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Abstrakt 
Bakgrund: Alzheimers demens är den vanligaste demenssjukdomen och en av de 

vanligaste sjukdomarna i Sverige. Personen som lider av sjukdomen försämras 

successivt och sjukdomen varar livet ut. I dag har anhöriga en ansträngande roll när de 

vårdar sin närstående med Alzheimers demens. Rollen som vårdare blir mer 

ansträngande ju längre sjukdomen framskrider. Sjukdomen visar sig på olika sätt från 

person till person. Syfte: Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av att 

vårda en närstående som lider av Alzheimers demens. Metod: Systematisk 

litteraturstudie. Kvalitativ manifest innehållsanalys. Vid sökningen av artiklar användes 

Cinahl, PsychInfo samt PubMed som sökmotorer där nio vetenskapliga artiklar 

användes efter kvalitetsgranskning. Resultat: Anhörigas upplevelser av att vårda sin 

närstående kunde delas in i fem kategorier; nedstämdhet, utmattning, börda, behov av 

stöd och sociala svårigheter och isolering. Detta upplevde de anhöriga i samband med 

vårdandet av den närstående och förändringarna som sjukdomen medförde i deras liv. 

Lidande i olika former var ett återkommande fenomen i resultatet. Slutsats: Det 

framgår tydligt hur de anhöriga påverkas av den närstående med Alzheimers demens, 

framför allt i sitt vardagliga liv. De anhöriga behöver stöd för att undvika upplevelser av 

utmattning, nedstämdhet, lidande, börda och övergivenhet i samband med vårdkontakt. 
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1. Introduktion 

Genom åren har vi stött på och hört om närstående till vänner och bekanta som lever 

med en person med Alzheimers demens. Då vi sett denna sjukdom på nära håll, 

reflekterat kring ansvaret och bördan som kan läggas på de närstående bestämde vi oss 

för att skriva om anhörigas upplevelser och erfarenheter av att ha en närstående som 

lider av Alzheimers demens.  

2. Bakgrund 

2.1 Alzheimers demens 

I dag finns det över tvåhundratusen människor som lider av demens i Sverige, varav 

över hälften av dessa lider av Alzheimers demens (Marcusson, Blennow, Skoog och 

Wallin, 2011). Enligt Edberg (2009) är Alzheimers demens den vanligaste 

demenssjukdomen i Sverige, den utgör två tredjedelar av alla demensdiagnoser. 

Sjukdomen drabbar hela storhjärnan men framförallt hjässloben och tinningloben där 

tidiga symptom är progressiv glömska samt svårigheter att planera och uträtta sysslor 

som tillhör vardagen. Senare symptom kan vara försvårad språklig förmåga samt 

nedsatt kognitiv förmåga. Sjukdomen är successivt degenererande och löper livet ut. För 

närvarande finns inget botemedel eller en fastställd etiologi till varför Alzheimers 

demens uppkommer. Enligt Marcusson, Blennow, Skoog och Wallin (2011) har 

kunskapen kring etiologin bakom Alzheimers demens ökat avsevärt de senaste två 

decennierna. Dock har man hittills endast kommit fram till hypoteser kring vad som 

orsakar sjukdomen.  

 

2.1.1 Neuropatologi 

Alzheimers demens drabbar som vi tidigare nämnt främst pann-, hjäss- och 

tinningloberna, och syns framförallt i hjärnbarken. Bogdanovic (2013) menar att 

gemensamt för alla fall av sjukdomen är en atrofi d.v.s. en förtvining av hjärnan där 

ventriklarna blir synligare och mer utformade i kombination med en minskande 

vitvävnad i barken. Det uppkommer även rikligt med synliga neuritiska plack samt 

neurofibrillära nystan i hjärnvävnaden vid Alzheimers demens. Neuritiska plack är 

kärnor av beta-amyloid som sedan omlindats av abnormala nervcellsutskott. 

Neurofibrillära nystan innebär en samling av onormalt fosforylerade proteiner i 

särskilda neurons cellkroppar. Dessa två patologiska förändringar i hjärnan är 
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avgörande för den patologiska diagnosen av sjukdomen trots att andra förändringar i 

hjärnan kan ske vid tillståndet. 

 

2.2 Diagnostisering av demens 

Enligt Fahlander, Karlsson och Vikström (2009) innebär diagnosen demens att en 

person uppfyller fyra kriterier för olika kognitiva störningar som påverkar individens 

vardagliga liv. För att diagnosen ska kunna ställas ska personen lida av 

minnesstörningar, störningar av en eller flera hjärnfunktioner, tillståndet ska lämna 

påtagliga spår i det vardagliga livet och ska ha pågått i över sex månader utan tydlig 

förankring i annan sjukdom. Socialstyrelsen (2010) skriver att demens kan delas in i 

olika stadier beroende på sjukdomens utveckling, mild, måttlig samt svår 

demenssjukdom. Mild demenssjukdom kännetecknar ett tidigt stadie i utvecklingen av 

sjukdomen, där personen klarar sig utan större insatser från hälso- och sjukvården samt 

socialtjänsten. Måttlig demenssjukdom innebär att individen behöver hjälp för att kunna 

utföra vardagliga sysslor och svår demenssjukdom betecknar att personen är i ett sådant 

stort behov av hjälp att hen inte kan klara av det mesta i vardagen. 

 

2.3 Begreppsdefinitioner 

2.3.1 Systemteori 

Enligt Bateson (1998) kan man se de närstående som ett system där olika parter ingår. 

Detta kallas för ett systemteoretiskt perspektiv och utgår från att alla mänskliga 

relationer utspelar sig i ett system där samtliga parter i relationen påverkar varandra. 

Helheten av relationen betyder mer än de olika delarna, och blir påverkad när en 

förändring sker i dessa. Benzein, Hagberg och Saveman (2009) skriver att när en 

närstående i familjen drabbas av sjukdom blir hela familjen involverad. Familjens 

livsstil och vardag förändras i och med att en närstående blir sjuk. 

 

2.3.2 Anhöriga och närstående 

Enligt Socialstyrelsens termbank (2004) definieras anhörig som en person inom 

familjen eller bland de släktingar som anses vara närmast. Vidare skriver 

Socialstyrelsen att en närstående definieras som en person individen har en nära relation 

med. I det vårdvetenskapliga perspektivet anses anhöriga och närstående vara de 

personer som patienten själv betraktar som sin familj och som godkänner detta själv 

(Dahlberg & Segesten 2010). Enligt Marcusson, Blennow, Skoog och Wallin (2011) har 
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många gånger de anhöriga en roll som blir mer ansträngande ju längre 

demenssjukdomen fortgår. Kraven på de anhöriga i vårdandet av sina närstående som 

har en demenssjukdom kan vara olika. Det kan vara så att två personer som har 

Alzheimers demens och dessutom har liknande symptom eller nedsättning, får olika 

boenden beroende på de anhörigas förutsättningar och energi till att kunna delta i 

vården. Det är av stor betydelse att både se till de praktiska och psykologiska 

perspektiven när det kommer till att leva med en person med demens. Dahlberg och 

Segesten (2010) skriver om de anhörigas roll i omvårdnaden av en patient. Enligt 

författarna är det av stor vikt att sjuksköterskan inkluderar de närståendes perspektiv i 

omvårdnadsprocessen. Då en patients perspektiv på sin livssituation, ohälsa samt 

vårdandet influeras och delas med de anhöriga kan deras perspektiv leda till en bättre 

utformning av vårdplaneringen. Detta anses vara extra viktigt vid vård av äldre för att 

vårdpersonal ska kunna utföra en optimal vård. 

 

Genomgående i arbetet har vi använt oss av begreppen närstående och anhörig. För att 

förebygga förvirring kring rollerna kan vi klargöra att de anhöriga är de som vårdar de 

sjuka och vars upplevelser undersökts. Närstående är de som lider av Alzheimers 

demens och tar emot vården. 

3. Teoretisk referensram 

3.1 Lidande 

Enligt Eriksson (2015) definieras lidande som att människan utsätts för något smärtsamt 

eller negativt som denne blir tvingad att leva med. Författaren beskriver tillståndet 

lidande som en kamp, men att det även kan innebära något konstruktivt, 

meningsbärande eller försonande. Det finns tre olika typer av lidande inom vården, 

dessa är sjukdomslidande, vårdlidande samt livslidande.  

 

3.2 Sjukdomslidande 

Enligt Eriksson (2015) uppstår denna typ av lidande oftast i samband med sjukdomen 

eller behandlingen av sjukdomen. Sjukdomslidandet behöver inte orsakas av smärta från 

tillståndet, däremot är relationen mellan smärta och lidande central då ett lidande kan 

lindras genom att reducera den fysiska smärtan. Sjukdomslidande kan delas in i två 

kategorier, där ena kategorin innefattar kroppslig smärta, och den andra själsligt och 

andligt lidande. Upplevelser av skam, förnedring och skuld som människan kan få i 

samband med sjukdom eller behandling kan orsakas av patienten själv, vårdpersonalen 
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eller samhället. I stort sett kan hela vårdsystemet skapa en känsla av skam eller 

förnedring. Detta på grund av att antingen patienten eller anhörig till patienten behöver 

söka sig till olika institutioner för att fråga om information, köa och även vänta. Det 

uppstår många situationer inom sjukvården som leder till lidande för de anhöriga. Vid 

vissa tillfällen kan lidandet vara svårare för de anhöriga än för patienten. Enligt 

Eriksson (2015) är även de anhöriga en typ av patient som behöver hjälp och vård. Om 

en anhörig lider försvinner förmågan att kunna lida med patienten, vilket kan skapa 

känslor av skam, förtvivlan, skuld eller till och med aggression hos den anhörige. 

 

3.3 Vårdlidande 

Vårdlidande är den form av lidande som uppkommer i samband med eller på grund av 

vårdsituationen. Sammanfattningsvis innebär vårdlidandet att man kränker patientens 

värdighet, att vården uteblir, förkastelse och straff eller att det utövas maktmissbruk 

gentemot patient och anhöriga. Den vanligaste formen av vårdlidande är när det uppstår 

en situation där patientens värdighet kränks. Man berövar patienten då möjligheten att 

vara människa fullt ut och för dem att kunna utnyttja sina hälsoresurser. Kränkningen 

kan ske på konkreta sätt, exempelvis vid nonchalering eller slarv när man ska skydda 

patientens integritet vid intima vårdsammanhang (Eriksson, 2015).  

 

3.4 Livslidande 

Enligt Eriksson (2015) är livslidande relaterat till allt som har med levandet att göra. 

Människan står alltså framför ett lidande som består av hela hennes livssituation. Det liv 

som människan är van vid rubbas och tas plötsligt ifrån en. När en människas 

livssituation plötsligt förändras kan det ta lång tid för människan att hitta en ny mening 

och sammanhang med det nya livet. Då denna process strider mot det naturliga i en 

människas liv kan känslor av uppsplittring i ens identitet uppstå, med detta innefattas att 

ens inre blir upplöst i delar som förlorar sammanhang. Eriksson (2015) nämner 

obesvarad kärlek som ett exempel på denna typ av lidande. Vidare skriver författaren att 

känslor av att inte orka eller att ge upp är vanligt förekommande inom vården, då 

situationer som kan upplevas hopplösa ofta uppstår. 

 

4. Tidigare forskning 

Att vara anhörig och vårda en närstående med Alzheimers demens kan enligt tidigare 

forskning innebära både positiva och negativa upplevelser i det vardagliga livet. Trots 
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att positiva aspekter med vårdandet av en person med Alzheimers har blivit 

dokumenterade av anhöriga dominerar dock de negativa upplevelserna. I en studie gjord 

av Graneheim, Johansson och Lindgren (2013) uppmärksammades anhörigas 

upplevelser av att bördan ökade med tiden vid omhändertagandet av en närstående med 

Alzheimers. Vidare skrev författarna att anhöriga kunde uppleva lättnad efter att deras 

närstående blivit inskriven på ett boende. Att upplevelser av börda förekom hos 

anhöriga som vårdar en person med Alzheimers är väldokumenterat. Författarna 

menade här att även den del av familjen som inte var involverad i vårdandet upplevde 

börda. I samma studie kunde även känslor av socialt utanförskap påvisas hos de 

anhöriga.  

 

I en annan studie skriven av Zydziunaite och Bubnys (2010) framkom även att behovet 

var stort gällande information kring de anhörigas upplevelser som vårdar en närstående 

med Alzheimers. Studien påvisade att anhöriga bland annat upplever psyko-sociala, 

fysiska samt ekonomiska svårigheter i samband med vårdandet som påverkade deras 

vardagliga liv negativt. Då varje enskild individs behov skilde sig från de andra menade 

författarna att anhörigas upplevelser var av stor vikt för att kunna utforma och ge rätt 

stöd till rätt person.  

 

5. Problemformulering 

Tidigare forskning visar att Alzheimers demens är en sjukdom där de anhöriga blir 

drabbade både kroppsligt och mentalt. Att som anhörig ställas inför det ansvar och den 

belastning som medföljer när en familjemedlem drabbas av Alzheimers demens kan 

upplevas påfrestande. Anhörigas vardagliga liv förändras med sjukdomen och enligt 

tidigare forskning behövs mer information samt forskning kring anhörigas upplevelser 

av att ta hand om sin närstående med Alzheimers. Vi vill med denna litteraturstudie få 

en ökad förståelse för anhörigas upplevelser och vardagliga liv när de vårdar en 

närstående med Alzheimers demens.   

 

6. Syfte 

Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av att vårda en närstående som 

lider av Alzheimers demens. 
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7. Metod 

En systematisk litteraturstudie innebär enligt Forsberg och Wengström (2013) att 

forskaren utför en systematisk sökning av relevant, vetenskaplig och tidsenlig forskning 

inom ett specifikt ämne eller område för att sedan redovisa detta. Informationen som 

redovisas i en systematisk litteraturstudie skall alltid grundas i vetenskaplig litteratur, 

och datan skall byggas på vetenskapliga rapporter eller tidskrifter i form av artiklar. 

Efter sökningen kvalitetsgranskas litteraturen för att slutligen analyseras och 

sammanställas. Syftet med detta är att identifiera aktuell information som är relevant för 

beslutstaganden inom kliniska verksamheter (Forsberg & Wengström 2013). 

 

7.1 Inklusionskriterier och avgränsningar 

Avgränsningar för studien var att artiklarna skulle vara skrivna på antingen engelska 

eller svenska. Artiklarna skulle vara peer-reviewed och vara publicerade under de 

senaste tio åren. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle besvara studiens syfte och 

vara godkända av etisk kommitté eller ha ett etiskt resonemang.   

 

7.2 Sökningsförande och urval 

Till denna litteraturstudie har vi valt Cinahl, PsycINFO och Pubmed som databaser att 

söka artiklar i. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är Cinahl en databas som 

innehåller omvårdnadsforskning, PsycINFO innehåller psykologisk forskning inom 

medicin och omvårdnad. Pubmed är en bred databas som har väsentlig information 

inom omvårdnad och medicin. Sökningen efter artiklar gjordes mellan 2016-02-25 och 

2016-03-15.  

 

Vi valde först att göra en fritextssökning med alzheimer’s och experience som ordval 

eftersom de begreppen ingick i syftet. Kristensson (2014) skriver att första steget för att 

hitta relevant och önskvärd litteratur är att ha en sökstrategi. Innan det är aktuellt att 

påbörja sin sökning efter vetenskaplig litteratur kan en testsökning göras för att få fram 

vilket material som behövs, vart det kan hittas och hur man ska gå tillväga för att hitta 

så relevant material som möjligt. Sammanfattningsvis handlar en sökstrategi om hur 

författarna ska få fram lämpliga och relevanta sökord till sin litteraturstudie. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är det vanligt att använda ord från syftet för att sedan 

kombinera dessa. I fritextssökningen använde vi oss av Alzheimer’s och experience och 

kombinerade sedan dessa med den booleska operatorn AND. Detta gjordes i databasen 
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Cinahl. I och med denna fritextssökning kunde vi hitta fler begrepp att använda vid den 

systematiska sökningen.  

 

Efter flera fritextssökningar och hjälp av bibliotekarien kunde vi sedan få fram relevanta 

ämnesord och sökord. Alzheimer’s disease, experience, family/family attitudes, 

caregivers, next of kin och relative var de sökord och ämnesord som vi fick fram genom 

olika sökningar. Vi kombinerade dessa ord och sökte på dem i de databaser som nämns 

ovan. De sökord vi valde att trunkera var experienc*, famil* samt relativ*. Detta för att 

få med så många relevanta resultat från sökningen som möjligt då ändelserna kunde 

variera. 

 

Efter sökningen läste vi genom totalt sextiofyra abstrakt. De abstrakt som inte visade 

relevans för vårt syfte exkluderades. Vi valde sedan tjugo artiklar att noggrant läsa 

igenom. Av dessa tjugo artiklar gick nio artiklar vidare till kvalitetsgranskningen. De 

elva artiklar vi valde bort var antingen på grund av att de inte hade något godkännande 

från etisk kommitté, etiskt resonemang eller för att de inte var kompatibla med syftet för 

vår studie. För fullständig redogörelse av sökningar, lästa abstrakt och fulltexter se 

bilagor (1, 2 och 3).  

 

7.3 Kvalitetsgranskning 

Till kvalitetsgranskningen blev vi inspirerade av Kristenssons (2014) granskningsmallar 

för kvalitativa samt kvantitativa artiklar. Här beskrivs två mallar, en för kvantitativ och 

en för kvalitativ. Till kvalitetsgranskningen valde vi att göra utdrag från båda mallarna 

för kvantitativa studier eftersom de kvantitativa artiklar som gick vidare till 

granskningen både var tvärsnittsstudier och randomiserade studier. Detta gjorde vi för 

att mallarna innehöll olika frågor som vi kände var relevanta för samtliga kvantitativa 

artiklar. Vi utgick från frågorna som fanns med i mallarna, men lade även till egna 

frågor som vi ansåg var relevanta för studiernas kvalitet. De frågor vi lade till i de 

kvantitativa och kvalitativa granskningsmallarna (markerade med * i bilaga 4 och 5) var 

frågor som berörde tydligheten i abstraktet, tydligheten i introduktion, bakgrund samt 

tydlig problemformulering. Dessa frågor inspirerades av Carlsson och Eiman (2003). 

Frågor om etiskt godkännande och övervägande, resultatets relevans för syftet samt 

logisk stringens lades även till. Slutligen beslutade vi oss för att även inkludera en fråga 

angående om författarna diskuterat svagheter och styrkor angående studiens metodik, 
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vilket vi kände var relevant för studiens validitet alternativt trovärdighet. För att lättare 

kunna avgöra kvaliteten på artiklarna lade vi även till ett poängsättningssystem 

inspirerat av Carlsson och Eiman (2003) så att vi kunde dela in artikelkvaliteten i låg, 

medel eller hög kvalitet. När en artikel uppfyllde mindre än femtio procent av mallens 

maxpoäng bedömdes den vara av låg kvalitet och exkluderades. Om artikeln uppfyllde 

femtio procent eller mer av maxpoängen bedömdes den vara av medel kvalitet och 

kunde därför inkluderas i studien. De artiklar som hamnade på sjuttiofem procent eller 

över blev bedömda att vara av hög kvalitet.  

 

Nästa steg i vår kvalitetsgranskning var att vi läste och granskade artiklarna var för sig, 

för att sedan tillsammans granska dem en gång till och diskutera resultatet av 

granskningen. Av de nio artiklar som gick vidare från granskningen blev åtta artiklar 

bedömda att vara av hög kvalitet, och en artikel blev bedömd att vara av medel kvalitet. 

Samtliga artiklar är redovisade i en artikelmatris, (se bilaga 6).  

 

7.4 Dataanalys 

Under analysprocessen valde vi ett induktivt arbetssätt. Analysen i detta examensarbete 

har utgått ifrån Forsberg och Wengströms (2013) innehållsanalys. De menar att en 

manifest innehållsanalys kännetecknas av att en eller flera forskare delar in data på ett 

organiserat sätt för att enklare kunna urskilja olika mönster då målet till slut är att 

beskriva utmärkande företeelser. Vi läste först artiklarna enskilt och markerade 

noggrant delar i texten som var relevanta för syftet. Genom detta arbetssätt kunde vi 

sedan urskilja enskilda utsagor. Forsberg och Wengström (2013) beskriver två typer av 

innehållsanalys, manifest och latent innehållsanalys. En manifest innehållsanalys 

innebär att forskaren gör en analys av mönster eller teman som direkt upptäcks i texten. 

Denna analys har vi arbetat utifrån när vi har analyserat resultaten från artiklarna.  

 

Det första steget enligt Forsberg och Wengström (2013) är att läsa igenom den text som 

ska analyseras flera gånger för att på så sätt lära känna det material som finns framför 

en. Vi läste först artiklarna var och en för sig för att sedan kunna sammanställa dem 

tillsammans och då finna konsensus. Därefter kunde vi tillsammans ta ut utsagor ur 

texten som var relevanta för vårt syfte. Dessa utsagor kondenserades och kodades. 

Slutligen delades koderna in i kategorier. Detta motsvarar det andra och tredje steget i 

Forsberg och Wengströms (2013) innehållsanalys (Se tabell 1). 



  
 

9 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 

Översatt utsaga Kondensering Kod Kategori 

 

Beteendet som 

orsakade de anhöriga 

mest depressiva 

symtom var patienters 

apati.  

 

 

Apati orsakade 

depressiva symtom för 

de anhöriga.  

 

 

 

Depressiva symtom  

 

 

 

Nedstämdhet 

 

Inkontinens och 

”vandring” i samband 

med anhörigas trötthet 

utsatte de anhöriga för 

utmattning. De 

började inse att de inte 

längre kunde ta hand 

om den sjuke. 

 

 

Anhöriga insåg att de 

inte kunde ta hand om 

den sjuke på grund av 

utmattning. 

 

 

 

Vårdande leder till 

trötthet 

 

 

 

 

 

Utmattning 

 

Mer börda för 

vårdarna ju längre in i 

sjukdomen patienten 

kom. 

 

Motstridighet från den 

sjuke, samt förnekelse 

av uppenbart förlorad 

kognitiv förmåga 

orsakade de anhöriga 

frustration. 

 

 

Bördan ökar med 

tiden. 

 

 

 

Förnekelse och 

motstridighet 

orsakade de anhöriga 

frustration. 

 

 

 

 

 

 

Ökande påfrestning 

 

 

 

Frustration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börda 

 

De anhöriga ville att 

vårdpersonalen skulle 

finnas där och stötta 

så mycket de kunde 

och dessutom ge 

andrum när det 

behövdes. De ville att 

vårdpersonalen skulle 

vara förstående, 

respektfulla och känna 

medlidande.  

 

 

 

 

De anhöriga ville att 

vårdpersonalen skulle 

finnas där, ge stöd, 

andrum, visa empati, 

sympati samt respekt. 

 

 

 

 

 

 

Att hjälpa till 

 

 

 

 

 

 

Behov av stöd 

 

De anhöriga upplevde 

att allmänhetens syn 

på sjukdomen var 

rädsla. De upplevde 

även att allmänheten 

kunde känna sympati 

och empati för 

patienten. 

 

De anhöriga upplevde 

att gamla vänner till 

patienterna började 

dra sig undan och till 

slut undvek dem helt. 

 

 

 

De anhöriga upplevde 

att allmänheten kände 

rädsla, sympati samt 

empati för den 

drabbade. 

 

 

Gamla vänner drog 

sig successivt undan. 

 

 

 

 

 

 

 

Samhället och vänner 

 

 

 

 

 

 

 

Sociala svårigheter 

och isolering 
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7.5 Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2013) hävdar att innan en systematisk litteraturstudie 

påbörjas ska man som forskare överväga etiska aspekter som kan påverka arbetet. Inom 

etiska överväganden framgår att fusk och ohederlighet inte får förekomma under några 

omständigheter under arbetets gång. Vidare skriver de att en artikel bör ha etiskt 

godkännande eller övervägande för att kunna bli inkluderad. Samtliga artiklar som 

använts i denna studie har blivit godkända av etisk kommitté med eller utan etiska 

överväganden. Kristensson (2014) skriver att forskning ska präglas av objektivitet. Vi 

var noggranna med att de resultat vi fick fram skulle vara fria från våra egna tolkningar 

eller vår subjektiva uppfattning. Vi satte därmed vår förförståelse inom parentes.  

8. Resultat 

Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av att vårda en närstående som 

lider av Alzheimers demens. Resultatet i denna litteraturstudie delades in i fem 

individuella kategorier nämligen nedstämdhet, utmattning, börda, behov av stöd och 

sociala svårigheter och isolering. Samtliga kategorier var vanligt förekommande 

upplevelser och känslor som rapporterades av anhöriga.  

 

8.1 Nedstämdhet 

I Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari och Sourtzi (2007) fanns depression 

med som en av fyra huvudvariabler i resultatet. Studien visade att över sextiofem 

procent av de hundrasjuttiotvå deltagarna uppvisade depressiva symptom när de vårdade 

en närstående med Alzheimer’s demens. Det som var den största faktorn till depressiva 

symptom och nedstämdhet hos de anhöriga var att den sjuke uppvisade apati. Detta 

framkallade känslor av sorg hos de anhöriga som sedan visade sig i depressiva 

symptom. Studien visade även att personlig stress, rollens belastning samt berövandet 

av relationen till den sjuke var faktorer som orsakade depressiva symptom. Samtliga 

presenterade faktorer var rapporterade i samband med vårdandet av en närstående med 

Alzheimers demens. En annan studie som påvisade depression bland anhöriga är 

Papastavrou, Charalambous, Tsangari och Karayiannis (2012). Här framkommer att 

depression vid vårdandet av en närstående som har Alzheimers demens kan affekteras 

av många olika faktorer. Några av dessa faktorer är kön, den anhörigas utbildningsnivå, 

men även relationen med patienten. Författarna av studien menade att ju lägre 

utbildningsnivå de anhöriga hade, desto djupare depression uppvisade de. Resultatet 
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visade även att kvinnor oftare uppvisade fler depressiva symptom än män, och att makar 

och barn till de som insjuknat visade flest symptom för depression.  

 

Edwards (2014) beskriver hur svårt det var för de anhöriga att acceptera och begripa hur 

fort sjukdomen utvecklades till det sämre. De upplevde att de missade värdefull tid 

tillsammans. Medan de försökte möta sina föräldrars behov och samtidigt hantera sitt 

egna vardagliga liv kände de hur stort deras ansvar var över deras föräldrar. På grund av 

detta upplevde de anhöriga depressiva symtom, nedstämdhet och stress. Dessa 

upplevelser var alltså relaterade till sorgen över att de endast hade lite tid kvar med sina 

föräldrar innan sjukdomen helt skulle ta över.  

 

Många av de anhöriga jämförde de nuvarande omständigheterna med hur det hade sett 

ut innan deras närstående blev sjuka i Alzheimers demens. På grund av sjukdomen 

försämrades förmågan att kunna utföra saker som det inte var några problem med förr. 

Jämförelsen med förr och nu gav känslor av sorg, rädsla och skuld. De upplevde dock 

inte endast sorg och ånger över de minnen de hade tillsammans med sina närstående 

som de vårdade, utan de var också rädda för vad framtiden skulle bära med sig. Oavsett 

vad de gjorde skulle deras familjemedlem bli sämre och gå ännu djupare ner i sin 

sjukdom. Familjemedlemmar med Alzheimers demens pratade mycket om det förflutna 

och om människor de mött under sitt liv. Detta skapade ett stort lidande för de anhöriga 

eftersom detta var minnen de delade tillsammans (Navab, Negarandeh & Peyrovi, 

2012). 

 

Anhöriga rapporterade en rädsla av att själva drabbas av Alzheimers demens i 

framtiden. De såg hur deras närstående blev allt sämre. Från att vara självständiga till att 

behöva hjälp med att minnas hur allt fungerar och vad alla heter. De var oroade både 

över sig själva och sina närstående och vad framtiden skulle bära med sig. De anhöriga 

ville spendera så mycket tid de kunde tillsammans med sina närstående eftersom de 

upplevde att sjukdomen var oförutsägbar och att deras närstående när som helst kunde 

bli ännu sämre. På grund av att sjukdomen var så otydlig och oförutsägbar skapade detta 

ett slags lidande för de anhöriga eftersom de inte kunde förutspå hur framtiden skulle 

arta sig (Navab, Negarandeh & Peyrovi, 2012).  
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8.2 Utmattning 

Utmattning var ett återkommande resultat i många av studierna vi hittade. I studien av 

Lethin, Hallberg, Karlsson och Janlöv (2015) belystes ämnet utmattning som en vanligt 

förekommande upplevelse bland de anhöriga som tar hand om sina närstående med 

Alzheimers demens. Studien visade att nyblivna anhörigvårdare sällan var förberedda 

för den mängd energi ansvaret som vårdare krävde. De anhöriga upplevde att 

belastningen var för krävande för att själva hantera, och ansökte därmed om 

professionell hjälp. De anhöriga upplevde även att den konstanta kampen för stöd och 

hjälp i vårdandet blev en stor faktor till att deras trötthet förvärrades. Upprepade avslag 

om utökad hjälp i vårdandet gjorde till slut att de anhöriga upplevde utmattning på 

grund av överbelastning. För vissa av deltagarna upplevdes utmattningen så omfattande 

att suicidtankar uppkom i strävan efter en utväg.  

 

I studien av Mahoney, LaRose och Mahoney (2013) beskrevs anhörigas upplevelser av 

utmattning från ett annat perspektiv. Författarna menar att när Alzheimers demens med 

tiden blir värre ökar ansträngningen för de anhöriga i samband med vårdandet av deras 

närstående i hemmet. Här belyser studiens resultat hur faktorer som den sjukes 

inkontinens och rymningar i kombination med de anhörigas trötthet i sin tur kan orsaka 

utmattning hos de anhöriga. Det är vid detta kritiska ögonblick som de anhöriga blir 

medvetna om att det inte kan fortsätta med sitt vardagliga liv som de gjort innan deras 

närstående blev sjuka. Denna utmattning som slutligen drabbade de anhöriga fick dem 

att inse att de inte längre kunde möta kraven som vårdandet medför utan att skada sig 

själv. Anhöriga som hade heltidsanställning utöver vårdandet av sin närstående 

upplevde mental och fysisk utmattning oftare än andra anhöriga.  

 

8.3 Börda 

Upplevelse av börda var en av de vanligast förekommande negativa aspekterna med 

vårdandet av en närstående med Alzheimers demens. Anhöriga som rapporterade 

upplevelser av börda kunde referera till många olika tillfällen under vårdtiden där deras 

närstående direkt eller indirekt framkallat känslan av börda hos dem. Papastavrou, 

Charalambous, Tsangari och Karayiannis (2012) lyfte i sin studie fram hur olika 

faktorer som anhörigas ålder, utbildningsgrad samt tid sedan diagnostisering av 

sjukdomen kunde påverka upplevelsen av börda. Författarna menar i sitt resultat av att 

anhöriga med lägre utbildningsnivå kände större börda än de med hög utbildningsnivå. 
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Det framkom även att ju yngre de anhöriga var desto djupare var upplevelsen av bördan 

i deras vardagliga liv. Yngre anhöriga rapporterade mer frekvent att deras närstående 

med Alzheimers påverkade deras sociala liv negativt. Då majoriteten av deltagarna 

(46,5%) hade vårdat sin anhöriga med Alzheimers demens i ett till fem år hittades även 

en tydlig koppling mellan upplevelser av börda hos de anhöriga och tidsaspekten av hur 

länge den närstående hade varit sjuk. Det framkom att bördan hos de anhöriga ökade 

successivt med tiden sedan sjukdomen diagnostiserades.  

 

I en studie av Edwards (2014) berättade anhöriga att även om de vårdade sin närstående 

med Alzheimers på distans upplevde de börda. Här belyser resultatet att anhöriga kunde 

känna börda även om de inte bodde med personen eller hade hand om det fysiska 

vårdandet. Deltagarna gav sina närstående vård i form av övervakning, telefonkontakt, 

besök och att de hade ansvaret för den sjuke. De skulle även se till att den sjuke fick 

regelbunden professionell vård. Deltagarna rapporterade att de var tvungna att anpassa 

sina liv till den närstående. Då de inte hade den fysiska kontakten med sin närstående 

behövde de spendera mer tid på telefon, datorer, men även på resor från och till deras 

närståendes hem. De anhöriga upplevde här börda då deras hälsa och sociala liv 

påverkades negativt. Många deltagare såg sitt ansvar som ett heltidsarbete, där mindre 

tid och energi gick till deras egna liv, familjer och vänner än den närstående. Vissa av 

deltagarna upplevde att aktiviteter som brukade ge dem glädje inte längre gjorde det då 

deras närstående med Alzheimers var av högsta prioritet. Deltagarna upplevde en 

ekonomisk kamp då deras roll i vårdandet av sin anhöriga krävde pengar. Denna kamp 

förvärrades även av att de ibland var tvungna att ta ledigt från jobb utan lön för att hälsa 

på dem.  

 

I Japan genomfördes en studie av Yamashita och Amagai (2007) som lyfte fram 

anhörigas upplevelser av börda från ett annat perspektiv. I denna studies resultat 

framgick det att många av de anhöriga inte tog på sig rollen som vårdare frivilligt, utan 

var tvungna på grund av tradition och plikt mot sin make/maka att ta hand om sina 

föräldrar eller svärföräldrar med Alzheimers demens. Trots att vissa deltagare inte 

påvisade en direkt upplevd börda, fanns det vissa som utöver bördan upplevde att de 

även var offer för sina närståendes beteenden. De sistnämnda deltagarna rapporterade 

att deras närstående slängde avfall kring sig, hade ett kränkande språk samt rymde 

hemifrån. Dessa problem krävde en stor mängd energi från de anhöriga att hantera och 
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orsakade börda. En deltagare i studien upplevde hat mot sin närstående för den börda 

som vårdandet orsakat henne. Det gemensamma problem som var tydligast bland 

deltagarna var den sjukes rymmande hemifrån, då de gick vilse och var tvungna att 

återfinnas. 

 

Mahoney, LaRose och Mahoney (2013) beskrev även i sitt resultat den frustration som 

de anhöriga upplevde när deras närstående med Alzheimers uppträdde motsträvigt. 

Detta var oftast i samband med att de anhöriga försökte bibehålla den närståendes 

värdighet. I resultatet rapporterades att de anhöriga kände stor frustration när deras 

närstående förnekade sin förlust av kognitiv förmåga. Denna motstridighet var en 

bidragande faktor till att upplevelser av börda uppkom hos de anhöriga. Det framkom 

även att bördan förvärrades i samband med de närståendes oförutsägbara beteenden och 

personlighetsförändringar, då de anhöriga inte kunde förutsäga hur varje dag skulle 

utspelas när de möttes. Att den sjuke vände på dygnet upplevdes även vara svårt för de 

anhöriga att anpassa sig till. 

 

Det uppstod många upplevelser av stress, frustration, oro och försämrad livskvalitet 

bland de anhöriga som ofta var relaterade till att se sin förälder eller maka/make 

successivt försämras. De upplevde att tiden de hade kvar tillsammans snart var över 

vilket gjorde dem sorgsna. Eftersom de inte alltid kunde tillbringa tid tillsammans med 

sina närstående var de ständigt oroade (Edwards, 2014). Även Cachioni, Lima-Silva, 

Ordonez, Galo-Tiago, Alvez, Suzuki och Da Silva Falcão (2011) belyser det lidande 

anhöriga upplevde vid omhändertagandet av en närstående med Alzheimers demens. 

Upplevelser av oro, olycka, trötthet, stress och ansvar uppstod i samband med att vilja 

ge tillbaka det stöd och omhändertagandet deras föräldrar gett dem. Detta var en 

bidragande faktor till att de anhöriga framförallt kände livslidande. Dessa känslor 

framkallades av bland annat sjukdomens degenerativa progression, men även på grund 

av omställningen de behövde göra i sin situation och sina liv. 

 

8.4 Behov av stöd 

Behovet av stöd var mycket viktigt för de anhöriga som vårdade en anhörig med 

Alzheimers demens. De anhöriga ville ha stöd från både nära och kära men framförallt 

från sjukvården i form av information om sjukdomen och hur de lättare kunde hantera 

den. Många av de anhöriga kände sig ofta ensamma och isolerade på grund av att 
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sjukvården inte stöttade dem som de hade förväntat sig att de skulle (Lethin, Rahm-

Hallberg, Karlsson och Janlöv, 2015). Det fanns också en vilja hos de anhöriga att 

kunna samarbeta med vården, genom att stötta varandra vid svåra situationer som skulle 

kunna uppstå. De anhöriga upplevde många gånger att vårdpersonalen försökte få dem 

att känna dåligt samvete och skuld över beslut som de anhöriga tog gällande sina 

närstående. De upplevde att vårdpersonalen inte förstod deras situation och hur det var 

att ha en närstående med Alzheimers demens och samtidigt försöka leva sitt eget liv. De 

anhöriga ville att vårdpersonalen skulle finnas där och stötta så mycket de kunde och 

dessutom ge andrum när det behövdes. De önskade även att vårdpersonalen skulle vara 

förstående, respektfulla och visa empati gentemot dem (Edwards, 2014). 

 

Vänner och bekanta var ett stöd för de anhöriga. De kunde vända sig till dem om de 

behövde prata om svårigheter om sina närstående och lätta på hjärtat om saker som 

bekymrade dem. Syskon fanns också till hands och många av de anhöriga upplevde att 

de kom närmare sina syskon då de samarbetade med att ta hand om sin förälder. 

Syskonen litade på varandras kunskaper och problemlösning (Edwards, 2014). De 

anhöriga kunde även finna stöd hos andra som befann sig i samma situation genom 

olika organisationer eller stödgrupper. De kunde tillsammans prata om olika upplevelser 

som de hade gemensamt. När omvårdnadssituationen i hemmet blev problematisk och 

de anhöriga upplevde att vårdandet blev för påfrestande fann de anhöriga tröst och stöd i 

dessa grupper (Lethin, Rahm-Hallberg, Karlsson & Janlöv, 2015). 

 

I Yamashita och Amagai (2007) berättar en anhörig om hur användbart och nyttigt det 

var att gå till olika stödgrupper tillsammans med sin hustru. Även om hans fru kunde 

avbryta hela mötet på grund av sitt beteende upplevde han att det var ett enormt stöd att 

få ta del av stödgrupperna och prata om det som bekymrade honom.  

 

8.5 Sociala svårigheter och isolering 

Werner, Goldstein och Buchbinder (2010) belyser just denna kategori. Deltagarna i 

studien rapporterade att de kände skam över sina närståendes beteenden på officiella 

platser. Vissa av de anhöriga upplevde att de närstående påverkade deras eget sociala 

liv, i synnerlighet när de uppträtt socialt oacceptabelt bland andra människor. Studien 

visade att anhöriga inte enbart skämdes över sina närståendes beteenden, men att de 

även försökte dölja sjukdomen i sociala sammanhang. Detta gjordes genom att 
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normalisera beteenden som av allmänheten inte ansågs vara normala, för att bevara den 

närståendes och sin egen värdighet. Utöver mörkläggandet av sjukdomen rapporterade 

vissa av de anhöriga att de till slut även försökte gömma sin närstående från andra då de 

upplevde att situationen inte längre var hållbar vid socialt umgänge. Vad anhöriga ofta 

upplevde var att andra människor var rädda för Alzheimers demens och de personer 

som led av sjukdomen. En annan konsekvens som vid flertalet tillfällen rapporterades 

var att även de anhörigas personliga sociala liv påverkades. Vänner och bekanta till de 

anhöriga började successivt dra sig undan för att undvika sociala situationer med dem.  

 

Barn till föräldrar med Alzheimers demens upplevde att deras relation blev förändrad 

till det sämre vid vårdandet och omhändertagandet av dem. Detta upplevdes framförallt 

i sammanhang där ens förälder av motsatt kön behövde hjälp vid på- och avklädning. 

Då detta moment upplevdes som obekvämt för de anhöriga påverkade det deras sociala 

relation med föräldern. Med detta menade de anhöriga att de inte kunde kompromissa 

eller prata med sin förälder om problemet på grund av sjukdomens påverkan på den 

kognitiva förmågan (Mahoney, LaRose & Mahoney 2013). 

 

Många anhöriga upplevde även känslor av skam, genans och avsky. Det här var känslor 

som var riktade mot deras närstående och uppstod i samband med olämpligt beteende. 

Känslan av avsky uppstod när deras föräldrar inte kunde sköta sin hygien ordentligt. 

Positiva känslor som kunde uppstå hos de anhöriga var medkänsla. Den uttryckte sig i 

samband med att de anhöriga hade en önskan om att lindra lidandet hos sin förälder 

eller att åtminstone finnas där när det behövdes. När de såg sina föräldrar bli sämre i 

sjukdomen upplevde anhöriga också ett lidande. De var oroade över sina anhöriga och 

hade en önskan om att allt skulle vara som vanligt (Werner, Goldstein & Buchbinder, 

2010).  

 

9. Metoddiskussion  

9.1 Sökningsförförande och urval  

9.1.1 Inklusionskriterier 

Våra inklusionskriterier innehöll krav på att artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

eller svenska, detta gjorde vi för att det var språk vi behärskade och minskade risken för 

feltolkningar i texten. Artiklarna skulle vara publicerade de senaste tio åren. Detta 

diskuterade vi och kom fram till att ämnet vi valt krävde tidsenlig forskning för att vara 
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så relevant som möjligt. Då Alzheimers demens och de anhörigas perspektiv blivit 

utforskat mer under senare år ansåg vi att detta beslut skulle påverka vårt resultat 

positivt gällande trovärdighet och överförbarhet, då tidsenlig forskning använts. 

Forsberg och Wengström (2013) skriver att etiska överväganden är ett krav på alla 

vetenskapliga studier och att forskaren alltid ska värna om att deltagarna inte tar skada 

eller blir mentalt ärrade av forskningsmetoden som används. Vi var noggranna med att 

kontrollera detta med samtliga studier som togs med i vårt resultat. Då vi inte tog 

kontakt med författarna av artiklarna vi inte kunde hitta ett etiskt övervägande i, eller 

kontrollerade tidsskrifternas publiceringskrav gällande det kan vi gått miste om relevant 

forskning. De artiklar vi exkluderade som inte hade etiskt godkännande bedömde vi 

dock inte vara av tillräckligt stor relevans för vårt syfte, vilket hade resulterat i 

exkludering oavsett.  

 

I efterhand diskuterade vi om resultatet hade påverkats positivt om vi endast hade 

inkluderat kvalitativa studier. Då vårt syfte med studien frågar om upplevelser kan 

kvalitativa studier vara det bättre alternativet, då dessa går mer på djupet av deltagarnas 

upplevelser. Vi diskuterade även om detta hade ökat överförbarheten och trovärdigheten 

i vår studie. Då en kombination mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar ger ett 

bredare perspektiv på resultatet kände vi att detta även ökade överförbarheten och 

trovärdigheten av vår studie. 

 

9.1.2 Sökningen 

Sökningen gjordes i Cinahl, Psychinfo samt PubMed. Då PubMed är en databas som 

fokuserar på omvårdnad och medicin, hade vi svårigheter att hitta relevanta artiklar för 

vårt syfte. Då vi till slut hittade en artikel i PubMed anser vi att detta stärker studiens 

resultat, då vi fått med relevant forskning från alla tre databaser. Efter detta bestämde vi 

oss för att prioritera Cinahl och Psychinfo då dessa databaser gav fler relevanta resultat 

för våra sökord. I Cinahl och Pychinfo hittade vi åtta av nio använda artiklar. 

 

Hela sökförfarandet gjorde vi tillsammans med en bibliotekarie och sedan enskilt för att 

få fram relevanta ämnesord och sökord att använda oss av vid sökningen. Att ta hjälp av 

en bibliotekarie för att få fram våra sökord räknar vi som en styrka för vår studie. 

Forsberg och Wengström (2013) belyser hur effektiviteten av en databassökning ökar av 

att ta hjälp av en bibliotekarie, då hen djupare känner till databasernas upplägg och 
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funktioner. Anledningen till att vi trunkerade orden experienc*, famil* och relativ* var 

för att inkludera alla möjliga ändelser av orden i vår sökning för ett bredare och djupare 

resultat. Detta bekräftar Östlundh (2012) som menar att de flesta databaser inte 

automatiskt söker efter alla ändelser av orden, vilket gör att resultatet av sökningen 

påverkas negativt om man inte manuellt trunkerar.  

 

Vid senare reflektion diskuterade vi även möjligheten av att kanske kunnat få ut fler 

relevanta artiklar att använda oss av om vi spenderat mer tid åt sökningsförfarandet. 

Mer tid, fler sökord och sökmetoder kunde använts, vilket i sådant fall kan ha påverkat 

vårt resultat. Diskussion kom även fram kring urvalet i vår sökning av artiklar. Då vi 

inte hade några inklusionskriterier gällande åldersgrupp eller geografiskt ursprung kan 

detta ha påverkat överförbarheten i studien. Trots detta har vi fått fram liknande resultat 

kring de anhörigas upplevelser från artiklar med ursprung i både Japan, USA, Iran, 

Brasilien, Israel, Cypern och Sverige. Detta menar vi snarare ökar överförbarheten i 

studien då resultatet kan refereras till många olika åldersgrupper, kulturer och länder i 

världen. 

 

9.2 Kvalitetsgranskning 

Vi valde att inspireras av Kristenssons (2014) granskningsfrågor för kvalitativ och 

kvantitativ forskning då vi ansåg att dessa frågor berörde många ämnen inom 

forskningsprocessen. De valdes även för att de bäst fokuserade på ämnen vi själv ansåg 

var relevanta för att bedöma artiklarnas kvalitet. Vid skapandet av den kvantitativa 

granskningsmallen använde vi oss av Kristenssons (2014) frågor för både 

randomiserade kontrollerade studier samt tvärsnittsstudier. De olika frågorna 

kompletterade varandra, och framställdes i syfte att kunna bedöma både våra 

tvärsnittsstudier samt randomiserade kontrollerade studier i en och samma 

granskningsmall. De frågor vi själv lade till i våra mallar (markerade med * i bilaga 4 

och 5) var tagna av Carlsson och Eimans (2003) frågor angående tydlighet i abstrakt, 

introduktion, bakgrund, syfte och resultatets relevans till syftet. Dessa frågor kände vi 

väl kompletterade våra frågor inspirerade av Kristensson (2014). Vi lade även till frågor 

angående etiskt godkännande eller övervägande, tydlig logiskt stringens samt om 

författarna diskuterat svagheter och styrkor i sin metodik. Dessa frågor kände vi var 

relevanta för studiens trovärdighet och därmed kvalitet. 
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Frågan om signifikans i granskningsmallen för kvalitativa studier såg vi i efterhand inte 

var relevant för studiernas kvalitet, då kvalitativa studier inte är ämnade för 

generaliserbarhet. Vi valde att först granska artiklarna enskilt för att sedan granska dem 

tillsammans och på så sätt finna samsyn. Detta gjorde vi för att kunna vara så kritiska i 

bedömandet av artiklarna som möjligt. Denna form av arbetssätt kallas enligt 

Kristensson (2014) för forskartriangulering, och var gjort efter författarens 

rekommendation. Att använda sig av forskartriangulering stärker trovärdigheten av en 

studie, vilket var syftet till genomförandet. Vårt poängsystem samt mallarnas design var 

inspirerade av Carlsson och Eimans (2003) rapport om evidensbaserad omvårdnad. Vi 

tillämpade poängsystemet för att lättare kunna bedöma samtliga artiklar med samma 

förutsättningar, vilket vi räknar som en styrka i vår studie. Observera att de frågor som 

fanns i våra mallar poängsatte vi själv vilket innebär att vår förförståelse och egna 

värderingar kan ha påverkat kvalitetsgranskningen av våra artiklar, och motverkat 

objektiviteten. Efter reflektion kring artiklarnas bedömda kvalitet skapades ett kritiskt 

tänkande kring reliabiliteten av vår granskningsmall. Då endast en artikel blev bedömd 

att vara av medelhögkvalitet kanske vårt poängsystem inte varit strängt nog vid 

avgränsningen av medel och hög kvalitet. Detta kan ha påverkat reliabiliteten negativt 

då artiklar som blivit bedömda att vara av hög kvalitet kanske egentligen skulle varit 

bedömda som medel. Då studierna överlag hade mycket höga poäng anser vi dock att 

detta inte hade påverkat resultatet av vår studie då de fortfarande hade blivit inkluderade 

trots en strängare kvalitetsavgränsning.  

 

9.3 Analys 

Vi var genom analysprocessen mycket noggranna med att hela tiden markera det som vi 

hade funnit i resultattexten av varje artikel så ingenting relevant för vår studie skulle 

missas. Genom att vi arbetade på ett sådant sätt underlättade detta för oss när vi skulle 

urskilja sammanhängande meningsenheter i texten. Vid skapandet av vår analystabell 

valde vi att översätta de engelska meningsenheterna innan vi lade till dem i tabellen. 

Detta gjorde vi med hjälp av vår egen kunskap samt diverse lexikon för att kunna få 

fram en så ordagrann översättning som möjligt. Då tolkningen av engelska ord till 

svenska kan ha multipla innebörder beroende på läsaren räknar vi dock detta som en 

svaghet i vår studie. Tillförlitligheten minskar här då läsaren inte kan tolka texten själv, 

och då kontrollera att utsagorna är korrekt översatta.  
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Forsberg och Wengström (2013) skriver om två typer av innehållsanalyser. Vi valde att 

gå efter den manifesta innehållsanalysen. Vi valde denna typ av innehållsanalys för att 

framföra de anhörigas upplevelser direkt från texten utan att tolka den. Efter vi hade läst 

vårt resultat och sammanställt det till en ny helhet kunde vi senare göra denna helhet till 

utsagor som vi ansåg var relevanta för vårt syfte. Dessa utsagor färgkodade vi sedan för 

att kunna identifiera gemensamma ämnesområden, som även blev våra preliminära 

idéer för namngivning av kategorierna. Vi kondenserade sedan dessa utsagor och 

bildade koder som vi till slut delade in i kategorier.  

 

9.4 Förförståelse och trovärdighet 

Då vi författare av studien har eller har haft närstående eller anhöriga med Alzheimers 

demens har vi gjort allt i vår makt för att undvika att vår förförståelse kommit i vägen 

för objektiviteten av genomförandet. Detta gjorde vi genom att samtala med varandra 

kring våra erfarenheter, upplevelser samt förförståelse för att på bästa vis sätta dessa 

inom parentes innan arbetets början. Under arbetets gång har vi även påmint varandra 

om vikten av att hålla kvar förförståelsen i denna parentes, och att inte ta med våra egna 

erfarenheter och upplevelser i studien. Vi rådfrågade även vår handledare kring 

lämpligheten av ämnet, men beslöt oss för att fortsätta då vi båda har ett stort intresse 

för området. Trots våra ansträngningar att utesluta våra erfarenheter kan vår 

förförståelse betraktas som en svaghet i vår studie. Alla relevanta resultat för vårt syfte 

har redogjorts i resultatet, detta anser vi ökar trovärdigheten av vår studie. I 

analysprocessen och kvalitetsgranskningen läste vi genom och granskade artiklarna 

separat innan vi tillsammans fann konsensus (Forsberg & Wengström, 2013). I vår 

metodik samt metoddiskussion har vi noggrannt beskrivit processen av hur vi gått 

tillväga när vi funnit vårt material, vilket ökar pålitligheten och därav trovärdigheten. 

Som tidigare nämnt i metoddiskussionen har vi artiklar från flera delar av världen, 

nämligen Asien, Mellanöstern, Nordamerika, Europa och Sydamerika. Med detta menar 

vi att vår överförbarhet i studien ökar då flertalet studier redovisade liknande resultat.  

 

10. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av att vårda en närstående som 

lider av Alzheimers demens. De kategorier vi fick fram var att de anhöriga ofta 

upplevde nedstämdhet, utmattning, börda, behov av stöd samt sociala svårigheter och 

isolering i samband med vårdandet av sin närstående med Alzheimers. Efter att vi läst 
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genom artiklarnas resultat fick vi en tydlig bild av hur det vardagliga livet kan se ut för 

de anhöriga, både i vårdsammanhang men även på deras privata tid. Vi kunde även se 

hur de olika kategorierna och upplevelserna sammanflätades, där många av de olika 

upplevelserna kunde beskrivas av en och samma anhörig och ofta kunde bidra till 

varandra.  

 

Vår teoretiska referensram kunde vi identifiera i samtliga artiklars resultat, då alla 

anhöriga på ett eller annat sätt upplevde lidande. Detta kunde innebära att bli tvingad in 

i en roll de anhöriga inte var beredda på att hantera eller att deras privata liv påverkades 

på negativa sätt vid vårdandet av och interaktionen med den närstående. Samtliga 

kategorier vi funnit kan man koppla till begreppet lidande och dess innebörd, då alla 

dessa kategorier är faktorer som direkt eller indirekt kan orsaka, bidra till eller 

underhålla upplevelser av lidande. De former av lidande vi oftast kunde identifiera hos 

de anhöriga i samtliga studier var sjukdomslidande och livslidande. Sjukdomslidandet 

för de anhöriga identifierades oftast genom sympati för den närstående, börda, oro eller 

direkt negativ påverkan på deras privata och sociala liv. Då dessa upplevelser från de 

anhöriga nästan uteslutande grundades i sjukdomens påverkan på deras närstående och 

dem själv kunde sjukdomslidandet identifieras. Eriksson (2015) skriver att anhöriga till 

en sjuk närstående kan uppleva mer lidande än den sjuke själv. Detta kan exempelvis 

bero på att de anhöriga inte får den hjälp eller det stöd de behöver för att klara av 

vårdandet. Vidare skriver författaren att om de anhöriga upplever lidande blir det även 

svårare för dem att känna empati med den närståendes lidande. Detta sammanhang 

kunde vi hitta i många av de anhörigas berättelser och upplevelser. Systemteorin var ett 

begrepp vi använde oss av i studien. Då vi ofta såg samband mellan sjukdomens 

påverkan på den närstående och hur de anhörigas vardagliga liv och situation 

förändrades med sjukdomens progression var ett systemteoretiskt perspektiv 

applicerbart till studiens syfte. Benzein, Hagberg och Saveman (2009) skriver att 

samtliga individer påverkar varandra i en familj, och att helheten av familjens struktur 

och funktion påverkas när en av dessa individer förändras. Detta fenomen kunde vi ofta 

se i samband med de upplevelser anhöriga rapporterade. Utöver detta kunde vi i det 

systemteoretiska perspektivet få in samtliga kategoriers innebörd, då kategorierna 

speglade de anhörigas upplevelser av sjukdomens påverkan på dem själv, den 

närstående och familjen i samband med vårdgivandet. 
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De anhörigas lidande identifierades ofta i samband med förändrande omständigheter på 

grund av sjukdomen, förändring av personen som hade Alzheimers demens och 

anhörigas rädsla för framtiden. Den oftast identifierade typen av lidande var livslidande. 

Denna form av lidande kan enligt Wiklund (2009) framkallas av sjukdomar. De 

anhöriga i resultatet upplevde ofta livslidande orsakat av den närståendes sjukdom, där 

hela deras livssituation drastiskt förändrades. Detta gjorde att vissa av de anhöriga inte 

längre kunde känna igen sig i sitt vardagliga liv, vilket i slutändan kan ha skapat ett 

lidande. Ett annat exempel som framgick i resultatet var som tidigare nämnt att anhöriga 

ofta såg förändringar hos sin närstående orsakat av sjukdomen vilket även där kan ha 

lett till en form av livslidande. Detta överensstämmer även med Benzein, Hagberg och 

Savemans (2009) systemteoretiska perspektiv när en anhörig drabbas av sjukdom, då 

hela familjen blir påverkad av sjukdomens konsekvenser. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att upplevelsen av hälsa bland annat är relaterat 

till en persons förmåga att kunna utföra vissa aktiviteter. Med detta menar författarna att 

om ens förmågor eller funktioner för att kunna utföra dessa aktiviteter försvinner, 

försämras även den upplevda hälsan. Detta återfinns i vårt resultat där de anhöriga 

indirekt kan ha utsatts för en form av sjukdomslidande. Detta i och med att den 

närståendes förmågor till att kunna utföra aktiviteter eller sysslor successivt försvann, 

vilket de anhöriga i slutändan fick kompensera för genom ökat ansvar och arbete. 

 

10.1 Nedstämdhet, utmattning och sociala svårigheter och isolering 

Att anhöriga upplevde depressiva symptom och nedstämdhet förekom ofta i resultaten 

av studierna. Det som framkallade dessa upplevelser hos de anhöriga var framför allt 

sjukdomens negativa effekt på deras närståendes kognitiva förmåga, exempelvis 

apatiskt beteende och förlorade funktioner i vardagen. Den sänkta kognitiva förmågan 

bidrog även till större arbetsbelastning och stress för de anhöriga. Jansson och 

Grafström (2011) lyfter fram den sorg och nedstämdhet som anhöriga kan uppleva när 

deras närstående successivt förändras och försvinner in i sjukdomen. Att se en älskad 

person försvinna mer för varje dag orsakar stor sorg hos anhöriga, att den närstående 

sedan på löpande band förlorar funktioner och förmågor gör sorgen ännu värre. 

Författarna menar att i denna process börjar anhörigas framtidsplaner med den sjuke 

krossas och att de kan börja sörja den närstående som ännu inte dött. Detta då de 
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anhöriga kan anse att den person de känt innan insjuknandet redan försvunnit (Jansson 

& Grafström, 2011). 

 

I resultatet framkom att de anhöriga ofta upplevde trötthet och utmattning. Det var ofta i 

samband med uteblivet stöd som de anhöriga upplevde att deras trötthet övergick till 

utmattning, på grund av överansträngning. Omställningen i de anhörigas liv i början av 

vårdandet krävde ofta mer energi än vad de från början föreställt sig, vilket gjorde att 

tröttheten som uppkom snabbt blev utmattning när de inte själv kunde hantera 

situationen längre. Asp och Ekstedt (2009) belyser övergången i beteenden och drag hos 

de anhöriga som håller på att bli utmattade. De menar att den irritabilitet och frustration 

anhöriga kan känna vid trötthet istället övergår till att de försöker dra sig undan och 

skärma av sig från omvärlden. En person som blir utmattad behöver inte enbart bli 

förvirrad, känslomässigt stum eller nedstämd, utan kan även uppleva känslor av 

otillräcklighet, hjälplöshet och total energibrist. Vidare skriver författarna att sömnbrist 

och otillräcklig återhämtning vid vila är ett vanligt problem bland människor som är 

utmattade, och att detta påverkar individen ytterligare (Asp & Ekstedt 2009). I resultatet 

framgick det även att anhöriga som utöver vårdandet hade ett heltidsarbete oftare 

upplevde fysisk och psykisk utmattning än deltagarna utan förvävsarbete.  Detta 

bekräftar Asp och Ekstedt (2009) som skriver om olika vägar till utmattning. Här står 

det att människor med arbete som samtidigt är vårdare för en anhörig ofta börjar med att 

dra ner på sin egen sömn för att hinna med sina uppgifter på arbete och i vårdandet 

hemma. Då personerna fortfarande har drivkraft och vilja att arbeta känner de ofta inte 

av tröttheten som uppstår av detta beteende, vilket till slut leder till att drivkraften och 

motivationen försvinner. Det är vid denna punkt i vårdandet de anhöriga börjar minska 

på sin fysiska aktivitet, sitt matintag och även sitt sociala liv. Detta kan leda till 

avskärmning från omvärlden och de egna känslorna, där sömn eller vila till slut inte 

hjälper längre. Det är efter att detta händer som författarna menar att man lider av 

utmattning.  

 

Carlsson (2009) skriver att när en individ inte upplever den samhörighet i sociala 

nätverk som varje människa normalt gör, det vill säga till vänner, familj, arbetsplatsen 

eller samhället kallas detta för uteslutning. Bland annat menar författaren att uteslutning 

kunde delas in i olika kategorier, varav en var interpersonell uteslutning. Denna form av 

uteslutning innebär att vänner och släkt inte vet hur de ska hantera kommunikationen 
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eller situationen vid socialt umgänge med personerna i fråga, och därför väljer att 

undvika dem.  Detta kan bekräftas i vårt resultat då många av de anhöriga kände att 

vänner och bekanta allt mer började dra sig undan när deras närstående led av 

Alzheimers. Då många sociala situationer uppstod där den sjuke betett sig oacceptabelt 

skapades en osäkerhet hos vännerna och släkt, vilket resulterade i uteslutningen. 

Benzein, Hagberg och Saveman (2009) menar att den person som inte känner att de 

tillhör något socialt nätverk är extra sårbara för faktorer som bidrar till skadlig stress.  

 

10.2 Börda och behov av stöd 

Upplevelsen av att uppleva börda, frustrationen och belastning i samband med att ta 

hand om en närstående med Alzheimers var en av de tydligaste kategorierna som 

uppdagades i vårt resultat. De anhöriga upplevde frustration när de märkte att det 

ansvaret de hade gentemot sin närstående blev alldeles för stort. Jansson och Grafström 

(2011) skriver att en av de största belastningarna för anhöriga vid insjuknandet av en 

närstående är de rollbyten som sker i vardagliga livet. När två makar delat på ansvaret 

för exempelvis hushåll, ekonomi och sysslor blir denna balans rubbad när den ene 

maken blir sjuk i demens. Då den anhörige successivt får ta över den andra makens 

ansvar efter sjukdomens progression och samtidigt får bevittna den kognitiva 

förändringen hos sin nära och kära kan detta orsaka stor påfrestning och sorg. I vårt 

resultat kommer det fram att vårdbelastningen för de anhöriga ökar med tiden när den 

närstående fortfarande bor hemma. Då den närståendes kognitiva förmåga försämras 

försvinner funktioner som de anhöriga måste kompensera för. Det finns 

meningsskiljaktigheter kring detta då Jansson och Grafström (2011) menar att vårdandet 

av en demenssjuk blir lättare med åren, detta för att de anhöriga fått tid att 

känslomässigt finna sig i deras nya roll som vårdare. Det uppkom även att anhöriga som 

inte delade hem med en person med Alzheimers också kunde känna börda, detta då det 

fysiska arbetet ersattes med tidskrävande planering och resor. De anhöriga upplevde 

även att de var tvungna att hålla koll på sina närstående genom kontakt med vården. Om 

de anhöriga bodde med sin sjuke närstående eller inte var ingen avgörande faktor för att 

slippa undan bördan i vardagen, då anhöriga i båda fallen upplevde direkt negativ 

påverkan på sitt privatliv och upplevde att rollen innebar en belastning. Det var även 

vanligt att de anhöriga upplevde en prioritetsförändring i sina liv där deras närstående 

med Alzheimers demens blev prioriterade över dem själv. Rahm-Hallberg (2011) 

beskrev detta fenomen som att den anhöriga frihetsberövas. Då de måste sätta sig själv i 
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bakgrunden och prioritera den sjuke framför sig själva kan upplevelser av känslomässig 

börda uppstå. Detta då den anhöriges planer för sig själv och sitt liv måste ändras eller 

helt enkelt omintetgörs för att kunna anpassa sig till den sjukes livssituation.  

 

När vårdandet innebär börda för de anhöriga kan vårdandet påverkas. I resultatet 

framkommer att många av de anhöriga upplevde känslomässig börda, vilket ofta kunde 

bero på den sjukes negativa beteende. Känslor av misstycke eller hat mot den sjuke 

rapporterades av vissa anhöriga, detta på grund av bördan de utsatts för i vårdandet. 

Enligt Snellman (2009) kan dessa känslor undvikas. Författaren menar att det är viktigt 

att den anhöriga ser och visar acceptans för sjukdomens påverkan på den närstående. 

Denna acceptans kan kompletteras av att bekräfta den sjukes fulla potential, detta 

innebär att den närståendes styrkor centreras istället för svagheterna och därmed 

separerar man individen från sjukdomen.  

 

Behovet av stöd var mycket stort för de anhöriga som vårdade sina närstående med 

Alzheimers. Vid många tillfällen fanns det dock en brist på stöd, i vissa fall från 

vårdpersonal. Jansson och Grafström (2011) menar att vårdpersonal på boenden ofta ser 

på de anhöriga att de behöver stöd i samband med att närstående flyttar in, då de 

identifierar utbrändhet hos de anhöriga. Författarna skriver även att man som anhörig 

måste dra en gräns för vad man klarar av att hantera ensam och när man behöver stödet 

som ett boende kan erbjuda. Detta för att inte överarbeta sig själv och för att kunna ge 

den sjuke den vård som hen behöver. Skovdahl (2011) belyser vikten av att planera 

eventuella stödinsatser när en person blir diagnostiserad med en demenssjukdom. Då 

landsting och kommun ibland har bristfälligt informationsutbyte kan detta göra att 

anhöriga känner sig övergivna av vården och själva får ta kontakt när vårdandet blir för 

svårt för dem själva att hantera. Detta bekräftas i vårt resultat där anhöriga ofta 

upplevde ensamhet och isolering på grund av sjukvårdens bristande stöd. Santamäki-

Fischer och Dahlqvist (2009) lyfter fram hur tröst kan förhindra att människor i svåra 

situationer får känslor av utanförskap och ensamhet. Författaren menar att tröst fungerar 

som motivationsfaktor för att uppleva hälsa vid bortfall, trauma eller sjukdom. Detta 

kan ge en människa drivkraft, återhämtning och motarbeta stress. Slutligen belyser 

författarna vikten av att en människas nöd ses och uppfattas av en annan person för att 

på sådant sätt kunna få det stöd som behövs. Detta bekräftar Eriksson (2015) som 

belyser hur viktigt det är att någon vågar möta dessa människor och bekräfta deras 
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lidande. Ett positivt resultat i vår studie var att anhöriga kände stor tacksamhet till 

stödgrupper där man kunde tala med personer i liknande situationer. Det visade sig ha 

god effekt på de anhörigas förmåga att hantera vardagen och problem som uppstod. 

Eftersom de anhöriga fick gensvar på sina problem och en känsla av gemenskap kan 

detta ses som en lindring av deras lidande. Socialstyrelsen (2012) skriver att stöd ska 

finnas till de som behöver det. Stödet sker oftast i gruppsamtal, utbildning om 

sjukdomen, samt hantering av personer med demens. Det finns även stöd för anhöriga 

gällande psykosociala faktorer. Exempel på detta kan vara känslomässigt stöd, 

vägledning eller stöd att handskas med stress. 

 

I vårt resultat beskrivs de anhörigas vilja att samarbeta med vårdpersonalen genom att 

de anhöriga fick stöd vid olika svåra situationer. De önskade att vårdpersonalen skulle 

visa medkänsla, respekt och förståelse gentemot de anhöriga. Jansson och Grafström 

(2011) styrker detta då de skriver att det är viktigt att vårdpersonalen har ett gott 

samarbete med de anhöriga så att de kan uppleva delaktighet och bekräftelse. 

Författarna belyser att de anhörigas kunskaper och erfarenheter aldrig är den andra lik 

vilket sjukvårdspersonal måste ta tillvara på för att ge optimal vård. Anhöriga är en 

viktig resurs för sjukvårdspersonalen.   

 

11. Slutsats 

Sammanfattningsvis har resultatet av denna studie belyst anhörigas upplevelser vid 

vårdandet av en närstående med Alzheimers demens. I resultatet framgår att anhöriga 

ofta upplever känslor av nedstämdhet, utmattning, börda, behov av stöd, sociala 

svårigheter och isolering samt slutligen lidande. Dessa känslor uppkom ofta i samband 

med stora omställningar i deras vardagliga liv och framtidsplaner, de sjukas beteenden 

och att behöva se en nära och kär successivt försvinna in i sjukdomen. Resultatet visar 

en tydlig sammankoppling mellan den närståendes sjukdom och hur den påverkar de 

anhöriga, och redogör för hur de anhöriga och de närstående fungerar som ett system 

där den ena kan påverka den andra. Det framkommer även hur många av de vardagliga 

upplevelser de anhöriga har kan förknippas med lidande i olika former. Detta lidande 

upplevdes oftast i samband med sjukdomens påverkan på den närstående, omställningar 

i livet för de anhöriga samt belastningen och ansvaret som rollen av vårdare medförde. 

De anhöriga i studien uppvisade även känslor av ensamhet och isolering då stödet som 

erbjöds inte mötte deras förväntningar eller behov.  
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12. Kliniska implikationer 

Resultatet av denna studie kan vara användbart inte bara ur ett nationellt perspektiv, 

men även utifrån ett internationellt. Det är viktigt att de anhöriga får stöd innan 

situationen orsakar dem utmattning, och att vårdpersonal vet hur de ska hantera 

anhöriga som vårdar sin närstående med Alzheimers demens. Studien kan även hjälpa 

för utveckling av de stöd som redan ges till anhöriga för att utöka informationsbytet 

mellan anhöriga och vårdpersonal. Studien kan även vara användbar i utbildande syften, 

där vårdpersonal kan utöka sin förståelse för de anhörigas livssituation och behov.  

 

Att lindra en patients lidande eller en anhörigs lidande och att sedan sträva efter att det 

ska försvinna helt är något av det viktigaste inom sjukvården, speciellt det lidandet som 

är onödigt. För att det överhuvudtaget ska finnas en förutsättning att kunna lindra 

lidandet måste både patienten och den anhörige känna sig respekterad, välkommen och 

vårdad. När en människa lider kan detta lindras genom så enkla åtgärder som ett vänligt 

leende, ord eller smekning. Att visa för personen att man finns där, är villig att samtala 

och låta personen tröstas, stödjas samt uppmuntras kan lindra lidande av all sort och 

svårighetsgrad. I fall där människan lider av hopplöshet kan förmedling av hopp, men 

även att dela hopplösheten med personen lindra lidandet. Trots dessa åtgärder upplever 

dock inte alltid personen att lidandet lindras (Eriksson, 2015).  

 

13. Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån resultatet av denna studie framgår att vidare forskning behövs kring Alzheimers 

demens inverkan på den närståendes och anhörigas sociala liv. Då resultatet av studien 

ytligt tar upp detta ämne identifieras dock ett behov av mer djupgående forskning inom 

området. Ett annat alternativ som är i behov av vidare forskning är omgivningens syn på 

sjukdomen. I resultatet framkommer att personer utanför vårdandet visar osäkerhet 

kring sjukdomen och vad den medför. Med detta menar vi att omgivningens syn på 

sjukdomen kan vara begränsad och fördomsfull på grund av bristfällig information 

kring tillståndet. 
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& Peyrovi. 

(2012). Iran 

Journal of Clinical 

Nursing. Lived 

experiences of 

Iranian family 

member caregivers 

of persons with 

Alzheimer’s disease: 

caring as ´captured 

in the whirlpool of 

time´.  

Syftet var att förstå de 

anhörigas upplevelser 

av att ta hand om en 

familjemedlem med 

Alzheimer’s demens.  

Kvalitativ studie. 

Hermeneutisk 

fenomenologi. 

Ändamålsenligt urval. 

Åtta anhöriga deltog, 

sju kvinnor och en 

man. Data samlades in 

med hjälp av 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Ett av de viktigaste teman som 

uppstod i studien var ’Captured 

in the whirlpool of time’ som 

också innehöll två underteman 

‘Reminiscene of past’ och 

‘being afraid of the future’. De 

anhöriga kunde ofta minnas 

hur deras familjemedlem med 

Alzheimer’s demens var innan 

sjukdomen vilket resulterade i 

känslor av ånger och förlust.  

Hög 

kvalitet.  

4. Werner, P., 

Goldstein, D. & 

Buchbinder, E. 

(2010). Israel 

Qualitative Health 

Research. Subjective 

experience of 

Family Stigma as 

Reported by 

Children of 

Alzheimer’s disease 

patients.  

Syftet med studien var 

att undersöka 

familjestigmatisering 

vid vårdandet av en 

person med 

Alzheimer’s demens.  

Kvalitativ studie. 

Ändamålsenligt urval. 

Tio anhöriga till en 

person med 

Alzheimer’s demens 

deltog i studien. Åtta 

kvinnor och två män. 

Data samlades in med 

hjälp av djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer i 

deltagarnas hem.  

Tre huvudteman identifierades: 

1) Caregiver’s stigma, 2) Lay 

public’s stigma och 3) 

Structural stigma. Inom varje 

huvudtema ingick tre 

underkategorier: 1) kognitiva 

kännetecken, 2) känslomässiga 

reaktioner och 3) 

diskriminerande beteende.  

Hög 

kvalitet 

5. Cachioni, M., 

Lima-Silva, T., 

Ordonez, T., 

Dementia & 

Neuropsychologia. 

Elderly patients with 

Syftet var att undersöka 

familjeförhållandestatus 

hos äldre patienter med 

Kvalitativ, explorativ 

och deskriptiv studie. 

Systematiskt urval. 

Vårdarna var oftast anhöriga 

och kvinnor. 31 % av 

deltagarna utförde vårdandet i 

Hög 

kvalitet 



  
 

III 

Galo-Tiago, J., 

Alves, A., 

Suzuki, M. & Da 

Silva Falcão, D. 

(2011). Brasilien. 

Alzheimer’s disease 

and their family 

relationships: 

Caregiver 

perspectives. 

Alzheimers demens 

utifrån vårdarens 

perspektiv. 

Sexton anhöriga 

deltog, där semi-

strukturerade 

frågeformulär med 

öppna och slutna 

frågor användes. 

harmoni, medan 25 % 

upplevde trötthet. 

Svårigheterna i omvårdnaden 

artade sig olika från vårdare till 

vårdare. Relationen mellan den 

äldre och den anhörige samt 

den anhöriges livserfarenheter 

utgjorde grunden för hur väl de 

anhöriga klarade av 

omvårdnaden.  

6. Papastavrou, E., 

Kalokerinou, A., 

Papacostas, S., 

Tsangari, H. & 

Sourtzi, P. 

(2007). Cypern.  

Journal of Advanced 

Nursing. Caring for 

a relative with 

dementia: family 

caregiver burden.  

Syftet med studien var 

att undersöka den börda 

som upplevs av familjer 

som vårdar en anhörig 

med demens, 

konsekvenser för den 

mentala hälsan för den 

som vårdar den 

anhörige. Syftet var 

också att undersöka 

strategier familjen 

använder för att klara 

av stressen.  

Tvärsnittsstudie. 

Systematiskt urval. 

172 frivilliga 

deltagare, 40 män och 

132 kvinnor, 

inkluderades i studien 

och blev sedan 

intervjuade.   

Resultatet visade att 68 % av 

de anhöriga kände en stor 

börda medan 65 % upplevde 

depressiva symtom. Bördan var 

relaterad till den anhöriges 

kön, utbildning och inkomst. 

De anhöriga, speciellt 

kvinnorna, behövde 

individanpassad utbildning för 

att förstå och hantera de sjukas 

beteende.  

Hög 

kvalitet 

7. Mahoney, D., 

LaRose, S. & 

Mahoney, E. 

Dementia. Family 

caregivers’ 

perspectives on 

Syftet med studien var 

att utforska anhörigas 

perspektiv angående 

Kvalitativ, grounded 

theory, explorativ och 

deskriptiv studie. 

Sex teman identifierades i 

studien; preserving personal 

dignity, placating, problem 

Hög 

kvalitet.  



  
 

IV 

(2013). USA. dementia-related 

dressing difficulties 

at home: The 

preservation of self 

model. 

problem som uppstår 

när deras närstående 

med Alzheimers 

demens förlorat 

förmågan att klä på sig 

själv. 

Ändamålsenligt urval. 

25 anhöriga deltog, 

Datainsamlingen 

skedde via 

fokusgrupper och 

individuella 

ljudinspelade 

intervjuer. 

solving, pitfalls, progression 

och precipice. Gemensamt för 

alla deltagare var att de först 

försökte värna om värdigheten 

för patienten genom 

bibehållandet av rutiner och att 

skuldbelägga sig själv för 

svårigheter som uppstod. De 

anhöriga lärde sig hantera 

påklädningen med tiden. När 

kraven på de anhöriga till slut 

blev för stora omvandlades de 

anhörigas oro för patienten 

istället till att bevara den egna 

hälsan. 

8. Papastavrou, E., 

Charalambous, 

A., Tsangari, H., 

& Karayiannis, 

G. (2012). 

Cypern. 

Cancer Nursing. 

The burdensome and 

depressive 

experience of caring. 

What Cancer, 

Schizophrenia and 

Alzheimer’s disease 

caregivers have in 

common. 

Syftet med studien var 

att undersöka bördan 

och depression som 

upplevs av familjer som 

vårdar en anhörig med 

antingen cancer, 

Alzheimers eller 

schizofreni. 

Deskriptiv 

sambandsorienterad 

tvärsnittsstudie. 410 

anhöriga rekryterades 

från kliniker via 

bekvämlighetsurval, 

varav 172 av dessa 

vårdade en anhörig 

med Alzheimer. 

Datainsamlingen 

gjordes genom 

Majoriteten av de anhöriga var 

kvinnor. Alzheimers visade sig 

orsaka signifikant mer börda än 

både cancer och schizofreni, 

men gav mindre depressiva 

symptom för de anhöriga än 

vad cancer och schizofreni 

gjorde. Fynden visade att ålder 

och utbildningsnivå affekterade 

den upplevda bördan. Den 

anhöriges kön, relation till 

Hög 

kvalitet.  



  
 

V 

frågeformulär som 

innehöll instrument 

för att mäta börda och 

depression. 

patienten och utbildningsnivå 

affekterade känslor av 

depression. 

9. Lethin, C., 

Hallberg-Rahm, 

I., Karlsson, S. & 

Janlöv, A-K. 

(2015). Sverige 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences. Family 

caregivers 

experiences of 

formal care when 

caring for 

persons with 

dementia through 

the process of the 

disease 

Syftet med studien var 

att genom sjukdomens 

förlopp fånga upp 

anhörigas upplevelser 

av vårdandet av en 

närstående med 

Alzheimer’s demens.  

Kvalitativ ansats med 

innehållsanalys. 

Strategiskt urval. 26 

deltagarna blev 

indelade i 

fokusgrupper där de 

sedan blev 

intervjuade.  

Ett huvudtema identifierades: 

‘Family caregiving requires 

collaboration with formal care 

to get support adjusted to needs 

specific to the process of the 

dementia disease’. Därefter 

belystes tre kategorier: ‘The 

dementia diagnosis – entry into 

formal care as a novice family 

caregiver’, ‘Needing expanded 

collaboration with 

formal care to continue care at 

home’ och ‘Being dependent 

on a nursing home and trying 

to maintain involvement’. 

Innebörden av dessa kategorier 

var att de anhöriga upplevde 

börda och utmattning av 

vårdandet, vilket resulterade i 

att de sökte stöd och hjälp från 

familj, vänner och 

professionellt stöd.  

 

Hög 

kvalitet.  

 


