggleby et al. (2016), Andrén och Elmståhl et al. (2008) och 

Mahendran et al. (2017) beskrivs upplevelsen av att vara anhörigvårdare. Det 

framkommer att anhörigvårdare till personer med kroniska sjukdomar upplever sig ha 

sämre fysisk och mental hälsa jämfört med den normativa hälsorelaterade livskvaliteten 

hos icke anhörigvårdare. Vårdandet av en anhörig med kroniska sjukdomar påverkar det 

dagliga livet i stor omfattning och kan resultera i negativa fysiska och psykologiska 

effekter på hälsan (Duggleby et al. 2016).  

Anhörigvårdare till personer med demenssjukdom upplever större börda beroende på 

hur nära relation anhörigvårdaren har till personen han/hon vårdar. Make/make eller 

barn till personen som vårdas påverkas negativt i en högre grad än de anhörigvårdare 

som är vän eller släkting på längre håll (Andrén & Elmståhl 2008). Den börda 

anhörigvårdare till personer med demenssjukdom upplever består av känslor av att vara 

överväldigad, arga och oroliga och att dem slits mellan omvårdnaden av sin anhörige 

och andra ansvarsområden som t.ex. arbete och övrig familj (Andrén & Elmståhl 2008). 

Stödgrupper för anhörigvårdare till personer med cancer har visat sig vara särskilt 

fördelaktigt för att ta itu med de psykosociala behoven som anhörigvårdare upplever, till 

skillnad från enskild psykoterapi (Mahendran et al. 2017).  Stödgrupper ses som en 

trygg plats där anhörigvårdare kan uttrycka sina känslor och dela med sig av sina 

upplevda erfarenheter med personer som befinner sig i liknande situationer. 

Stödgruppern fungerar således som ett upplevelsebaserat lärande och kan underlätta det 

vardagliga livet som anhörigvårdare (Mahendran et al. 2017).  



 

 

1.5 Sjuksköterskans roll i omvårdnad  

Sjuksköterskan ska främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra 

lidande. Sjuksköterskan ska även verka för ett värdigt avslut för personer i livets 

slutskede. Omvårdnaden ska ta hänsyn till kulturell bakgrund, ålder, kön samt sociala 

villkor och patientens autonomi ska respekteras i omvårdnaden. Syftet med respekt av 

autonomin är att trygga patientens personliga frihet vid beslut som rör patienten. Detta 

görs genom adekvat information och krav på informerat samtycke vid vård och 

behandling. Förutsättningen för detta är att patienten har en beslutsfattande kompetens 

(Svensk Sjuksköterskeförening 2016)  

1.6 Sjuksköterskans roll i omvårdnad av Alzheimers sjukdom  

De som vårdar personer med Alzheimers sjukdom måste ha kunskapen om de skador 

som uppstår och vara medveten om hur dessa uppkommer och hur de yttrar sig (Larsson 

& Lundgren 2010). Detta för att sjuksköterskan ska kunna vidta åtgärder som syftar till 

att underlätta vardagen för den sjukdomsdrabbade och möjliggöra en förutsättning för 

god livskvalitet under sjukdomens olika skeden. Nationella riktlinjer har fastställt mål 

där vården och omsorgen av personer med Alzheimers sjukdom ska minska 

illabefinnande och öka välbefinnande. De vårdinsatser som görs ska bidra till att 

bibehålla eller öka livskvaliteten. Kommunikation i vården ska anpassas efter patientens 

förmåga. Även om anhöriga är med i samtal, gällande vård och behandling, ska 

kommunikation ske efter patientens förutsättningar (Socialstyrelsen 2016).  

Den sjukdomsdrabbade har laglig rätt att få bistånd från kommunen. Det ska då tas 

hänsyn till patientens självbestämmande och resultera i en skälig levnadsnivå. Vid 

tillstånd där patienten saknar beslutsförmåga ska initiativ tas från Socialnämnden 

gällande god man, förvaltare eller annan ställföreträdare (Socialstyrelsen 2016). Inom 

vården ser vårdpersonal problematiken med att vara anhörigvårdare då denne riskerar 

att bli utbränd. I tidiga skeden av Alzheimers sjukdom riskerar anhöriga förbinda sig 

med orimliga åtaganden utan tanke på sjukdomens progression och det ökande 

vårdbehovet. Sjukvården erbjuder varierade möjligheter till utomstående assistans till 

anhörigvårdare för avlastning (Bronner, Perneczky, McCabe, Kurz & Hamann 2016).  

Etiska problem kan uppstå gällande individens lagliga rätt att fatta beslut. När 

sjukdomen fortskrider måste sjuksköterskan göra etiska överväganden när patienten ej 



 

 

längre förmår att fatta adekvata beslut (Bronner et al. 2016). Detta innebär att personal 

inom hälso-och sjukvård bemöter patienten som en individ med rättigheter och ser 

denne som en aktiv deltagare i vården. Sjuksköterskan ska därför arbeta personcentrerat 

där patienten sätts i fokus. I planering av vården involveras även anhöriga för att uppnå 

och bevara en relation med den sjukdomsdrabbade (Socialstyrelsen 2016). Vid 

planering för framtida beslut kring vård tenderade personer med Alzheimers sjukdom 

och dess anhöriga skjuta på upprättandet av vårdplaner och beslut som berör patienten 

när sjukdomen fortskridit (Bronner et al. 2016).  

1.7 Personer med Alzheimers sjukdom  

Personer med Alzheimers sjukdom kan i ett tidigt skede av sjukdomen uppleva att 

symtomen försvårar viljan att fortsätta med dagliga aktiviteter på grund av minskad 

energi, vilket ger sämre förutsättning av att leva sitt liv som tidigare. När sjukdomen 

fortskrider till den grad att den inverkar på moralen påverkas även självbilden negativt 

då den tidigare identitetsbilden ej överensstämmer med den befintliga (Strohminger & 

Nichols 2015). Tankeprocessen sker långsammare, tar mycket energi och inverkar på 

humöret. Initialt minskar initiativtagandet hos personer med Alzheimers sjukdom 

relaterat till rädsla, men vikten av att upprätthålla dagliga aktiviteter verkar stärkande 

för självförtroendet och självbilden (Cedervall, Torres & Åberg 2015; Hedman, 

Hellström, Ternestedt, Hansebo & Norberg 2014).  

1.8 Teoretisk referensram: Teori om stress och coping  

Coping är förmågan att bemästra och hantera situationer av olika slag. Detta görs genom 

olika copingstrategier och är till hjälp för att hantera livshändelser. Strategierna utgår 

från en människas inre och yttre resurser samt förmågan att hantera psykologisk stress 

(Brattberg 2008). Lazarus teori om stress och coping är fenomenologisk, i.e., teorin 

utgår från en individs upplevelse av händelser. Stress är det som inverkar negativt i 

upplevelsen av olika situationer. Hur en person hanterar situationer är sammankopplat 

med den individuella upplevelsen av stress. Centrala områden för teorin är 

stresshantering, oro samt förlusten av kontroll (Brykczynski 2014).  

Författarna till den föreliggande studien har valt att fokusera på tre olika 

copingsstrategier, dessa är problemfokuserad coping, emotionell fokuserad coping samt 

dysfunktionell coping.  



 

 

Problemfokuserad coping innebär att reducera stressorer genon direkt åtgärd. 

Förhållningssättet grundas i aktivt handlande mot ett specifikt problem genom planering 

och instrumentell hjälp. Individen planerar för att hantera kommande situationer och 

handlar i syfte att förändra till det bättre. Emotionell fokuserad coping utgörs av att 

individen förändrar sin relation till stressorer på ett emotionellt plan. Individen förhåller 

sig till situationer med känslor av acceptans, humor och kan finna stöd i sin omgivning. 

Till emotionell fokuserad coping räknas även coping genom religiöst utövande. 

Dysfunktionell coping innebär att individen inte hanterar situationer konstruktivt. 

Genom förnekelse, distraktion och flyktbeteende brister individens hantering. Det sker 

en dysfunktionell hantering av situationer och individen förnekar realiteten (Roche, 

Croot, Mac Cann, Cramer & Diehl- Schmid 2015).  

1.9 Problemformulering  

Vid vård av personer med Alzheimers sjukdom vidtar sjuksköterskan åtgärder som 

syftar till att underlätta patientens vardag och möjliggöra en förutsättning för god 

livskvalitet under sjukdomsförloppets olika skeende. När en familjemedlem insjuknar i 

Alzheimers sjukdom drabbar det hela familjen genom att anhöriga ofta blir involverad i 

sjukdomsprocessen. Tidigare forskning visar att personer med Alzheimers sjukdom 

genomgår stora förändringar för att hantera sjukdomen och riskerar psykisk ohälsa, men 

även anhöriga riskerar att påverkas negativt av omställningen. Genom evidensbaserad 

kunskap om hur anhörigvårdare till personer med Alzheimers sjukdom upplever sin 

livssituation kan sjuksköterskan få ökad kunskap och förståelse vid bemötandet med 

dessa anhöriga. En sådan sammanfattning av information och forskning om upplevelsen 

av att vara anhörigvårdare till personer med  

Alzheimers sjukdom kan därför verka preventivt i omhändertagandet av anhörigvårdare 

under sjukdomsprocessen vid vård i hemmet. Det existerar tidigare forskning kring 

upplevelsen av att vara anhörigvårdare till personer med Alzheimers sjukdom, dock 

saknas en sammanställning av denna forskning. Denna studie har som avsikt att skapa 

en sådan sammanställning och därmed minska kunskapsluckan som finns bland 

sjuksköterskor.  



 

 

1.10 Syfte  

Syftet är att beskriva upplevelsen av att vara anhörigvårdare till personer med 

Alzheimers sjukdom samt granska datainsamlingsmetoden i de valda artiklarna.  

1.11 Frågeställning  

1.Vilka upplevelser har anhörigvårdare till personer med Alzheimers sjukdom?  

2.Vilken datainsamlingsmetod används i de inkluderade artiklarna?  

 

2. Metod 

2.1 Design  

Examensarbetets design är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2016).  

2.2 Sökstrategi  
 

2.2.1 Databas  

PubMed har använts som sökdatabas för genererade artiklar eftersom denna sökdatabas 

är, enligt Polit och Beck (2016) väl erkänd inom forskning av omvårdnad.  

2.2.2 Sökord och sökordskombinationer  

I första hand användes sökorden ”Alzheimer disease”, som är en MeSH-term, samt 

”Family caregiver” via fritext. Mesh (Medical subjects headings) är en ämnesordlista 

som hjälper författare att identifiera nyckelord i artklar (Polit & Beck 2016). Dessa två 

sökord användes vid varje sökning och kompletterades med andra sökord som MESH-

termerna "Adaption, psychological" och "Emotions" samt fritextsökning av 

"Experience", se tabell 1.  Sökningen genererade ett stort antal artiklar och avgränsades 

med booleanska söktermen ”AND”. Detta gjorde sökningen mer specifik inom valt 

ämnesområde och genererade ett hanterbart utfall av vetenskapliga artiklar (Polit & 

Beck 2016).  

2.2.3 Limits  

De artiklar som söktes var ej äldre än 10 år och det skrivna språket för samtliga artiklar 

var engelska. Dessa skulle även vara tillgängliga i fulltext via Högskolan i Gävle.  

 

 



 

 

Tabell 1: Utfall av databassökning 

Databas Begränsningar 

+ Sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PubMed 2017-01-25 

Hig 

Eng 

10 år 

Alzheimer 

disease[MeSH] AND 

Adaption, 

psychological[MeSH

] AND Family 

Caregiver(fritext) 

142 12 2 

PubMed 2017-01-25 

Hig 

Eng 

10 år 

Alzheimer 

disease[MeSH] AND 

Emotions[MeSH] 

AND Family 

Caregiver(fritext) 

115 10 6 

PubMed 2017-01-25 

Hig 

Eng 

10 år 

Alzheimer 

disease[MeSH] AND 

Experience ( fritext) 

AND Family 

Caregiver (fritext) 

124 8 4 

    30 12 

* Hig= Högskolan i Gävle 

* Eng= Engelska 

 

2.3 Urvalskriterier 

2.3.1 Inklusionskriterier 

De valda vetenskapliga artiklarna skulle svara på syftet och frågeställningarna, samt 

vara utformade enligt IMRAD-formatet som enligt Polit & Beck (2016) ska innehålla 

introduktion, metod, resultat och diskussion i abstractet. 

2.3.2 Exklusionskriterier  

Artiklar som var litteraturstudier exkluderades i urvalet. 

2.4 Urvalsprocess 

Vid databassökningarna påträffades sammanlagt 381 artiklar vars titlar lästes igenom av 

båda författare. Efter titelgranskningen valdes 332 artiklar bort då dessa ej svarade på 

syftet. De återstående 49 artiklarnas abstrakt lästes igenom, av dessa förkastades 19 

artiklar då de ej svarade på syftet och 3 artiklar var dubbletter, 3 var litteraturstudier, 1 

var en reviewartikel och 7 artiklar var inte tillgängliga i fulltext. De 16 återstående 



 

 

artiklarna lästes igenom i sin helhet, 4 av dessa exkluderades då de ej svarade på syftet. 

De 12 återstående artiklarna redovisas i resultatet i den föreliggande studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Redovisning av artiklarnas bortfall.  

 

 

2.5 Dataanalys  

 

Den föreliggande litteraturstudiens resultat utgörs av de tolv artiklar som kvarstod efter 

urvalsprocessen. Dessa artiklar lästes igenom individuellt av båda författarna och sedan 

diskuterades innehållet i valda artiklar för att se om författarna har förstått innehållet 

likadant. Enligt Polit och Beck (2016) ska framträdande likheter och skillnader 

kategoriseras i samband med att artiklar läses igenom, vilket även författarna till den 

föreliggande studien gjorde individuellt.  

Totalt antal 

träffar: 381 

 

Bortfall efter 

titelgranskning. 

Svarade ej på 

syftet: 332 

Återstående 

artiklar: 49 
 

Bortfall efter lästa 

abstrakt: 33 

19-Svarar ej på syfte, 

3-dubbletter, 

1-fel format,  

7-ej tillgänglig i fulltext 

Ytterligare 

bortfall efter lästa 

artiklars resultat: 

4 

Återstående 

artiklar: 12 
 

Återstående 

artiklar: 16 
 



 

 

Färgkodning av olika teman gjordes enskilt för att sedan diskuteras mellan författarna 

till den föreliggande studien för att kontrollera att tematiseringen överensstämmer med 

innehållet i artiklarnas resultat. Efter diskussionen, författarna mellan, fick data med 

samma innehåll gemensamt tema, detta gjorde litteraturstudien mer överskådlig och 

sammanställdes sedan i examensarbetets resultatdel. Datainsamlingsmetoden som är 

den valda metodologiska aspekten för denna studie, sammanställdes och redovisas i 

bilaga 1.  

2.6 Forskningsetiska överväganden   

 

Författarna till den föreliggande studien kommer att följa etiska regler som bland annat 

innefattar att ingen plagiering av andra arbeten/studier kommer att förekomma. Detta 

examensarbete förhåller sig även etiskt vad gällande referenshantering då källor till 

information skall ges möjlighet till spårning. Tolkning sker objektivt för att inte 

falsifiera data (Polit & Beck 2016).   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Resultat 
 

Resultatet presenteras med hjälp av tre huvudrubriker med tillhörande underrubriker: (1) 

Vardagen för anhörigvårdare med underrubrikerna Risk för isolering och Ökat 

ansvar och praktiska svårigheter. (2) Känslomässig påfrestning med underrubrikerna 

Stress och oro, Utvecklas som person i den vårdande rollen och Skuldbeläggande av sig 

själv. (3) Metodologisk aspekt presenteras i löpande text med underrubriken Artiklarnas 

datainsamlingsmetod. Se figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Presentation av huvudrubriker och tillhörande underrubriker.  

 

 

3.1 Vardagen för anhörigvårdare  

3.1.1. Risk för isolering  

Anhörigvårdare upplevde att vårdandet av en anhörig med Alzheimers sjukdom 

påverkade dem både fysiskt och emotionellt. Anhörigvårdarens behov av att ständigt 

finnas till hands för sin anhörige med Alzheimers sjukdom gjorde att deras liv blev 
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begränsat till hemmet och gav dem en känsla av att deras hem hade blivit till ett 

fängelse (Välimäki, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä & Koivisto 2012).  

I förhållanden där en av parterna insjuknar i Alzheimers sjukdom upplevde båda en 

stigmatisering av sjukdomen. Då sedermera sjukdomen avancerar blir det tydligt för 

omgivningen som då söker förklaring till den diagnostiserades tillstånd. Att informera 

närstående familj och vänner var något som gjordes motvilligt i början. Båda parter 

tenderade att försöka hålla det mellan dem själva vilket resulterade i känslor av isolering 

(Ducharme, Kergoat, Antoine & Paquier 2013).  

För att motverka isolering använde anhörigvårdaren sig av humor som gav en möjlighet 

att öppna upp och berätta om livssituationen från ett mer positivt och humoristiskt 

perspektiv, vilket togs emot lättare av människorna i omgivningen (Tan & Schneider 

2009). Anhörigvårdarens tidigare erfarenheter av sociala sammanhang visar sig ha 

betydelse för upplevde känslor av isolering. Stöd återfanns i exempelvis religiösa 

sammanhang där kyrkan utgjorde ett stort socialt nätverk och fungerade som stöd för 

både anhörigvårdaren och personen med Alzheimers sjukdom (Hogde & Sun 2012).  

3.1.2. Ökat ansvar och praktiska svårigheter  

Tydlig information från vårdens sida underlättade första tiden för anhörigvårdaren. 

Behovet av råd och stöd var stort, men anhörigvårdaren präglades av ödmjukhet till 

uppgiften av att vårda och såg det som en självklarhet (Duggleby, Swindle, Peacock & 

Goss 2011).  

Personer med Alzheimers sjukdom som bor hemma är beroende av hjälp från 

anhörigvårdare för att klara av det vardagliga livet (Raggi, Tasca, Panerai, Neri & Ferri 

2015; Välimäki et al. 2012). Vårdandet av en person med Alzheimers sjukdom i 

hemmet innebär att anhörigvårdaren måste finnas till hands alla dagar i veckan under 

dygnets alla timmar, vilket påverkade den fysiska hälsan hos anhörigvårdaren. 

Anhörigvårdare upplevde även att dem inte fick tillräckligt med sömn under nätterna på 

grund av att deras anhörige vaknade flera gånger under natten (Välimäki et al. 2012).  

Anhörigvårdare upplevde att ekonomiska faktorer innebar större ansvar och ökade krav. 

Detta påverkade anhörigvårdaren negativt då de ekonomiska förutsättningarna 

förändrats då en person i hushållet blivit diagnostiserad med Alzheimers sjukdom. 

Ekonomin hos personer som är anhörigvårdare blir reducerad då de ofta måste minska 



 

 

inkomstgrundande arbete samt att personen med Alzheimers sjukdom inte förmår att 

vara en inkomsttagare och bidra till hushållsekonomin. Det sker en balansering bland 

olika åtaganden och omvårdnaden anhörigvårdare ger är tidskrävande. Anhörigvårdare 

minskar tiden på inkomstgrundande arbete eller slutar arbeta helt. Denna omställning 

påverkar förutsättningarna för vad omvårdnaden kräver i hemmet, exempelvis anpassa 

hemmet efter den diagnostiserades förutsättningar (Kimura, Maffioletti, Santos, 

Tourihno- Baptista & Dourado 2015).  

Vårdandet av en person med Alzheimers sjukdom upplevdes som svår och var en fysisk 

börda för anhörigvårdaren (Välimäki et al. 2012; Cooper, Katona, Orrell & Livingston 

2008; Kimura et al. 2015). Ofta krockar vårdandet med andra åtaganden som 

läkarbesök, möten (Cooper et al. 2008) och inverkar på vardagliga sysslor som gör att 

anhörigvårdaren åsidosätter sina egna behov (Cooper et al. 2008; Kimura et al. 2015). 

Detta kan vara relaterat till den egna hygienen eller hälsan, då anhörigvårdaren 

upplevde en inre konflikt mellan omvårdnadsbehovet av personen med Alzheimers 

sjukdom gentemot egna behov (Cooper et al. 2008).  

Anhörigvårdaren såg negativt på den förändrade rollfördelningen bland make och maka. 

Utförandet av praktiska saker i vardagen gemensamt, som ärenden, undveks stundtals 

av anhörigvårdaren för att slippa konfrontationer (Fjellström, Starkenberg, Wesslén, 

Tysén- Bäckström & Faxén Irving 2010; Cooper et al. 2008). Tidsåtgången skulle öka 

om personen med Alzheimers sjukdom följde med och anhörigvårdaren ansåg det mer 

praktisk att åka ensam (Cooper et al. 2008).  

Män som tidigare inte ansvarat för sysslor relaterat till mat fann sig i situationer då de 

var tvungna att lära sig och ta sig an ett nytt kunskapsområde. Vissa hanterade detta 

genom att gå på matlagningskurser och stärkte sitt självförtroende av att tillämpa 

praktiska kunskaper i köket (Fjellström et al. 2010).  

Vuxna anhörigvårdare till en förälder med Alzheimers sjukdom upplevde den skiftande 

rollfördelningen negativt. Dem kände sig inte längre som en dotter/son till den förälder 

som dem vårdar och upplever att sjukdomen tagit deras förälder ifrån dem (Välimäki et 

al. 2012). Anhörigvårdare till en förälder upplevde även att föräldern med Alzheimers 

sjukdom såg en självklarhet i att bli prioriterad bland andra åtaganden. Detta 

accepterades av anhörigvårdaren, trots att det inverkar på andra området i livet som får 

mindre utrymme, i.e. arbete, familj och vänner (Tan & Schneider 2009).  



 

 

3.2. Känslomässig påfrestning  

 

3.2.1. Stress och oro  

Anhörigvårdare upplever en känsla av stress vid vårdandet av en anhörig med 

Alzheimers sjukdom (Raggi et al. 2015; Tan & Schneider 2009) samt oro och ångest 

(Raggi et al. 2015) . Stress återfinns hos anhörigvårdaren i relation med hur långt 

sjukdomen avancerat (Raggi et al. 2015; Kimura et al. 2015). Anhörigvårdare upplever 

även oro och ångest relaterat till deras anhöriges sjukdomstillstånd, det vill säga 

personens kognitiva- och motoriska förmåga, humör, beteende och funktion (Raggi et 

al. 2015). Vid avancemang av sjukdomen blir moment som personlig hygien hos den 

diagnostiserade en stressor då möjligheterna att utföra detta blev allt fysiskt svårare 

(Kimura et al. 2015).  

Anhörigvårdare såg på framtiden med rädsla för att de inte kommer ha tillräckligt med 

styrka och ork att ta hand om sin anhörige då symtomen för Alzheimers sjukdom 

förvärras med tiden. Dem oroade sig över att själva bli sjuka eller utbränd (Välimäki et 

al. 2012) och kunde därför inte se positivt på sin framtid (Välimäki et al. 2012; Kimura 

et al. 2015). Anhörigvårdare upplever att Alzheimers sjukdom har förstört deras liv och 

vetskapen om att sjukdomen enbart förvärras med åren gör att dem ser på framtiden 

med stor hopplöshet (Välimäki et al. 2012) och en känsla av att deras framtid har 

berövats dem (Kimura et al. 2015).  

Anhörigvårdare upplevde att användandet av skratt och humor var ett sätt att minska på 

stress och oro (Välimäki et al. 2012; & Tan & Schneider 2009). Stundtals gav detta 

anhörigvårdaren perspektiv på situationer som uppstått och underlättade relationen 

gentemot personen med Alzheimers sjukdom (Ducharme et al. 2013).  

3.2.2. Skuldbeläggande av sig själv  

Känslor som skam och medlidande är något anhörigvårdare upplever dagligen vid 

vårdandet av personer med Alzheimers sjukdom då dem upplever känslan av att inte 

kunna hjälpa sin anhörige (Välimäki et al. 2012). Detta leder till skuldkänslor hos 

anhörigvårdaren (Välimäki et al. 2012; Tan & Schneider 2009; Ducharme et al. 2013 ) 

då de upplever att dem inte räcker till som människa vad gäller faktorer som ekonomi, 

sociala sammanhang samt att vara anhörigvårdare (Kimura et al. 2015; Ducharme et al. 



 

 

2013). Dem upplever även känslor av rädsla och skam gentemot sina egna barn i 

samband med att berätta om sjukdomen (Ducharme et al. 2013).  

Situationen för de anhörigvårdare som är vuxna barn skiljer sig gentemot om 

anhörigvårdaren utgörs av en maka/make. Anhörigvårdare som vårdar sina föräldrar har 

ofta egna familjer med yngre barn, samt ett arbete och en större social umgängeskrets. 

Prioritering av alla dessa delar upplevs som hektiskt och vilka av dessa delar som får 

mindre plats i livet skapar skuldkänslor (Tan & Schneider 2009).  

Gemensamt för både män och kvinnor som är anhörigvårdare är att de upplever känslor 

av skuld, dock på olika plan. Känslor som skam upplevs av manliga anhörigvårdare när 

dem inte visste hur de skulle laga en näringsriktig måltid till sin fru. Kvinnor, som är 

anhörigvårdare till män, skilde sig gällande måltidssituationer då de agerade mer 

självsäkert i köket och ej haft några större problem med planerandet av måltider. 

Kvinnornas skuldkänslor utgjordes av att de kände att de inte kunde göra sin partner 

nöjd med inhandling av rätta matvaror (Fjellström et al. 2010).  

Anhörigvårdare som lever i en relation med en person med Alzheimers sjukdom 

upplever känslor som ilska och skam relaterat till sin make/makas sjukdom. Ilska kunde 

uppstå i tidigt skede av sjukdomsprocessen när personen med Alzheimers sjukdom 

glömde bort att utföra dagliga sysslor, som till exempel att handla hem matvaror som 

dem hade lovat att göra (Välimäki et al. 2012).  

3.2.3. Utvecklas som person i den vårdande rollen  

Anhörigvårdare med hög livskvalitet har infinnande känslor av hopp, acceptans samt 

har en syn att de lever i nuet. Synen att varje dag är unik och inte den andre lik var ett 

förhållningssätt som antydde på högre livskvalitet (Duggleby et al. 2011; Cooper et al. 

2008). Detta förhållningssätt gav en mer positiv hantering av problem och mindre 

nivåer av ångest i vardagen (Cooper et al. 2008).  

Anhörigvårdare upplever att spiritualitet har en salutogen påverkan hos anhörigvårdare 

då hanteringen av stressorer underlättas genom utövandet. Anhörigvårdare kan finna 

salutogenes genom att vårda en nära anhörig. Anhörigvårdaren fokuserar då på faktorer 

som gynnar hälsan och vidmakthållen den (Hodge & Sun 2012; Poulin, Brown, Ubel, 

Smith, Jankovic & Langa 2010). Tiden som anhörigvårdare spenderar på omvårdnad 

har visat sig ha positiva effekter på livskvaliteten. Detta gäller anhörigvårdare som på 



 

 

någon nivå känner ett beroende av personen med Alzheimers sjukdom. Det sker då ett 

utbyte av tid och tjänster som skapar ett välbefinnande hos anhörigvårdaren. Genom 

vårdandet kan anhöriga se det som en chans att utvecklas och växa som person, detta är 

då relaterat till ökat välbefinnande. Även ökad förmåga att känna kärlek och empati var 

en positiv faktor till anhörigvårdandet (Poulin et al. 2010).  

Anhörigvårdare som känner altruistisk kärlek till den de vårdar upplever mindre känslor 

av att vårdandet skulle innebära en börda. För att anhörigvårdare skall ha detta 

förhållningssätt krävs det att partnern de vårdar även dem innehar känslor av altruistisk 

kärlek. Genom det här förhållningssättet reduceras den upplevda bördan av att vara 

anhörigvårdare samt reducerar risken för psykisk ohälsa (Monin, Schulz, Brooke & 

Feeney 2015).  

Livskvaliteten påverkades positivt av anhörigvårdare som aktivt sökte kunskap i sin 

omgivning om Alzheimers sjukdom och om vad vården kan erbjuda för avlastning 

specifikt gällande omvårdnad. Genom avlastning kan anhörigvårdaren använda sig av 

egenvård för att finna återhämtning och minska risken för utbrändhet (Dugglelby et al. 

2011).  

Bearbetning av känslor genom skrivandet i dagböcker har positiv inverkan på 

anhörigvårdarens upplevelser av personen med Alzheimers sjukdom (Välimäki et. al 

2012; Välimäki, Vehviläinen-Julkunen och Pietila 2007). Anhöriga upplevde skrivandet 

som terapeutiskt och gav dem nya perspektiv gentemot sin livssituation (Välimäki et. al. 

2007).  

3.3 Metodologisk aspekt 

3.3.1 Artiklarnas datainsamlingsmetod  

Samtliga tolv artiklars datainsamlingsmetoder presenteras i detta avsnitt. De 

enkätundersökningar som användes i artiklarna bestod av välkända strukturerade 

frågeformulär (Coopet et. al. 2008; Duggleby et. al. 2011; Hodge & Sun 2012; Raggi et. 

al. 2015). Fyra av artiklarna använde sig av semistrukturerade intervjuer (Ducharne et. 

al. 2013; Fjellström et. al. 2010; Kimura et. al. 2015; Tan & Schneider 2009). Två av 

artiklarna använde sig av dagböcker som datainsamlingsmetod (Välimäki et. al. 2007; 

Välimäki et. al. 2012). Två artiklar anväde sig av enkätundersökningar samt ytterligare 

en datainsamlingsmetod (Monin, Schulz & Freeney 2014; Poulin et. al. 2010). Dessa 



 

 

var insamlande av data genom en handdator deltagarna nyttjat (Poulin et. al. 2010) samt 

strukturerad intervju (Monin, Schulz & Freeney 2014).  

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 

Anhörigvårdare till personer med Alzheimers sjukdom upplever känslor av oro, stress 

och ångest vid vårdandet av sin anhörige och dessa känslor upplevs som värre i relation 

med att sjukdomen progredierar. Det ökade omvårdnadsbehovet leder till större 

emotionell påverkan hos anhörigvårdaren då känslan av att inte hinna med det 

vardagliga livet med arbete, socialt umgänge och omvårdnad av anhörig leder till 

skuldkänslor. Anhörigvårdare upplever att detta leder till en inre konflikt mellan 

omvårdnadsbehovet av personen med Alzheimers sjukdom gentemot dem egna behoven 

och kan därför känna skam då dem upplever sig som otillräckliga.  

Den ändrade ekonomiska situationen anhörigvårdare upplevde innebar ökade krav och 

större ansvarstagande än tidigare. Då omvårdnaden var tidskrävande reducerade 

anhörigvårdare inkomstgrundande arbete för att fokusera på personen med Alzheimers 

sjukdom. Anhörigvårdare såg på framtiden med stor hopplöshet och med rädsla över att 

dem själva ska bli sjuka eller utbrända och därmed inte längre vara kapabla till att vårda 

sin anhörige i hemmet, dock fanns det anhörigvårdare som såg livssituationen från en 

positiv synvinkel. Förhållningssättet att varje dag är unik och accepterandet av sin nya 

roll i livet gav anhörigvårdare högre livskvalitet. Detta förhållningssätt gjorde att 

anhöriga upplevde mindre nivåer av ångest i vardagen och känslor av hopp.  

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Upplevelse av isolering   

I den föreliggande studien framkom det att anhörigvårdare känner sig isolerade från 

omgivningen (Välimäki et al. 2012; Ducharme et al. 2013) då dem upplever en 

stigmatisering av Alzheimers sjukdom (Ducharme et al. 2013; Werner, Goldstein & 

Buchbinder 2010). Stigmatiseringen av Alzheimers sjukdom framkommer som en 

negativ effekt på anhörigvårdarens välbefinnande då dem upplever att deras anhöriges 

fysiska och psykiska funktioner leder till känslomässiga reaktioner från omgivningen 

och följaktligen till ett diskriminerande beteende gentemot personen med Alzheimers 



 

 

sjukdom (Werner et al 2010). Författarna till den föreliggande studien kan se ett 

samband mellan stigmatiseringen av Alzheimers sjukdom och varför anhörigvårdare 

beskriver i Välimäki et al. (2012) att dem upplever sitt hem som ett fängelse relaterat till 

den upplevde isoleringen. 

Fördomar om Alzheimers sjukdom var även något som familjemedlemmarna och 

anhörigvårdarna själva hade vilket i vissa fall ledde till svårigheter att vilja vara nära 

personen med sjukdomen (Werner et al. 2010). Dock var detta något som kunde 

motverkas med ökad kunskap och information om Alzheimers sjukdom (Duggleby et al. 

2011; Cooper et al. 2008; & Werner et al. 2012). Anhörigvårdare som aktivt sökte 

kunskap om Alzheimers sjukdom gav högre livskvalitet (Duggleby et al. 2011) och 

kunde genom att söka ny kunskap få kontakt med andra anhörigvårdare och motverka 

både psykisk och fysisk isolering då kommunikation med personer i samma situation 

verkade preventivt mot detta (Välimäki et. al 2012; Duggleby et. al. 2011).  Mötet med 

andra i samma situation är något som även anhörigvårdare till personer med cancer 

anser vara ett hjälpmedel för att motverka negativ psykosocial påverkan (Mahendran et. 

al. 2017). 

4.1.2 Upplevelse av stress och oro   

I den föreliggande studien framkom det även att stress och oro upplevdes som centrala 

känslor hos anhörigvårdare till personer med Alzheimers sjukdom (Raggi et al. 2015; 

Välimäki et al. 2012; Tan & Schneider 2009; Kimura et al. 2015; & Vizzachi, Daspett, 

Goreti da Silvia-Crus & Moraes- Horta 2015) relaterat till den överväldigande 

situationen som anhörigvårdare upplever att dem befinner sig i (Vizzachi 2015). 

Genom att söka information och kunskap om Alzheimers sjukdom använde 

anhörigvårdare sig av problemfokuserad coping då stressorer reducerades genom att 

åtgärdas genom kunskap. Genom att söka information och bredda sitt kunskapsområde 

förberedde sig anhörigvårdaren för avancering av Alzheimers sjukdom och skaffade sig 

verktyg för att förebygga situationer som kan utlösa stress (Cooper et. al. 2008; Roche 

et. al. 2015). En god vårdkontakt gynnades även av att anhörigvårdaren var 

kontaktsökande och ville ha mer information om omvårdnaden gällande personen med 

Alzheimers sjukdom (Välimäki et. al 2012; Duggleby et. al. 2011).    

För att motverka negativ stress hos anhörigvårdaren ska vården informera kontinuerligt 

under hela sjukdomsprocessen (Vizzachi et. al 2015; & Werner et al. 2010). Detta var 



 

 

något som anhörigvårdare såg positivt på då det minskade den negativa upplevelsen 

kring ökat ansvar (Vizzachi et. al 2015). Att vårdpersonal ska verka informativt stöds 

även av Svensk Sjuksköterskeförening (2016) vars etiska råd belyser vikten av att 

informera patienter och anhöriga om behandling och omvårdnad fortlöpande vid olika 

sjukdomar. 

Även om anhörigvårdaren ser vårdandet som en självklarhet (Duggleby et. al. 2011) 

finns också en rädsla hos anhörigvårdare att dem ska bli utbrända relaterat till det tunga 

fysiska och psykiska arbetet som kommer med att vårda en anhörig med Alzheimers 

sjukdom (Välimäki et al. 2012). Risken att anhörigvårdare blir utbrända är något som 

vårdpersonalen är medvetna om (Bronner et al 2016) och bör därför arbeta förbyggande 

mot detta.  

För att motverka anhörigvårdarens ohälsa bör sjukvården vid upprepande tillfällen ge 

information både skriftligt och muntligt för att verka preventivt i den bemärkelsen att 

reducera stress och oro som riskerar att leda till utbrändhet (Vizzachi et. al. 2015; 

Bronner et. Al. 2016).   

4.1.3 Upplevelse av skam och skuldkänslor   

Det skapas en inre konflikt mellan omvårdnadsbehovet av personen med Alzheimers 

sjukdom gentemot anhörigvårdarens egna behov (Cooper et al. 2008). Detta leder till 

skuldkänslor hos anhörigvårdaren (Välimäki et al. 2012; Tan & Schneider 2009; 

Ducharme et al. 2013) då dem upplever sig som otillräckliga (Kimura et al. 2015; 

Ducharme et al. 2013).   

Känslan av att slitas mellan det vardagliga livet, vad gällande arbete samt umgänge med 

övrig familj, och det omvårdnadsbehov personen med Alzheimers sjukdom har är något 

som även anhörigvårdare till personer med övriga demenssjukdomar upplever (Andrén 

& Elmståhl 2008). 

Under sjukdomsförloppet reflekterade anhörigvårdaren över steget att kontakta 

utomstående hjälp gällande omvårdnad, i.e. personlig assistans eller äldreboende. 

Tanken av att placera personen med Alzheimers sjukdom på ett äldreboende skapade en 

etisk konflikt hos anhörigvårdaren som resulterade i känslor av skuld och skam då de 

upplevde att de övergav personen med Alzheimers sjukdom (Vizzachi et. al. 2015; 

Välimäki et. al. 2012).  När anhörigvårdaren förhåller sig till situationer som dessa 



 

 

hanterar de problem genom dysfunktionell coping. Om anhörigvårdaren agerar efter 

skuldkänslor riskerar denne fysisk och psykisk överbelastning. Situationen hanteras inte 

konstruktivt och realistisk utan drivs av skuldkänslor som riskerar att sätta 

anhörigvårdaren i en alltför vårdkrävande situation (Cooper et. al. 2008; Roche et. al. 

2015)   

4.1.4 Upplevelse av praktiska svårigheter   

När anhöriga undviker att utföra praktiska sysslor i sällskap av personen med 

Alzheimers sjukdom på grund av att det är tidskrävande och konflikter kunde uppstå i 

olika situationer hanterar anhörigvårdaren detta genom dysfunktionell coping 

(Fjellström et. al. 2010; Cooper et. al. 2008; Roche et. al. 2015). Undvikande beteende 

skapar en ökad negativ hantering av problem och situationer. Användandet av denna 

copingstrategi skapar inga möjligheter till ökat välbefinnande hos anhörigvårdaren utan 

lägger en grund till negativa upplevelser (Cooper et. al. 2008; Roche et. al. 2015).   

4.1.5 Upplevelse av självutvecklande   

Religion hade stor betydelse för anhörigvårdare och hur dem hanterade sin livssituation. 

När anhörigvårdare upplevde känslor av hopplöshet fungerade religionen som ett 

terapeutiskt redskap och skänkte tröst (Vizzachi et. al. 2015; Ott, Sanders & Kelber 

2007). Religionens salutogena påverkan på anhörigvårdare gav ett förhållningssätt 

gentemot personen med Alzheimers sjukdom som fokuserade på det sunda och friska i 

livet och viljan att uppehålla detta (Hodge & Sun 2012; Poulin et. al. 2010; Ott et al. 

2007). Anhörigvårdare, vars förhållningssätt grundats i religion, använder den 

emotionellt fokuserade copingen (Roch et. al. 2015; Cooper et. al. 2008). Genom att 

anhörigvårdaren ämnar förändra sin relation till stressorer på ett emotionellt plan sker 

även ett upplevt utvecklande hos anhörigvårdaren. Genom att förhålla sig till acceptans 

och inse att förändring inte kan ske inom alla situationer samt att Alzheimers sjukdom 

är närvarande i livet förändras relationen till stressorer (Duggleby et al. 2011; Cooper et 

al. 2008; Roche et al. 2015; Ott et al. 2007).   

4.2.6 Artiklarnas datainsamlingsmetod 

Fyra artiklar använde sig av enkätundersökningar som datainsamlingsmetod (Coopet et. 

al. 2008; Duggleby et. al. 2011; Hodge & Sun 2012; Raggi et. al. 2015). Enkäterna som 

användes var strukturerade där deltagarna antingen fick rangordna olika faktorer eller 

respondera på ”close ended questions” vilket innebär frågor med begränsade 



 

 

svarsalternativ. Ofta utgörs dessa med svar som ”ja” eller ”nej” samt olika alternativ, 

varav det som stämmer bäst in ges som svar. Detta är en tidseffektiv metod då forskarna 

kan analysera insamlad data snabbt, dock är svarsalternativen fixerade och deltagarnas 

svar får inte ett brett innehållsomfång. (Polit & Beck 2016).  

Fyra artiklar har använts sig av semistrukturerade intervjuer (Ducharme et. al. 2013; 

Fjellström et. al. 2010; Kimura et. al. 2015; Tan & Schneider 2009). Semistrukturerade 

intervjuer ska övergripa specifika områden, men ger samtidigt den intervjuade utrymme 

för att öppna upp sig samt reflektera kring olika aspekter frågorna berör (Polit & Beck 

2016). Fjellström et. al.(2010) genomförde de semistrukturerade intervjuerna i 

fokusgrupper. Fokusgrupper som datainsamlingsmetod är effektivt då forskarna får ta 

del av subjektiva upplevelser samtidigt som det är mindre resurskrävande. Viktiga 

faktorer i fokusgrupper är hur klimatet och normen ter sig. Deltagarna ska känna sig 

trygga att delge sina egna upplevelser utan att bli värderade av andra deltagare (Polit & 

Beck 2016).  

Ducharme et. al( 2013) samt Tan och Schneider (2009) genomförde individuella 

intervjuer med deltagarna och dessa spelades även in. Ducharme et. al. (2013) 

genomförde intervjuerna antingen på en neurologklinik eller i deltagarnas hem. 

Intervjuer som genomförs i en bekant miljö kan få deltagarna att slappna av och bli mer 

bekväma under intervjuerna (Polit & Beck 2016). Tan och Schneider (2009) samt 

Kimura et. al. (2015) angav ej plats för intervjuerna, vilket kan ses som en svaghet i 

datainsamlingsmetoden då forskarna bör vara transparanta i deras redovinsing av 

datainsamlande (Polit & Beck 2016).  

Två artiklar använde sig av dagböcker som datainsamlingsmetod (Välimäki et. al. 2007; 

Välimäki et. al. 2012). Deltagarna i denna studie ombads att föra ostrukturerad 

dagboksföring under en bestämd tidsperiod. Fördelar med denna typ av 

datainsamlingsmetod är att insamlad data blir detaljerad och intim då det är en skildring 

av en persons liv. En negativ aspekt vid denna datainsamlingsmetod är att det ställer 

krav på deltagarnas litterära förmåga och det kräver ett ihållande engagemang (Polit & 

Beck 2016).  

Två artiklar använde sig av enkätundersökning samt ytterligare en datainsamlingsmetod 

(Monin, Schulz & Freeney 2014; Poulin et. al. 2010). Dessa var insamlande av data 

genom en handdator deltagarna nyttjat (Poulin et. al. 2010) samt strukturerad intervju 



 

 

(Monin, Schulz & Freeney 2014). Handdatorn fungerade som ett komplement där 

deltagarna registrerade känsloattribut på bestämda tidspunkter (Poulin et. al.)  

4.4 Metoddiskussion 

För att svara på studiens syfte valdes en litteraturstudie som, enligt Polit och Beck 

(2016), är fördelaktigt vid sammanställning av redan genomförd forskning. Dock är 

nackdelen med en sådan studie att det finns risk för feltolkning vid granskning av 

artiklarna (Polit & Beck 2016). Författarna har gått igenom artiklarna var för sig och 

antecknat de delar som kändes relevanta för att svara på studiens syfte. Författarna 

jämförde anteckningarna med varandra, detta för att reducera risken för feltolkning.  

Författarna till den föreliggande studien gjorde enbart sökningar i databasen PubMed 

som Polit och Beck (2016) anser vara väl erkänd inom forskning och därför en lämplig 

databas vid omvårdnadsforskning. Att enbart använda sig av en databas kan, enligt Polit 

och Beck (2016), ses som en brist eftersom olika databaser har olika artiklar och 

därigenom kan författarna ha gått miste om relevant litteratur. Med vetskap om detta 

valde författarna ändå att enbart använda sig av databasen PubMed då sökningarna där 

genererade i ett tillräckligt antal artiklar som svarade på studiens syfte och 

frågeställningar.    

De tillämpade sökorden stämde överens med studiens syfte och MeSH-termer användes 

för att generera artiklar med relevant innehåll. Författarna använde sig även av 

fritextsökningar som i kombination med MeSH-termer skapar balans i 

litteratursökningarna och den booleanska söktermen ”AND” användes för att avgränsa 

sökningarna (Polit och Beck 2016).   

Författarna valde att inkludera artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Enligt 

Polit och Beck (2016) ses det som en styrka att använda både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar i litteraturstudier. Studien syftar till att beskriva upplevelser där 

kvalitativa studier är en givenhet då dessa undersökningar sker i en kontext där forskare 

sätter sig in i studiesubjektets tillvaro. I denna litteraturstudie motiveras användandes av 

kvantitativa studier genom att dessa undersöker större grupper och söker 

generaliseringar. Genom att inkludera båda dessa ansatser i litteraturstudien ges en 

nyanserad bild som svarar på studiens syfte.   



 

 

Författarnas valda begränsningar vid sökning av data var bland annat att de inkluderade 

artiklar i litteraturstudien ej var äldre än 10 år. Detta då författarna ville att forskningen 

skulle avspegla en kontext inte allt för olik dagens. Ytterligare begränsning som gjordes 

var att det skrivna språket var engelska för att ge en större tillgänglighet till forskning 

från olika delar av världen, då många icke engelskspråkiga forskare, enligt Polit och 

Beck (2016), väljer att skriva på engelska. Dock förelåg risken för misstolkningar då 

författarnas modersmål är svenska och har en begränsad engelsk vokabulär. Med insikt 

om detta använde författarna uppslagsverk för att reducera risken för feltolkning.    

Författarna har metodiskt granskat resultatet i artiklarna. Dessa färgkodades sedan 

enskilt för att upprätthålla objektivitet i insamlingen av information. Därefter fördes 

gemensam diskussion, författarna emellan, där teman framträdde samt underrubriker 

skapades. Genom tematisering av litteratur stärks den föreliggande studiens pålitlighet 

(Polit & Beck 2016) 

5.4 Kliniska implikationer 

 

Författarna vill med denna litteraturstudie bidra till ökad kunskap om hur 

anhörigvårdare upplever vårdandet av en person med Alzheimers sjukdom. 

Vårdpersonal ser hur anhörigvårdare riskerar att bli utbrända i uppgiften av att vårda en 

anhörig. De negativa förhållningssätten i hanteringen av olika upplevelser ger en 

förståelse till varför anhörigvårdaren upplever ökad stress, risk för utbrändhet och 

isolering. Samtidigt belyser denna litteraturstudie de positiva förhållningssätt 

anhörigvårdare använder sig av i en konstruktiv hantering av upplevelser som bidrar till 

ökad livskvalitet och reducerade nivåer av stress. Genom ökad kunskap om 

anhörigvårdarens upplevelser av att vårda en person med Alzheimers sjukdom kan 

vårdpersonal bidra med individuellt omhändertagande under sjukdomens olika 

avancemang för att reducera risken av negativ hantering.  

5.5 Fortsatt forskning 

 

Sjukvården bör verka preventivt i tidigt sjukdomsskede i omhändertagande av både 

patient och anhörigvårdare. Detta för att reducera framtida risker anhörigvårdare får 

utstå. Mer kunskap om den subjektiva upplevelsen krävs för att förstå vilka 

förhållningssätt anhörigvårdare använder sig av samt varför de används. De olika 

copingstrategierna kan antingen bidra till positiva eller negativa upplevelser i 



 

 

hanteringen. Vidare kan en forskning om psykosociala faktorer bidra till att optimera ett 

individuellt omhändertagande av anhörigvårdare och verka preventivt i en kontext de 

lever i. Detta görs förslagsvis genom kvalitativ forskning för att finna individuella 

hanteringsstrategier samt undersöka kontexten dessa personer lever i.   

5.6 Slutsats 

 

Genom beskrivning av anhörigvårdares upplevelse av att vårda personer med 

Alzheimers sjukdom gavs en tydligare bild av hur sjukdomen drabbar de anhöriga och 

hur den har en stor psykosocial påverkan på dem. Anhörigvårdare är därför i ett tidigt 

skede behov av hjälp och stöd från sjukvården för att själva inte riskera att bli psykiskt 

och fysiskt utmattade. Detta är något som sjukvårdspersonalen bör uppmärksamma och 

ha insikt om under sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom för att verka preventivt. 
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Coping strategies, 
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people with 
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disease. 
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design 
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13 Män 

67 Kvinnor 

Medelålder 67,2 

Bekvämlighetsurval 

Enkätundersökning med 

fixerade svarsalternativ 

Krippendorff’s 

content analys, 

Spearman’s rho 

correlation 

coefficient, t-test 

Fjellström, C., 

Starkenberg, Å., 

Wesslén, A., 

Tysén- 

Bäckström, A.C. 

& Faxén- Irving, 

G. (2010) 

Sverige 

 

To be a good food 

provider: A 

exploratory study 

among spouses of 

persons with 

Alzheimer’s 

disease. 

Explorativ design 

Kvalitativ ansats 

17 Anhörigvårdare 

11 kvinnor 

6 män 

Medelålder 70,5 år 

Bekvämlighetsurval 

Fokusgrupper med 

semistrukturerade 

intervjuer, tre grupper 

varav 6 deltagare i två 

grupper samt 5 deltagare i 

en grupp, 90 minuter i 

genomsnitt, genomfördes 

på ett sjukhus 

Innehållsanalys 

Hodge, D. & Sun, 

F. (2012).  

USA 

Positive feelings 

of caregiving 

among latino 

Strukturell 

ekvationsmodellering 

Kvantitativ ansats 

209 Anhörigvårdare 

37 Män 

172 Kvinnor 

Enkätundersökning med 

fixerade svarsalternativ  

 

Deskriptiv analys, 

Faktoranalys, Path 

Coefficient 
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Alzheimer’s 

family caregivers: 

Understanding the 

role of spirituality. 

Medelålder 58 år 

Ändamålsenligt urval 

Kimura, N., 

Maffioletti, V., 

Santos, R., 

Tourinho-

Baptista, M. & 

Dourado, M. 

(2015) 

Brasilien 

Psychosocial 

impact of early 

onset dementia 

among caregivers. 

Fenomenologisk 

design 

Kvalitativ ansats 

9 anhörigvårdare 

2 Män 

7 Kvinnor 

Medelålder 51,2 År 

Bekvämlighetsurval 

 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer, inspelad, plats 

ej angiven, genomsnittlig 

tid ej angiven 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Monin, J., Schulz, 

R. & Feeney, B. 

(2014) 

USA 

Compassionate 

love in individuals 

with alzheimer’s 

disease ant their 

spousal 

caregivers: 

associations with 

caregivers’ 

Deskriptiv design 

Kvantitativ ansats 

58 anhörigvårdare 

11 Män 

47 Kvinnor 

Medelålder 73,95 år 

Ändamålsenligt urval 

Enkätundersökning med 

skattningsskalor, 

strukturerad intervju, plats 

ej angiven, genomsnittlig 

tid ej angiven 

Korrelationsanalys, 

Bootstrapping 
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psychological 

healt. 

Poulin, M., 

Brown, S., Ubel, 

P., Smith, D., 

Jankovic, A. & 

Langa, K. (2010). 

USA 

Does a helping 

hand mean a 

heavy heart? 

Helping behavior 

and well-being 

among spouse 

caregivers. 

Kvantitativ ansats 73 Anhörigvårdare 

Medelålder 71,5 år 

Kön ej angivet 

Ändamålsenligt urval 

 

 

Enkätundersökning med 

fixerade svarsalternativ, 

enkätundersökning med 

skattningsskala, 

handdator som användes i 

tidsintervaller 

Flernivåmodellsanalys 

 

Raggi, A., Tasca, 

D., Panerai, S., 

Neri, W. & Ferri, 

R. (2015). 

Italien 

The burden of 

distress and 

related coping 

processes in 

family caregivers 

of patients with 

Alzheimer’s 

disease living in 

the community. 

Deskriptiv design 

Kvantitativ ansats 

73 anhörigvårdare 

45 Kvinnor 

28 Män  

Medelålder 75 

Ändamålsenligt urval 

Enkätundersökning, 

Likertskalor 

Spearman rank 

correlation 

coefficient, Kruskal- 

Wallis ANOVA, 

Bonferroni correction 



 

5 

 

Tan, T., 

Schneider, A. 

(2009). 

Kanada 

Humor as a coping 

strategy for adult-

child caregivers of 

individuals with 

Alzheimer’s 

disease. 

Fenomenologiskt 

design 

Kvalitativ ansats 

6 anhörigvårdare 

1 Man 

5 Kvinnor 

Medelålder 50,7 år 

Ändamålsenligt urval 

  

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer, 

inspelade, plats ej 

angivgen, genomsnittlig 

tid ej angiven 

Innehållsanalys, 

Pattons 

fenomenologiska 

analysmetod  

Välimäki, T., 

Vehviläinen- 

Julkunen, K. & 

Peitilä, A. M. 

(2007) 

Finland 

Diaries as a 

research data in a 

study on family 

caregiver of 

prople with 

alzheimer’s 

disease: 

methodological 

issues. 

Beskrivande design 

Kvalitativ ansats 

83 anhörigvårdare 

22 Män 

61 kvinnor 

Medelålder 70 år 

Ändamålsenligt urval 

 

Dagböcker, ostrukturerat 

skrivande, pågick under 2 

veckor 

Innehållsanalys 

Välimäki, T., 

Vehviläinen- 

Julkunen, K., 

Pietilä, A-M. & 

Life orientation in 

Finnish family 

caregiver’s of 

persons with 

Alzheimer’s 

Deskriptiv design 

Kvalitativ ansats 

132 anhörigvårdare 

35 Män 

97 Kvinnor 

Medelålder 67,4 år 

Ändamålsenligt urval 

Dagböcker, ostrukturerat 

skrivande, pågick under 2 

veckor 

Innehållsanalys, 
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Koivisto, A. 

(2012). 

Finland 

disease: A diary 

study. 
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Bilaga 2 
 

Tabell 3: Presentation av inkluderade artiklars författare, syfte och resultat 

 

Författare Syfte Resultat 

Cooper, C., Katona, C., Orrel, M. & Livingston, 

G. (2008). 

Att utforska hypotesen om att förhållandet 

mellan bördan av att vara vårdgivare och ångest 

och depression är medierat till en viss typ av 

copingstrategi.  

 

Att vårdgivaren använder sig av färre 

emotionellt fokuserade strategier och fler 

problemlösande strategier resulterar till mindre 

ångest hos vårdgivaren. 

Ducharme, F., Kergoat, M-J., Antoine, P., 

Pasquier, F. & Coulombe, R. (2013). 

Dokumentera anhörigvårdares upplevelse av att 

vara gift och vårda en ung patient med 

Alzheimers sjukdom för att kunna utveckla 

professionell support som är skräddarsydd till 

deras verklighet.    

Många anhörigvårdare som är gifta med 

patienter med Alzheimers sjukdom behöver i ett 

tidigt skede stöd från vården för att underlätta 

deras upplevelse och kunskap i den nya rollen 

som vårdare. För att kunna ge rätt stöd till 

anhörigvårdare måste vården förstå de 

utmaningar som dem stöter på i sin nya roll. 

Duggleby, W., Swindle, J., Peacock, S. & Gosh, 

S. (2011). 

Undersöka faktorer som associeras med 

livskvalitet hos anhörigvårdare med fokus på 

demografiska faktorer, livsomställning samt 

känslan av hopp. 

Anhörigvårdare med större känsla av hopp och 

som hanterade omställningen av Alzheimers 

sjukdom genom att aktivt söka kunskap och stöd 

hade högre nivåer av livskvalité. 

Fjellström, C., Starkenberg, Å., Wesslén, A., 

Tysén Bäckström, A-C. & Faxén-Irving, G. 

(2010).  

Undersöka hur anhörigvårdare lever 

tillsammans med personer med mild-till-medel 

avancerad Alzheimers sjukdom.  

Anhörigvårdare som lever tillsammans med en 

person med Alzheimers sjukdom upplever 

matrelaterade svårigheter där nutritionskraven 

och matning är det centrala problemen. Många 

anhörigvårdare ansåg det som jobbigt att på 

egen hand bestämma /planera måltiderna då de 

var rädda för att göra sin partner besviken.   
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Hodge, D. & Sun, F. (2012). Undersöka de positiva aspekter spiritualitet har 

hos anhörigvårdare till personer med 

Alzheimers sjukdom. 

Spiritualitet har positiv inverkar hos 

anhörigvårdare och minskar den subjektiva 

stressen. 

Kimura, N., Maffioletti, V., Santos, R., 

Tourinho-Baptista, M. & Dourado, M. (2015). 

Analysera den psykosociala påverkan som tidig 

debuterad Alzheimers sjukdom har på 

anhörigvårdaren.   

Anhörigvårdare till personer med tidig 

debuterad Alzheimers sjukdom upplever sitt 

emotionella mående som mycket dåligt relaterat 

till såväl den dåliga mentala hälsan som den 

fysiska hälsan. Detta leder till en känsla av dålig 

livskvalitet hos anhörigvårdaren.  

Monin, J., Schulz, R. & Feeney, B. (2014). Undersöka om ömsesidig kärlek mellan 

personer med Alzheimers sjukdom och deras 

anhörigvårdare är relaterad till mindre börda, 

stress och depressiva symptom hos 

anhörigvårdaren.  

Anhörigvårdare till personer med Alzheimers 

sjukdom upplever sin roll som vårdare mer 

positiv och mindre mödosam ifall dem känner 

en altruistisk kärlek till varandra, än 

anhörigvårdare som inte upplever denna kärlek 

lika starkt. Den negativa aspekten av detta är att 

anhörigvårdaren upplever fler depressiva 

symtom relaterat till att dem är mer vaksamma 

till deras partners lidande.  

Poulin, M., Brown, S., Ubel, P., Smith, D., 

Jankovic, A. & Langa, K. (2010). 

Undersöka om ett hjälpande beteende hos 

anhörigvårdaren kan främja välbefinnande. 

Vid ett symbiotiskt förhållande mellan 

anhörigvårdare och patient främjas 

välbefinnandet för den anhöriga. I förhållanden 

som ej var symbiotiska upplevs vårdandet som 

negativt hos den anhöriga. 

Raggi, A., Tasca, D., Panerai, S., Neri, W. & 

Ferri, R. (2015). 

Undersöka vilka copingstrategier 

anhörigvårdare till personer med Alzheimers 

sjukdom använder sig av för att hantera känslor 

av börda samt att utvärdera anhörigvårdarens 

psykosociala variabler i förhållande till 

patientens sjukdomstillstånd.    

Anhörigvårdarens psykosociala status har en 

stark koppling till patientens svårighetsgrad i sin 

sjukdom (Alzheimers sjukdom). En ökad 

svårighetsgrad på de kognitiva och motoriska 

funktionerna hos patienten innebär en större 

börda och ökad stress hos anhörigvårdaren, 
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särskilt om denne saknar ett socialt stöd från 

omgivningen.    

Tan, T., Schneider, A. (2009). Utöka förståelsen för vuxna barn som är 

anhörigvårdare till personer med Alzheimers 

sjukdom med fokus på humor som 

copingstrategi. 

Humor bör fungera som en copingstrategi för 

anhörigvårdare för att förebygga utbrändhet hos 

anhörigvårdaren samt för att optimera 

omvårdnaden kring dessa patienter. 

Välimäki, T., Vehviläinen- Julkunen, K. & 

Pietilä, A-M. (2007). 

Undersöka om användning av ostrukturerade 

dagböcker och dess fördelar samt begränsningar 

som huvudsaklig forskningsdata i en studie om 

anhörigvårdare till personer med Alzheimers 

sjukdom. 

Vårdgivare såg dagboksskrivandet som 

terapeutisk och ett forum där deras tankar, 

frustration och rädsla kunde uttryckas, dock 

kunde vårdgivarna ibland uppleva 

dagboksskrivandet som en extra stressfaktor och 

bristande motivation hindrade dem från att 

skriva i dagboken.   

Välimäki, T., Vehviläinen- Julkunen, K., Pietilä, 

A-M. & Koivisto, A. (2012). 

Undersöka anhörigvårdarens livsorientering och 

dess förändringar som uppstår under det första 

året efter att en familjemedlem fått diagnosen 

Alzheimers sjukdom. 

Anhörigvårdare upplever många utmaningar i 

processen av att vara anhörigvårdare. Denna 

process startar redan innan familjemedlemmen 

har fått diagnosen Alzheimers sjukdom och har 

en stor påverkan på deras livsorientering. 

Anhörigvårdares hälsa och välmående bör 

därför bejakas direkt i samband med att 

diagnosen ställs. 

 

 

 

 

 

 

 

 


