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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Alzheimers sjukdom medför många förändringar som inte bara påverkar 
de drabbade utan även de anhöriga. Dessa förändringar hanteras med hjälp av olika 
copingstrategier. Syfte: Att beskriva vilka copingstrategier anhöriga till personer 
med Alzheimers sjukdom använder sig av. Metod: Studien genomfördes som en 
kvalitativ studie med en deduktiv ansats, där materialet samlats in från 
självbiografier. Det insamlade materialet analyserades och delades in med hjälp av 
formuläret “Ways of Coping”. Resultat: Anhöriga använde sig av copingstrategier så 
som att till exempel “sätta ner foten” (konfronterande coping), skylla på annat 
(avståndstagande), dölja sina känslor (självkontrollerande) samt hjälp och stöd från 
omgivningen (söka socialt stöd), att lägga skulden på sig själva (accepterande av 
ansvaret), distraherande tankar och aktiviteter (undkommande och undvikande), 
informationssökande (planerande problemlösning) och positiv självförändring 
(positiv omvärdering). Slutsats: Kunskap om copingstrategier hos vårdpersonal kan 
hjälpa anhöriga i sin roll som vårdare till personer med Alzheimers sjukdom.  
 
Nyckelord: Alzheimers sjukdom, anhöriga, självbiografier, deduktiv analys, Ways of 
Coping 
 



 

Summary 
 
Background: With Alzheimer's disease comes many changes that affect not only the 
affected but also their families. These changes are managed using a variety of coping 
strategies. Aim: To describe coping strategies among informal caregivers of people 
with Alzheimer's disease. Method: The study was conducted as a qualitative study 
with a deductive approach, where the data is collected from autobiographies. The 
data was analyzed and sorted with help from the instrument "Ways of Coping". 
Result: The caregivers of the study used coping strategies such as, for example, 
putting the foot down (confrontive coping), blame others (distancing), hiding 
emotions (self-controlling) and help and support from the surroundings (seeking 
social support), to blame oneself (accepting responsibility), distracting thoughts and 
activities (escape-avoidance), information seeking (planful problem solving) and 
positive personal change (positive reappraisal). Conclusion: Knowledge of coping 
strategies among health care workers could help families in their role as caregivers of 
the person with Alzheimer's disease. 
 
Keywords: Alzheimer's disease, Autobiography, deductive analysis, next of kin, Ways 
of Coping 
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Inledning 

Det uppskattas att 47,5 miljoner människor globalt är drabbade av demens. 7,7 
miljoner människor blir diagnostiserade varje år, vilket motsvarar 1 person var fjärde 
sekund (World Health Organization and Alzheimer’s Disease International, 2012). 
Det är förutspått att dessa siffror kommer öka i framtiden som en biverkning av en 
åldrande population, till runt 75,6 miljoner år 2030 (a.a). I Sverige diagnostiseras ca 
25 000 personer med demens varje år, och lika många dör med sjukdomen 
(Socialstyrelsen, 2014b). Uppskattningsvis var 160 000 drabbade av sjukdomen år 
2014. Denna siffra förväntas öka efter år 2020, och vid år 2050 beräknas den ha 
fördubblats på grund av det ökade antalet äldre (a.a). Det finns olika 
demensdiagnoser men den vanligaste formen är Alzheimers sjukdom 
(Socialstyrelsen, 2014b). Det är viktigt att anhörigvårdare till en person med 
Alzheimers (PMA) fångas upp tidigt i sjukdomsförloppet för att undvika negativa 
hälsoeffekter som sjukdom och stress  (Etters, Goodall & Harrison, 2008). Att bli 
anhörigvårdare innebär ofta en stor förändring i det dagliga livet. Under tiden som 
sjukdomen utvecklas kommer även relationen mellan den sjuke och anhöriga 
förändras. Demensdiagnosen innebär att den anhöriga kan gå från familjemedlem till 
vårdare för den sjuke (Öhman & Söderberg, 2004). Att skaffa sig kunskap om hur den 
anhöriga hanterar och anpassar sig till den nya situationen är en viktig del för att 
kunna tillhandahålla god vård (McClendon, Smyth, & Neundorfer, 2004).  
 

Bakgrund 

Demens - ett samlingsbegrepp  

Demens är oftast kronisk eller progressiv och leder till en försämrad kognitiv 
funktion, annan än den som kan förväntas av normalt åldrande (World health 
organisation [WHO], 2015). Det finns ingen botande behandling ännu, men mycket 
annat kan göras för att stödja och förbättra livet för både den drabbade och för 
anhöriga.  
Det är sällan demens upptäcks  i ett tidigt skede. Tidsuppfattningen, 
orienteringsförmågan och minnet som vanligtvis försämras vid demens påverkas 
gradvis och sjukdomen är därför svår att upptäcka. När den fortskrider blir 
symtomen tydligare och demensen blir lättare att upptäcka. Till sist så blir den sjuke 
helt beroende av hjälp och stöd för att klara sig (a.a). För att en demensdiagnos ska 
ställas krävs enligt Världshälsoorganisationens International Classifikation of 
Diseases [ICD 10] (1993)  att personen i fråga har följande: 

 Minnesförlust som utgör ett allvarligt hinder för ett självständigt liv . 
 Nedsättning i andra kognitiva funktioner som karaktäriseras av tänkande och 

omdöme (planering,  organisering och/eller hanteringen av information).  
 Fluktuerande medvetande, “klara episoder” där personen är medveten om 

miljö och omgivning. 
 Förändringar i beteende och personlighet (irritation, apati, emotionell labilitet 

och/eller ett förgrovat socialt beteende).  
 Symtomen ska ha funnits i minst sex månader. 

 

Demens delas in i tre olika grupper, sekundära, vaskulära och primärdegenerativa 
demenssjukdomar (Edberg, 2009). Sekundära demenssjukdomar kan till exempel 
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bero på toxiska skador eller bristtillstånd, som kan leda till demensliknande symptom 
men inte nödvändigtvis demens. Vaskulär demens är demens till följd av stroke. I 
primärdegenerativa demenssjukdomarna ingår de sjukdomar som innebär att 
hjärncellerna dör snabbare än vid normalt åldrande. Den vanligaste sjukdomen i den 
här gruppen är Alzheimers sjukdom (a.a). Alzheimers sjukdom utgör drygt två 
tredjedelar av alla demenssjukdomar, och är likt många andra demenssjukdomar 
irreversibel (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2008).  
 

Vården av en person med demens involverar ett helt team av vårdpersonal, däribland 
demenssjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2010). Demenssjuksköterskan har som 
huvuduppgifter att förbättra demensvården, att ge fortlöpande utbildning till 
personal, samt att ge råd, stöd och information till personerna med demens samt 
deras anhöriga (Meinow, 2009). En hel del resurser krävs således i vården av 
personer med demens och detta speglas på den offentliga vården och omsorgen 
(Socialstyrelsen, 2014a). Det stora resurskravet är en utmaning och en stor 
belastning, inte bara när det gäller det formella vårdsystemet utan också när det 
handlar om den demensdrabbades anhöriga (a.a). En sjuksköterska som är 
specialiserad i demens skulle kunna sänka vårdkostnader och förbättra upplevelsen 
och effekten av vården för personer med demens och för anhöriga till den drabbade. 
Detta kan dels ske genom evidensbaserade insatser, som till exempel fallprevention 
(Griffiths, Bridges, Sheldon & Thompson, 2015).  
 

Alzheimers sjukdom  

Den största riskfaktorn för att drabbas av Alzheimers sjukdom är hög ålder och 
sjukdomen är ovanlig hos personer under 65 (American Psychiatric Association, 
2013). Innan en diagnos sätts så måste andra sjukdomar uteslutas, t.ex. vissa 
bristtillstånd och andra demenssjukdomar. I det lindriga stadiet av Alzheimers 
sjukdom visar sig ofta kognitiva symptom som minnes- och inlärningssvårigheter. 
Även symptom som depression, irritation, agitation, stridslystenhet och vandring kan 
uppträda. I det senare stadiet av sjukdomen kan personen få nedsatt motorisk 
förmåga och talsvårigheter. Den sociala kognitionen är ofta bibehållen till sent i 
sjukdomsförloppet. I det sista stadiet är personen sängbunden och stum, och 
dödsorsaken är ofta aspiration. Vid Alzheimers sjukdom uppskattas 
medelsjukdomstiden, från diagnos till död, till cirka 10 år, men vissa kan leva med 
sjukdomen i upp till 20 år (a.a).  
 

I en kvalitativ studie utförd av Öhman, Josephsson & Nygård (2008) är PMA 
medveten om vilka förändringar som sjukdomen medför, både för hen som person 
och för hela livssituationen vad gäller exempelvis social kontakt, genomförande av 
vardagliga uppgifter samt glömska. Den drabbade reflekterade även över hur 
sjukdomen påverkar de anhöriga (a.a). En Alzheimersdiagnos påverkar hela livet, 
både för den drabbade och för anhöriga (Petrus & Wing-chung, 2005). Diagnosen 
kan uppfattas som katastrofal och saker som förlorats eller kommer förloras blir 
påtagliga för samtliga parter. Det kan handla om förlust av oberoende, förlust av 
funktionell förmåga, förlust av självbild och så vidare (a.a). Zingmark, Sandman & 
Norberg (2002) visar vikten av att känna trygghet hos en PMA. Trygghet kan handla 
om att befinna sig i en hemtrevlig miljö där personen känner igen sig samt att 
möjligheten att utföra dagliga aktiviteter finns. En ökad känsla av trygghet visade sig 
kunna leda till ökad känsla av kontroll hos den drabbade personen (a.a). 
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Att bli anhörig 

I Sverige fungerar familjen till en sjuk person som komplement till samhällets vård- 
och omsorg (Benzein, Hagberg och Saveman, 2014). Anhöriga till den sjuke förväntas 
ta del av vårdandet, både som vårdare och som informatör. Ofta upplever de anhöriga 
sin vårdarroll som en börda. Fokus måste fördelas mellan den sjuke och familjen så 
att inte någon av parterna hamnar i bakgrunden (a.a). Alzheimers sjukdom kan 
utgöra en säkerhetsrisk, både för den drabbade personen och för anhöriga. De 
anhöriga vill gärna vara i närheten (Zingmark et al., 2002) och kan känna oro över 
vad som kan hända om PMA lämnas själv (Samuelsson, Annerstedt,  Elmståhl, 
Samuelsson & Grafström, 2001). Ett tidigare jämlikt förhållande övergår från att den 
anhöriga blir vårdare och måste överge en stor del av sitt liv för att kunna bistå den 
sjuke. Den anhöriga får ta rollen som medlare åt andra familjemedlemmar, 
sjukvårdsinsatser och sociala nätverk (Jansson, Nordberg, & Grafström, 2001). Den 
fysiska och psykiska hälsan hos den som vårdar en demenssjuk person är starkt 
förknippad med den upplevda bördan, då en ökad börda ökar risken för ett minskat 
välmående (McConaghy & Caltabiano, 2005). Aggression och apati hos den 
demensdrabbade är två av de saker som har störst inverkan på upplevd börda, den 
anhöriga vårdgivaren kan även uppleva depressionssymptom till följd av detta. 
Oavsett relationen till den drabbade; man, hustru eller barn, så är likheterna av 
upplevelserna fler än skillnaderna. För det mesta ses förändringarna hos den 
demensdrabbade som negativa av de anhöriga. Ofta upplever de sorg, skuld, ilska, 
ensamhet, rädsla, bitterhet och en känsla av svek (Madsen & Birkelund, 2013). En 
PMA återupplever och pratar ofta om gamla minnen, minnen som ofta delas med den 
anhöriga och även detta kan leda till sorg, skuld och rädsla hos den anhöriga som kan 
jämföra då och nu. Det finns också ofta en rädsla inför framtiden, för den väntade 
försämringen och den börda det medför (Navab, Negarandeh, & Peyrov, 2012). De 
individuella uppgifterna i sig behöver inte kännas svåra för anhöriga men däremot 
kan hela omvårdnadssituationen, att vara vårdare, kännas överväldigande (Almberg, 
Grafström & Winblad, 1997). Den vårdande personens risk att drabbas av negativa 
hälsoeffekter, som utbrändhet, minskar om personen tillhandahålls stöd, 
övervakning och regelbundna viloperioder i vårdarrollen (a.a). Som vårdpersonal ska 
lyhördhet visas för vilken typ av stöd olika familjer kan behöva. Vissa anhöriga 
reagerar på en diagnos genom att undanhålla känslor och farhågor medans andra på 
något sätt försöker möta sjukdomen, tillsammans med sin drabbade partner, genom 
att dela med sig av känslor och prata om framtiden (Edberg, 2009). Att vara 
anhörigvårdare till en PMA kan utgöra ett hot för den vårdande personens 
emotionella stabilitet (Etters, Goodall & Harrison, 2008). Hälsa och välmående ska 
uppmärksammas, inte bara hos den sjuke, utan även hos de anhöriga. Första året 
efter diagnosen sker en mängd förändringar i de anhörigas personliga liv och i 
familjelivet. Dessa förändringar kan ha börjat ta form redan innan sjukdomen 
diagnostiserats (a.a). Saker som anhöriga till en PMA känner oro över och vill ha 
hjälp att hantera är till exempel boende för PMA, medicinering och alkoholintag hos 
PMA samt beteende, minnesförändringar och vanföreställningar hos PMA (Nicolaou, 
Egan, Gasson & Kane, 2010). Sjuksköterskan har en viktig uppgift att identifiera 
upplevelser och behov som dessa hos den informella vårdgivaren (Kang, Li & Nolan, 
2011). Detta kan dels ske genom att lyssna, samtala och ställa frågor (Eide & Eide, 
2009). Att vårda en närstående under längre tid medför ofta belastning, både psykisk 
och fysisk. Får den anhöriga vårdaren inte nödvändigt stöd så ökar risken för 
sjukdom och stress. Den vårdande personens situation och behov måste belysas. För 
att minska risken för att anhöriga far illa är det viktigt att personen som ska stötta 
anhöriga har ett stödjande förhållningssätt och en preventiv ansats (Etters, Goodall & 
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Harrison, 2008). I studien definieras begreppet anhörig som familjemedlem eller 
partner. 
  

Coping 

Lazarus och Folkman (1984) definierar begreppet coping som kognitiva och 
beteendemässiga åtgärder för att hantera externa- och/eller interna situationer som 
för personen är krävande eller överstiger personens resurser. Coping är en process 
som kan användas vid alla stressfulla situationer. Detta syftar på att 
copingstrategierna som används utvecklas och förändras beroende på hur den 
stressfulla situationen utvecklas. Processen kan vara från ögonblick till flera år. En 
kort copingprocess kan till exempel karaktäriseras av ett snabbt löst gräl och en lång 
copingprocess kan innebära bearbetning av sorg när en närstående gått bort. 
Copingstrategier kan vara riktade mot att hantera eller förändra problemet, men det 
kan även vara riktat mot att reglera den emotionella responsen som uppstår vid en 
stressfull situation. Dessa olika processer benämns som problem- eller 
känslofokuserade. De används oftast samtidigt och kan främja eller hindra varandra i 
copingprocessen (a.a). Problemfokuserade copingstrategier är en problemlösande 
process som riktar sig mot både inre och yttre problem. De liknar strategierna som 
används vid problemlösning, där ett problem definieras och den lösning som anses 
bäst väljs ut och styr agerandet (a.a). Dessa strategier kan till exempel handla om att 
få hjälp i vårdandet, hitta information om problem, prioritera och att experimentera 
för att på olika sätt försöka hitta lösningar (Sequeira, 2013). Känslofokuserade, eller 
även kallat emotionellt fokuserade strategier används oftast för att minska 
känslomässig stress och kan till exempel vara relaterat till ett problem på det sätt att 
personen tar avstånd, undviker eller förminskar det. Ibland kan även avsikten vara 
att öka den känslomässiga stressen då vissa individer först behöver må sämre för att 
kunna må bättre. Problemet kan då bemötas med skuld gentemot jaget eller andra 
former av självbestraffning. Andra exempel på känslofokuserade copingstrategier är 
undvikande, avståndstagande och positiva jämförelser (Lazarus & Folkman, 1984).  
 

Lazarus & Folkman har i sitt arbete utformat ett formulär kallat “Ways of Coping” 
(Bilaga 1). Formuläret består av en checklista med 66 olika punkter som personen 
kan välja mellan för att uttrycka sin hantering av en stressfull situation. Punkterna 
representerar både känslofokuserade och problemfokuserade copingstrategier och 
har sorterats in under skalor utan samband till om de är problem- eller 
känslofokuserade. Varje skala innefattar alltså punkter som är både problem- och 
känslofokuserade. Vid nästan alla stressfulla situationer som uppstår så används 
både problem- och känslofokuserad coping. Detta visas till exempel i en annan studie 
av Lazarus & Folkman (1980) där "Ways of Coping" (Bilaga 1) istället användes för att 
dela in punkterna under problem- och känslofokuserade copingstrategier och inte 
under de olika skalorna. Av de 1332 coping episoder som analyserades i studien var 
det mindre än 2 procent som endast innefattade en typ av coping, alltså endast var 
antingen problem- eller känslofokuserad. Konfronterande coping (Confrontive 
coping) är den första skalan och involverar exempelvis strategier som innebär 
konfrontation av till exempel en person, att släppa ut sina känslor, att göra något 
potentiellt riskfyllt åt en situation eller att stå fast för att få något på ett visst sätt. 
Avståndstagande (Distancing) handlar om att försöka skapa distans till ett problem 
genom att till exempel hitta det positiva i situationen, att försöka ta en situation på 
mindre allvar eller att undvika att tänka på den. Självkontrollerande (Self-
controlling) innebär att personen avvaktar och läser av situationen innan handling, 
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att personen föreställer sig någon den ser upp till och dennes reaktion i samma 
situation, samt att dölja för omgivningen hur illa det verkligen är ställt. Den fjärde 
skalan är Socialt stöd (Seeking social support), då personen söker information, hjälp 
och råd samt känslomässigt stöd från vänner eller professionella för att hantera 
situationen. Accepterande av ansvaret (Accepting responsibility) handlar om att 
personen tar på sig ansvaret och antingen kritiserar sig själv och lovar sig själv 
ändring nästa gång, eller ber om ursäkt och gör något för att väga upp det som hände. 
Undkommande och undvikande (Escape-avoidance) handlar om att ha fantasier och 
önskningar om hur något ska gå, eller att göra något annat för att inte behöva tänka 
på problemet. Det handlar även om att ta ut sin frustration på andra människor. 
Planerande problemlösning (Planful problem solving) å andra sidan handlar om att 
göra något åt problemet, att strukturera upp och hitta alternativa lösningar med hjälp 
av planering och hårt arbete. Den åttonde och sista skalan är Positiv omvärdering 
(Positive reappraisal) och handlar om att personen ber, hittar ny tro, förändras till 
det positiva eller växer som person. Det kan också handla om att hitta en kreativ 
lösning till problemet, återupptäcka vad som är viktigt i livet eller förändra något hos 
sig själv. 
 

Coping hos anhöriga 

Det finns olika copingstrategier för att hantera svåra situationer som uppstår under 
livet (Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari, & Sourtzi, 2007) och dessa 
kan spela en viktig roll i anhörigas vårdande av personer med demens (Fei Sun, 
Kosberg, Kaufman & Leeper, 2010). Att vara anhörigvårdare är en komplex situation 
som påverkas av av en mängd faktorer. Vårdandet är associerat med en uppsättning 
stressorer som är relaterade till anhörigas förmåga att vårda. Detta  resulterar i en 
högre eller lägre grad av belastning och/eller tillfredsställelse (Sequeira, 2013). Den 
upplevda bördan kan vara positivt eller negativt relaterad till olika copingstrategier. 
Anhöriga som använder sig av problemfokuserade copingstrategier och 
copingstrategier som handlar om att söka socialt stöd upplever ofta bördan som 
mindre påtaglig medans personer som använder sig av andra känslofokuserade 
copingstrategier, så som dagdrömmar och hopp om mirakel, upplever bördan som 
mer påtaglig (Papastavrou et al. 2007).  I en studie av Fei Sun et al., (2010) visar 
resultatet också att anhöriga som tenderar att använda sig av känslofokuserande 
copingstrategier så som undvikande kan påverka livskvalitén negativt. McClendon et 
al. (2004) visar också på att patienters överlevnad påverkas av hur anhöriga hanterar 
förändringar som sjukdomen medför. Användningen av känslofokuserade 
copingstrategier hos anhöriga påverkade överlevnaden hos patienterna negativt. 
Kvinnor använder sig i större utsträckning av känslofokuserade copingstrategier 
medan män ofta använder sig av problemfokuserade copingstrategier (Papastavrou et 
al. 2007). Det är dock vanligast att en person använder sig av både 
problemfokuserade och känslofokuserade copingstrategier istället för att hantera 
problem utifrån endast en strategi (Lazarus & Folkman, 1984). Sequeira (2013) visar i 
sitt resultat att anhöriga som vårdar äldre, med eller utan demens,  i större 
utsträckning använder sig av problemfokuserade copingstrategier. Att tidigt bedöma 
problem och främja anhörigas antagande av copingstrategier kan minska belastning 
och öka tillfredsställelsen (Sequeira, 2013). PMA och dess anhöriga bör ha möjlighet 
till regelbunden rådgivning av sjuksköterskor som specialiserat sig i demens för att 
förbereda sig på förändringarna och underlätta hanteringen (Välimäki, Vehviläinen-
Julkunen, Pietilä & Koivisto, 2012). Copingstrategier som anhöriga använder sig av är 
till exempel att tänka positivt (Alpert & Womble, 2015) och att söka information 
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(Roy, 2015). Anhöriga vänder sig bland annat till vårdpersonal så som sjuksköterskor 
för att få information och hjälp (a.a). Om de upplever att stöd från informella källor 
inte finns att tillgå eller är begränsat, så kan sjuksköterskan till exempel hänvisa till 
andra forum där de kan finna stöd, så som stödgrupper eller internetforum (Kang et 
al, 2011).  
 

Det finns mycket information gällande demens men inte lika mycket vad gäller 
anhöriga till den demensdrabbade. I riktlinjerna för vård och omsorg vid 
demenssjukdom på Socialstyrelsen (2014b) finns det endast två punkter gällande 
anhöriga. Dessa handlar om initiativ till anhörigstöd i samband med utredning av 
demens och att utveckla stöd till anhöriga i form av avlösning och erbjuda stöd- och 
utbildningsprogram om det inte redan erbjuds. Många kommuner erbjuder stöd i 
form av avlösning, men inte alla. Dessutom erbjuder endast 6 procent av alla 
kommuner särskilt stöd till anhöriga med annat modersmål än svenska. I §10 i 
Socialtjänstlagen skrivs det att stöd skall erbjudas från socialnämnden till de som 
vårdar en långvarigt sjuk närstående [SoL] (SFS, 2009:549). 
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Motiv för studien 

Demens är idag en av de vanligaste sjukdomarna som drabbar äldre personer och 

Alzheimers sjukdom utgör cirka två tredjedelar av alla demensdiagnoser. Ofta är 

forskningen vänd mot personen som är sjuk och mer sällan mot dennes anhöriga som 

i Sverige ofta också fungerar som vårdare. Att leva med en närstående med 

Alzheimers sjukdom kräver mycket av de anhöriga och situationen kan hanteras på 

olika sätt. Studien avser att tydligöra vilka copingstrategier anhöriga till PMA 

använder sig av med hjälp av formuläret “Ways of Coping” (Bilaga 1) som teoretisk 

utgångspunkt.  
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva vilka copingstrategier anhöriga till personer med 
Alzheimers sjukdom använder sig av. 
 

Material och metod 

Design 

Studien genomfördes som en kvalitativ studie där materialet hämtades från fyra 
självbiografiska böcker enligt Patel & Davidsson (2011). Studien utfördes med en 
deduktiv ansats (Elo & Kyngäs, 2008) där “Ways of Coping” (Bilaga 1) användes som 
teoretisk utgångspunkt för att identifiera och sortera materialet från böckerna. 
 

Urval och datainsamling 

Urvalet bestod av fyra självbiografiska böcker som handlade om att ha en anhörig 
drabbad av Alzheimers sjukdom. Samtliga böcker var skrivna av vuxna kvinnor, som 
själva var anhöriga till en PMA och återspeglade deras historia. Två av kvinnorna var 
döttrar till PMA, och två av dem var makar till PMA. Datainsamling skedde med hjälp 
av böcker. Inklusionskriterier för att böckerna skulle användas i studien var att boken 
var skriven av en anhörig. Termen anhörig användes genomgående i studien och 
definierades som en familjemedlem (förälder/barn) eller partner. Böckerna som 
användes var skrivna av svenska författare för att ge en ökad förståelse ur ett 
kulturellt perspektiv. Böckerna var publicerade i Sverige och utgivningsåret på de 
valda böckerna var ej tidigare än 2005. För att ge största möjliga förståelse 
exkluderades böcker på annat språk än svenska.  
 

Sökordet demens, med följande avgränsningar användes: medietyp: bok; språk: 
svenska; urval: vuxna; utgivningsår: från 2005. Detta resulterade i 70 titlar. Vid 
avgränsning till Alzheimers sjukdom försvann relevanta böcker, alltså gjordes en 
manuell genomgång av titlar och tillhörande sammanfattning för att hitta böcker som 
var skrivna av anhöriga till PMA. De böcker som saknade sammanfattning uteslöts, 
och sammanlagt genererades fyra titlar. 
 

Dataanalys 

Innehållsanalysen var kvalitativ och genomfördes med en deduktiv ansats enligt Elo 
& Kyngäs  (2008). Den deduktiva analysen genomfördes i tre faser; 
förberedelsefasen, orienteringsfasen och rapporteringsfasen (a.a). Formuläret “Ways 
of Coping” (Bilaga 1) användes som teoretisk utgångspunkt för att identifiera och 
sortera copingstrategier från de självbiografiska böckerna. I förberedelsefasen lästes 
böckerna igenom av båda författarna till studien för att få största möjliga förståelse 
för innehållet. I orienteringsfasen identifierades och markerades relevanta stycken i 
böckerna med stressfulla situationer, samt hur de anhöriga hanterade dem, med 
post-it lappar. För att få en överblick av materialet så sammanställdes 
meningsenheterna i ett dokument som endast författarna hade tillgång till. De lästes 
därefter igenom flera gånger och sorterades in under de åtta olika skalorna i “Ways of 
Coping” (Bilaga 1); konfronterande coping (confrontive coping); avståndstagande 
(distancing); självkontrollerande (self-controlling); socialt stöd (seeking social 
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support); accepterande av ansvaret (accepting responsibility); undkommande och 
undvikande (escape-avoidance); planerande problemlösning (planful problem 
solving); positiv omvärdering (positive reappraisal). Dessa skalor har även använts 
med sin svenska översättning som huvudrubriker i resultatet. En indelning skedde 
med hjälp av de punkter som finns under respektive skala, men dessa har ej 
redovisats i resultatet. Meningsenheterna skrevs i rapporteringsfasen om med egna 
ord innan de redovisades i resultatet. 
 

Etiska överväganden 

Enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) krävs samtycke för att behandla någons 

personuppgifter, undantaget om personen offentliggjort uppgifterna på ett tydligt sätt 

(SFS 1998:204, 15 §). Då författarna hade publicerat böckerna så tillfrågades de inte 

om medverkan i studien.  Personuppgifterna har behandlats på ett sådant sätt att 

författarnas identiteter hålls konfidentiella enligt konfidentialitetskravet, vilket 

innebär att materialet har bearbetats, hanterats och antecknats på så sätt att enskilda 

individer inte går att identifiera (Vetenskapsrådet, 2002). Då det handlar om 

publicerade böcker så användes ej citat i studien, endast omskrivningar. Titel och 

författare skrevs inte heller ut. Det insamlade materialet har förvarats skyddat av ett 

lösenord som endast författarna har haft tillgång till. Det insamlade materialet har 

enligt nyttjandekravet endast användas i den aktuella uppsatsen (Vetenskapsrådet, 

2002). Etiska problem skulle kunna uppstå gällande två av de andra huvudkraven, 

informationskravet och samtyckeskravet eftersom medverkande måste informeras 

om syftet med studien samt deltagande, och om rätten att kunna avbryta sitt 

deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Förförståelsen hos författarna i 

studien var inledningsvis liten. Alzheimers sjukdom, coping och anhöriga till PMA 

har stötts på i ringa omfattning via yrkeslivet. Under studier på universitet har viss 

kunskap inhämtats. Ingen personlig erfarenhet av att vara anhörig till en PMA fanns. 

Den etiska egengranskningen som tillhandahålls av Hälsohögskolan har genomförts 

för att identifiera potentiella etiska problem. De problem som påträffades 

diskuterades tillsammans med handledaren.  



10 

 

Resultat 

Resultatet baseras på fyra självbiografiska böcker där två av av de anhöriga var barn 
till PMA och två var makar.  Resultatet presenteras med hjälp av de åtta skalorna i 
“Ways of Coping” (Bilaga 1), i form av en direkt översättning av de engelska orden. 
 

Konfronterande coping 

Anhöriga skriver om att när situationen kring sjukdomen blir för påfrestande 
använder de sig av copingstrategier som handlar om att släppa ut sina känslor. De 
delar med sig av att de “bryter ihop” och gråter när de inser att livet är förändrat och 
aldrig mer kommer bli detsamma men det är även återkommande med reaktioner 
som ilska. Detta uttrycks av de anhöriga mot PMA men även gentemot inblandade 
parter som biståndshandläggare, anhöriga och främlingar. Vid sådana situationer 
som framkallar ilska är strategier som används att uttrycka sig  i ord eller skriftligt, 
slänga på luren vid samtal och att konfrontera personer som ifrågasätter. 
Återkommande i de anhörigas texter är att de ofta behöver kämpa hårt och ihärdigt 
för att få sin vilja igenom, till exempel genom telefonsamtal och argumentering för att 
få rätt till några dagars avlastning från vårdarrollen. De anhöriga uttrycker även att 
de fick kämpa för att inte behandlas som en betjänt av andra anhöriga genom att 
“sätta ner foten” och säga ifrån. De skriver även om att “sätta ner foten” gentemot 
PMA, till exempel att iordningställa flytt till demensboende trots att PMA inte vill det. 
Ett annat exempel är en anhörig som offrade tid och energi för att PMA skulle få det 
så bra som möjligt på boendet, vilket gjorde att hon svart på vitt blev kallad för en 
jobbig anhörig av personalen. En god man utsågs, men hon överklagade beslutet och 
kämpade så att hon fick behålla sina rättigheter.  

 

Avståndstagande 

Innan PMA blivit utredd och fått sin diagnos så använde sig de anhöriga av 
copingstrategier som innebar att de försökte resonera bort symtomen, exempelvis 
glömska, genom att skylla på andra saker. Även om situationen eller händelsen som 
glömdes bort var så pass stor att de anhöriga reagerade över det skylldes det på att 
PMA alltid varit glömsk. Andra symtom så som rastlöshet och depression skylldes till 
exempel vid flera tillfälle på en nära anhörigs bortgång. De anhöriga beskriver även 
att de hade svårt att lita på sitt eget omdöme. Ett exempel är en av de anhöriga som 
skrev att glömska inte var ovanligt, och att det kanske inte var PMA som förändrades 
utan hon själv. En annan skrev att hon ibland inte visste hur hon skulle reagera när 
PMA betedde sig underligt bland folk, utan låtsades som om det var ett helt normalt 
beteende. När det kändes svårt så hanterade de anhöriga det genom att fokusera på 
det positiva i deras individuella situation men även i livet i stort, istället för att 
fokusera på tankar kring sjukdom, ensamhet, hjälplöshet, beroende och död. En av 
de anhöriga skrev till exempel att vissa förändringar som sjukdomen medförde var 
förändringar till det bättre. När PMA flyttades till ett demensboende skrev de 
anhöriga om hur de var tvungna att fokusera på det positiva med flytten för att 
dämpa skuldkänslorna. Ibland när de anhöriga behövde en paus försökte de glömma 
bort att PMA var sjuk. Genom att göra ”vanliga” saker tillsammans med vänner och 
familj eller under ”klara stunder” hos PMA brukade de låtsas som om sjukdomen 
aldrig hade drabbat dem.  
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Självkontrollerande 

De anhöriga använde sig av copingstrategier som handlade om att inte släppa ut sina 
känslor, utan de höll dem istället inom sig för att inte visa andra hur de mådde. Oftast 
handlade det om att hålla gråten i styr när PMA gjorde något som de inte skulle gjort 
innan sjukdomen. Frekvent återkommande var även oviljan att tala om för andra vad 
som hänt. Samtliga anhöriga använde sig av strategier som innebar att de dolde för 
andra både hur det var med dem själva och hur det var med PMA. Det kunde handla 
om att låtsas som att allt var som vanligt och att vägra erkänna för andra varför saker 
hade förändrats. En av de anhöriga vårdade en person som många känner igen och 
för henne var det av stor vikt att dölja sjukdomen för andra i ett försök att skydda 
PMA från den påfrestande omgivningen. Anhöriga brukade ibland hantera svåra 
situationer genom att tänka på vad PMA hade gjort i samma situation som de själva 
befann sig i. Det gav en känsla av att de kunde luta sig åt tanken av att PMA hade 
gjort samma sak om det vart ombytta roller. Ett exempel var att en av de anhöriga 
hade svårt att inte skylla sjukdomen på de livsval PMA hade gjort. När de tankarna 
smög sig fram försökte hon istället tänka på att PMA inte hade velat att sjukdomen 
skylldes på hur han levt sitt liv. 
 

Söka socialt stöd 

Anhöriga använde sig av copingstrategier som innebar kontakt med professionella, 
bland annat kontakt med läkare, psykolog och kontakt med personal på boendet. 
Läkarkontakt togs dels för att utreda PMA och för att få hjälp med behandling och 
hur de skulle gå vidare. Läkarna fungerade också många gånger som ett stöd för de 
anhöriga. Läkaren lyssnade på de anhörigas oro, upplevelser och svårigheter. Något 
som de anhöriga upplevde som en lättnad var att läkaren kunde ge bekräftelse och 
förklaringar på förändringarna hos PMA. Det hände också att anhöriga tog också 
hjälp av psykolog för att få lätta på sina känslor. Samtliga av de anhöriga hade 
kontakt med biståndshandläggaren för att på så sätt kunna påverka PMA:s liv. En 
anhörig behövde till exempel hjälp att få tag på ett bättre boende och en annan 
behövde hjälp av biståndshandläggaren för att tackla andra anhörigas inblandning i 
PMA:s liv. Även kontakt med personer i demensförbundet förekom, till exempel för 
att få stöd i frågan om rätt till avlastning när den anhöriga nekats detta eller hjälp 
med att hitta en advokat för att få hjälp och råd i dispyter med familjen rörande PMA. 
Anhöriga hade också mycket kontakt med personal på boendet där PMA befann sig. 
Det var allt från hjälp med frågor som hur ofta det var rimligt att hälsa på, till möten 
med personalgruppen för att lägga upp en plan för PMA. Kontakt med personalen 
gjorde att de anhöriga kunde släppa en del av ansvaret och känna sig försäkrade om 
att PMA mådde bra och trivdes.  
 

Gemensamt för alla anhöriga är att de på något sätt sträckt ut till omgivningen för att 
få hjälp och stöd i att hantera svåra situationer. Ofta vände de sig till vänner och 
familj för att samtala om sina känslor. Vänner, familj och grannar hjälpte även till i 
svåra situationer som uppstod där PMA var inblandad men hjälpte också till när till 
exempel de anhöriga skulle resa bort ett tag. Arbetskollegor kunde också fungera som 
ett stöd men även för att skärma av sjukdomen och prata om annat, så som jobbet. 
Något som upplevdes som en lättnad för de anhöriga var att prata med kompisar som 
gått igenom samma sak för att få råd och stöd men även för att få medhåll i beslut 
som togs gällande PMA. Anhöriga samtalade även med familj till PMA. Ett exempel 
är att en av de anhöriga ofta vände sig till brodern till PMA för att prata om 



12 

 

situationen. Socialt stöd hittades även via internet. Dit kunde de anhöriga vända sig 
till olika forum för att skriva med personer som gick eller gått igenom samma sak.  
 

Accepterande av ansvaret 

De anhöriga använde sig ibland av copingstrategier som handlade om att kritisera sig 
själva. Ett exempel var när en av de anhöriga hade planerat att flytta PMA till ett 
demensboende. Det kändes fel trots att hon behövde hjälpen som boendet erbjöd. 
När samma PMA föll och hon inte kunde få upp honom från golvet accepterade hon 
slutligen att hon inte klarade av att ta hand om honom själv. Trots att hon 
accepterade läget dröjde sig skuldkänslor kvar och för att lätta på dem besökte hon 
demensboendet varje dag. Ibland tog de anhöriga till alkohol för att hantera 
situationer gällande PMA som kändes outhärdliga. En av de anhöriga använde sig 
flera gånger av alkohol och vid en punkt gjorde hon ett val och lovade sig själv att 
sluta använda sig av tillfälliga lösningar för att glömma problemet, i detta fall 
alkoholen.  
 

Undkommande- och undvikande 

När situationen kändes som mest hopplös använde sig de anhöriga av 
copingstrategier som distraherade dem från verkligheten. Det handlade om allt ifrån 
att fantisera hur livet hade kunnat se ut utan sjukdomen till självskadebeteenden för 
att döva smärtan och alkoholkonsumtion för att fly undan sina känslor för en stund. 
Anhöriga försökte också ägna sig åt andra aktiviteter som skingrade tankarna för 
stunden, som radio- och tv-program. För att komma ifrån sjukdomen eller 
verkligheten en längre stund brukade en anhörig till exempel åka till ett lantställe, 
antingen ensam eller med PMA. De anhöriga skrev att de brukade använda strategier 
som innebar att låtsas att allt var som förr, till exempel när personen hade klara 
stunder. Det var till en början svårt för de anhöriga att hantera och acceptera att 
personen verkligen hade fått Alzheimers. En av de anhöriga skrev att hon letade efter 
alternativa förklaringar och in i det sista hoppades att förändringarna berodde på 
något annat, något som gick att bota. Anhöriga beskrev hopp inför framtiden när de 
provade nya mediciner eller när PMA hade en klar stund, trots vetskapen om att 
sjukdomen inte går att bota. Detta hängde även ihop med hoppet om att förändringen 
hos personen berodde på något annat än Alzheimers sjukdom, som till exempel ett 
övergående tillstånd. Anhöriga som tidigare hade haft ett väldigt rikt socialt liv, 
minskade ner sin vänskapskrets och undvek sociala situationer där sjukdomen hade 
varit uppenbar. Det upplevdes även viktigt för anhöriga att omgivningen inte förstod 
sanningen om sjukdomen. Inför planerade event och tillställningar som inte gick att 
undvika brukade till exempel en anhörig fantisera om att allt skulle gå bra istället. 
 

Planerande problemlösning 

Anhöriga sökte information om sjukdomen från böcker, hemsidor, vänner och från 
 professionella för att hantera förändringarna hos PMA. De kände en frustration över 
att de inte visste tillräckligt mycket om sjukdomen och vad de hade att vänta sig i 
framtiden. Det fanns även en frustration med vården, då de ibland kände att de inte 
fick den hjälp de behövde. Detta gällde främst placering på äldreboende, men även 
vid demensutredning. De anhöriga tog kontakt med advokater och 
hjälporganisationer för att ta reda på sina rättigheter och möjligheter vad gällde stöd 
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från kommunen. De tog även kontakt med privatläkare och experter för att få en 
utredning på PMA eller sökte efter demensboende på egen hand när det som 
tillhandahölls hade för låg standard. För att underlätta i vardagen var de anhöriga 
tvungna att lära sig- samt ta över vissa sysslor som PMA tidigare tagit hand om på 
egen hand. Det var allt ifrån medicintider och kontroller av sjukdom (hos multisjuk 
PMA) till bilkörning. De rensade även i de anhörigas gamla saker och skapade ytor 
som underlättade vid vården. En av de anhöriga var tvungen att göra detta när PMA 
inte var hemma för att undvika att göra honom upprörd.  
 

Sjukdomen och allt runtomkring upptog mycket tid och krävde att de anhöriga i god 
tid prioriterade och planerade in händelser för att de skulle bli lätta att hantera. De 
gjorde detta med hjälp av kalender samt en grundläggande kunskap om personens 
vanor och rutiner. De anhöriga och hemtjänst, familj och senare även personal på 
boendet planerade tillsammans för att ge de anhöriga möjlighet att resa bort eller 
skapa tid för sjukhusbesök och undersökningar med PMA. Anhöriga planerade och 
prioriterade även in besök från vänner och bekanta samt viktiga event. Alkohol och 
tidigare enkla sysslor som att åka och handla upplevdes som komplicerande faktorer 
och krävde mycket planering från de anhörigas sida. Ett exempel är att en PMA i sin 
sjukdom gärna konsumerade alkohol vilket gjorde honom agiterad, orolig och svår att 
hantera. Detta löstes under storhelger och andra alkoholrelaterade event genom att 
åka iväg till en stuga ute på landet och på så sätt avskärma honom från alkohol. De 
anhöriga lärde sig även att använda sig av saker som distraherade när PMA blev 
upprörd, till exempel att åka en tur med bilen eller titta på tv. Att fatta beslut om att 
byta boende var något som de anhöriga upplevde jobbigt. PMA var själv inte 
medveten om hur sjuk de var och hur mycket tid de anhöriga lade ner för att de skulle 
ha det bra. En av de anhöriga skrev till exempel att hon tidigt fick rådet att ställa sig i 
kö för boende, men hon insåg inte hur snabbt sjukdomsförloppet skulle gå eller hur 
lång tid det skulle ta att få boende. Hon upplevde också att kommunen inte 
ville/kunde möta hennes specifika krav på ett boende, vilket gjorde att hon sökte 
hjälp från andra organisationer för att få hjälp att hitta det optimala boendet. 
Anhöriga använde sig ibland av dagvård som en tillfällig lösning i väntan på boende, 
och de letade boende trots att det gick emot PMAs önskningar. Detta kändes för de 
anhöriga nödvändigt då PMA inte längre var kapabel att bo själv i eget boende, trots 
hjälp från anhörig och hemtjänst.  
 

Positiv omvärdering 

Flera av de anhöriga upplevde att de längre in i sjukdomen började acceptera 
situationen och hitta tillbaka till sig själva. Oron kändes inte lika påtaglig och de 
anhöriga tillät sig själva att blicka framåt i sina liv och fokusera på annat än PMA. 
Istället för att all tid fördelades runt PMA började de planera in saker som till 
exempel arbete och tid med vänner och familj. Flera av de anhöriga upplevde att 
vardagen blev lättare och att de fick mer tid för sig själva när PMA flyttade in på 
boende. Ett exempel är att en av de anhöriga kände hopp om att allt skulle bli bättre 
när hon hittade ett boende där det känns värdigt att låta PMA bo och en annan 
upplevde att känslan av att behöva ringa till PMA varje dag avtog eftersom hon visste 
att han hade hjälp på boendet. Trots sjukdomen kunde de anhöriga finna tröst hos 
PMA, vilket hjälpte dem att hantera svåra situationer. Anhöriga beskriver att de 
kände trygghet och tröst hos PMA och även att de kunde vara sig själva och inte 
behövde låtsas med PMA. Det hände att anhöriga vände sig till Gud när saker kändes 
jobbigt. Det handlade till exempel om att be om att PMA inte skulle bråka utan 
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acceptera att få hjälp och att be om att medicinen skulle ha effekt. Anhöriga uttryckte 
också att de kände sig stolta över sig själva och upplevde bland annat de fått mycket 
kunskap om sjukdomen, lärt sig nya saker och tagit över det praktiska i hemmet. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En deduktiv ansats valdes till studien. Om en induktiv ansats hade använts skulle 
texten bearbetats förutsättningslöst vilket då lett till nya begrepp och teorier. Vid en 
deduktiv ansats ligger istället teorin som grund vid analysen (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). En deduktiv ansats ansågs lämplig dels på grund av den stora 
mängden data som böckerna genererade.  
 

Urvalet bestod av fyra självbiografiska böcker skrivna av en anhörig till en person 
med Alzheimers. Begreppet “anhörig” valdes eftersom det stämde bra överens med 
urvalet men även begreppet “närstående” var aktuellt. Närstående definieras som 
“person som den enskilde anser sig ha en nära relation till” men då alla i studien 
tillhörde PMA:s närmsta familj valdes slutligen begreppet “anhörig” som definieras 
som en “person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna” (Socialstyrelsen, 
u.å). Personerna som ingick i studien var alla vuxna kvinnor. Vid kvalitativa studier 
undersöks personer som har erfarenhet av ett fenomen, i det här fallet Alzheimers 
sjukdom. Ju bredare urval i till exempel kön och ålder, ju mer variation i utsagorna 
(Henricson & Billhult, 2012). Den här studiens urval är tyvärr ganska snävt då den 
består av fyra svenska, vuxna kvinnor. Detta skulle kunna minska studiens 
trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Det snäva urvalet kan dock dels 
förklaras av att anhörigvårdare till personer med demens i störst utsträckning är 
kvinnor (Socialstyrelsen, 2012). Sjukdomen debuterar även i sen ålder (American 
Psychiatric Association, 2013), vilket kan förklara varför urvalet av anhöriga är äldre.  
 

Tidigare studier har också visat att kvinnor och män skiljer sig åt i användandet av 
copingstrategier (Papastavrou et al. 2007, Martin et. al, 2013; Eun-Jeong, DeDios, 
Fong, Simonette & Lee, 2013). Detta är ännu en sak som skulle kunna påverka 
trovärdigheten och överförbarheten i studien men Lazarus och Folkman (1980) visar 
också att trots stereotypen om att kvinnor och män använder sig av olika 
copingstrategier är det små skillnader mellan könen i hur problem hanteras. De 
menar även att en person, kvinna som man, använder sig av båda typerna av coping i 
samma situation, vilket även kvinnorna i denna studien gjorde. Böckerna som 
använts är inte äldre än 11 år för att öka trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 
2004). Dock är mycket av det som skrivits i böckerna återberättelser från flera år 
tillbaka, ibland så gammalt som från 1990-tal. De nationella riktlinjerna för vård vid 
demenssjukdom publicerades i Sverige år 2010 (Socialstyrelsen, 2010). Där står det 
till exempel att anhöriga kan få hjälp med avlösning i hemmet, vilket en av de 
anhöriga i studien skrev att hon inte fick. Mycket kunskap och information har 
således tillkommit efter att händelserna i böckerna utspelade sig och detta skulle 
kunna äventyra trovärdigheten i studien. Alla böcker utspelar sig i Sverige och 
kvinnorna är av svenskt ursprung. Detta gör att studien är mer överförbar i en svensk 
kontext och kan bli svårare att applicera i andra länder då kultur och ursprung är 
faktorer som spelar in i hur en person hanterar stressfyllda situationer (Kayser, 
Cheung, Rao, Chan & Lo, 2014). Avsikten var inte att enbart studera kvinnors 
copingstrategier men då inga relevanta böcker hittades där författaren var man 
kommer allt det insamlade materialet från kvinnor. Detta kan minska studiens 
relevans då det har visat sig att kvinnor och män ofta skiljer sig i användandet av 
copingstrategier (Papastavrou et al. 2007, Martin et. al, 2013; Eun-Jeong et al., 
2013,).  
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Forskning gällande användandet av copingstrategier stöter på många hinder. Coping 
är ett svårstuderat fenomen dels då det är svårt att få tillfälle att observera en persons 
hantering av livshändelser (Lazarus & Folkman, 1984). I studien har självbiografiska 
böcker lästs för att identifiera copingstrategier hos de anhöriga. Böckerna lästes av 
bägge författarna till studien och under hela analysprocessen har fortlöpande 
reflektion och diskussion förts. Detta gör att studiens tillförlitlighet ökar (Lundman & 
Hellgren Granheim, 2012). Detta var ibland svårt då författarna till böckerna inte 
hade som direkt avsikt att beskriva hur de hanterade situationer som uppstod kring 
PMA. Det är inte heller säkert att personen som återberättar är medveten om att 
dennes beteende är ett sätt för dem att hantera situationen (Lazarus & Folkman, 
1984), vilket då ibland gjorde att det som skrevs var svårt att identifiera som en 
copingstrategi. Ett annat problem som kan förklara svårigheterna med att läsa ut 
copingstrategier är att en person ofta använder sig av flera olika copingstrategier i 
samma situation (Lazarus & Folkman, 1984). Materialet som samlades in från 
böckerna sorterades in i copingstrategier med hjälp av formuläret “Ways of Coping” 
(Bilaga 1). Vissa av fynden var svåra att sortera in under skalorna då många av 
copingstrategierna var svåra att skilja på och tycktes passa in under flera skalor. Den 
befintliga teorin som används i en deduktiv ansats kan influera och rikta forskningen, 
vilket kan leda till att viktiga och intressanta delar inte upptäcks (Patel & Davidson, 
2011). Vissa fynd fick sorteras bort, eftersom de inte passsade in under någon utav 
skalorna. 
 
Tillförlitligheten påvisas genom beskrivning av förförståelsen (Wallengren & 
Henricson, 2012). Förförståelsen och yrkeserfarenheten relaterat till PMA, deras 
anhöriga och begreppet coping var inledningsvis liten. Trots att den var liten var den 
befintlig och en styrka med en deduktiv ansats är att en teoretisk utgångspunkt 
minskar risken att forskarna färgar resultatet med sina egna åsikter (Patel & 
Davidson, 2011).  
 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva copingstrategier hos anhöriga till PMA. Analys av 
fyra självbiografier gjordes utifrån de åtta skalorna i Lazarus & Folkmans (1985) 
“Ways of Coping” (Bilaga 1). 
 

Ett av huvudfynden i studien var att anhöriga ofta hanterade problem som uppstod 
genom att kämpa hårt för sin sak och inte ge med sig. Detta gjordes genom 
argumentering och att säga ifrån och “sätta ner foten” (konfrontiv coping). Nästa 
huvudfynd som valts att diskutera handlar om att de anhöriga ser det positiva i 
situationen trots sjukdom. Dessa copingstrategier var att fokusera på det som 
förändrats till det bättre istället för det negativa (avståndstagande) och att blicka 
framåt i sina liv samt att känna stolthet i att de växt som människor (positiv 
omvärdering). Det sista huvudfyndet vi vill lyfta fram är att de anhöriga flitigt letade 
efter information för att öka sin förståelse för sjukdomen, men även för att lösa andra 
problem (planerande problemlösning).  
 

I takt med att sjukdomen blev mer påtaglig upplevde de anhöriga att hjälpen 
minskade från den övriga släkten, vilket betydde att den anhöriga som tagit på sig 
ansvaret för PMA blev tvungna att “sätta ner foten” och kräva hjälp för att inte 
behöva tackla problemen som uppstod på egen hand. I en studie av Fjelltun, 
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Henriksen, Norberg, Gilje & Normann (2009) beskrev de anhöriga att de var 
ensamma med ansvaret och att till exempel syskon eller barn skulle kunna göra mer 
för att hjälpa till med vården. I en annan studie visade resultatet att de anhöriga 
snarare drog sig för att be om hjälp från vänner och familj då de upplevde att de fick 
den hjälp de behövde, eller också att de ofta behövde hjälp men inte ville be om den 
(Sawatzky & Fowler-Kerry, 2003). När sjukdomen förvärrades kände de anhöriga i 
studien även ett ökat behov av professionell hjälp, ett behov som inte möttes utan 
upprepad kontakt med berörda instanser. Detsamma uppgavs av de anhöriga i 
studien av Sawatzky & Fowler-Kerry (2003) där de beskrev att de fick tjata för att få 
hjälp. En anhörig från en annan studie beskrev detta som att “stångas mot en vägg” 
(Fjelltun et al., 2009).  I en studie av Peeters, Van Beek, Meerveld, Spreeuwenberg, & 
Francke (2010) visade det sig att två tredjedelar av informella vårdgivare hade ett 
större behov av professionell hjälp än den som tillhandahölls, och en femtedel ville ha 
utökad hjälp med att hantera de problem (coping) som uppstod vid sjukdomen. 
Bristande anträffbarhet, tillgänglighet och kommunikation hos sjuksköterskan 
upplevs som de största hindrena mot att motta en fullgod utbildning, rådgivning och 
information (Bamm & Rosenbaum, 2008). År 2008 gjordes en kartläggning av 
demenssjuksköterskor i Stockholms län, på uppdrag av Hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Stockholm. Den visade att endast nio av tjugofem kommuner i 
Stockholms län hade en demenssjuksköterska, och vid intervjuer framkom det att 
demenssjuksköterskorna själv upplevde att de inte hann med sitt arbete utan fick 
prioritera bland ärendena (Meinow, 2009). Sjuksköterskor specialiserade i demens 
kan trots sin kompetens anse att det finns utbildningsbehov och att vidareutbildning 
är nödvändigt för att hålla sig uppdaterade. Bland annat önskas utbildning i 
utmanade beteende som kan uppstå hos personer med demens (Page & Hope, 2013).  
 

I en studie där coping hos familjemedlemmar till äldre undersöktes använde 
personerna copingstrategier som att till exempel tänka positivt och se tillbaka på 
glada minnen (Alpert & Womble, 2015). Detta stämmer även in i på kvinnorna i den 
här studien som trotts det negativa som sjukdomen medförde, flera gånger valde att 
fokusera på det positiva och blicka framåt i sina liv. Copingstrategier som dessa 
skulle kunna klassas som emotionella och emotionella strategier har enligt många 
studier visat sig ha negativa hälsoeffekter som till exempel hög upplevd börda 
(Papastavrou et al. 2007; Fei Sun et al., 2010). Lazarus och folkman (1984) 
diskuterar kring att de som mest behöver positivt tänkande är de som är minst 
kapabla att använda sig av den strategin. En risk med att använda sig av positivt 
tänkande som copingstrategi kan vara att personen accepterar situationen utan att 
använda sig av andra copingstrategier för att lösa problemet (a.a). Det finns dock 
även studier som menar på att emotionell coping kan vara av god natur. I en studie 
där effekten av positivt tänkande hos kvinnor till personer med psykisk sjukdom 
undersöktes var slutsatsen att positivt tänkande kan hjälpa kvinnorna att hantera 
stressen och bördan av att vara vårdare (Zauszniewski, Bekhet & Suresky, 2009). En 
annan studie visade att några av de mest användbara copingstrategierna för 
anhörigvårdare till äldre personer innefattade just positiv tänkande och att tro på sig 
själv (Kuuppelomäki, Sasaki, Yamada, Asakawa & Shimanouchi, 2004). Positivt 
tänkande är också enligt en studie av Bekhet (2013) förknippat med lägre börda. Ökar 
bördan minskar chansen att den anhöriga vårdaren har ett  positivt förhållningssätt i 
hanteringen av stressfulla situationer. 
 

I en kvalitativ studie av Roy (2015) frågades anhöriga till personer som drabbats av 
stroke hur de skaffat sig kunskap om sjukdomen och efterförloppet. Resultatet visade 
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att de använde sig av vårdpersonal, familjemedlemmar och vänner, men även 
informationskällor som internet och böcker. Detta stämmer överens med resultatet i 
den här studien, som också visade att de anhöriga använde sig av böcker, internet, 
vänner och professionella (så som vårdpersonal) för att hitta information. Ibland kan 
informationen vara svår för de anhöriga att förstå. Problem kan vara kvalitén och 
brister i tillgänglig skriftlig information, brist på information som är riktad till 
anhöriga, språkproblem och personal- och tidsbrist (Roy, 2015). I en studie där stöd 
till vårdgivare genom till exempel information undersöktes, visade resultatet att 
problem bland annat uppstod relaterat till hög personalomsättning och 
arbetsbelastning bland de som till handanhöll stödet så som sjuksköterskor, 
hemtjänstpersonal, socialarbetare och terapeuter (Ng, 2009). Viktig information som 
kan hjälpa anhöriga att hantera demenssjukdomen och familjeproblem som uppstår 
kan också erhållas i stödgrupper (Wang, Chien & Ym Lee, 2012). Kvinnorna i 
böckerna använde sig inte av stödgrupper, men de använde sig däremot av forum på 
internet där de fick råd och information från andra personer i liknade situationer.  
 

Studien var kvalitativ och hade inte som avsikt att kvantifiera. Med det sagt så finns 
det ändå copingstrategier som framkommer mer (till exempel planerande- och 
problemlösande, socialt stöd och undkommande- och undvikande) och andra mindre 
(till exempel konfrontiv coping och accepterande av ansvaret). I en annan studie som 
undersöker coping hos anhörigvårdare till personer med demens har “Ways of 
Coping” (Bilaga 1) också använts. Där framgick att de minst använda 
copingstartegierna föll under skalorna konfrontiv coping och undkommande- och 
undvikande medans de som användes mest återfanns under skalorna positiv 
omvärdering och planerande problemlösning (Papastavrou, Tsangari, Karayiannis, 
Papacostas, Efstathiou & Sourtzi, 2011). Detta stämmer till stor del överens med den 
här studiens resultat, förutom att copingstrategier under undkommande- och 
undvikande också används i ganska stor utsträckning av kvinnorna i böckerna. 
Resultatet baseras uteslutande på kvinnors upplevelser av att vara närstående till en 
PMA. 
 

Slutsatser 

Copingstrategier som de anhöriga använde sig av innefattade bland annat att “sätta 
ner foten”, positivt tänkande, dölja sina känslor, hjälp och stöd från omgivningen, att 
skuldbelägga sig själva, distraherande tankar och aktiviteter, informationssökning 
samt att se de positiva förändringarna hos sig själva.  
 

Att de anhöriga använde sig av copingstrategier som till exempel innefattar att kämpa 
för sin sak, information från andra källor än vården för att få kunskap om rättigheter 
och skyldigheter tyder på att de till viss del upplevde att hjälpen från berörda 
instanser var bristfällig. Här spelar sjuksköterskan en viktig roll i att förbereda och 
stödja anhöriga i deras roll som vårdare. Att leva med en PMA kan medföra att de 
anhöriga skuldbelägger och distraherar sig själva samt döljer för andra hur de mår. 
Anhöriga sökte hjälp och stöd från vården, men även från andra personer som gått 
igenom en liknande situation. Att prata med någon som har kunskap eller erfarenhet 
av samma sak, kan ha en positiv inverkan och hjälpa de anhöriga hantera sjukdomen 
och de förändringar som medföljer. Resultatet visade också att trots sjukdomen så 
använde sig de anhöriga av copingstrategier som enligt forskning visat sig ha god 
inverkan på exempelvis upplevd hälsa, så som till exempel positivt tänkande. Detta 
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sågs bland annat när anhöriga fick ta större ansvar för hemmet och PMA. Istället för 
att fokusera på det jobbiga såg de det positiva i att de lärde sig nya saker och kände 
sig stolta. Detta visar att trots svåra motgångar kan anhöriga till personer med 
Alzheimers sjukdom tillämpa copingstrategier som har positiv inverkan och uppleva 
god hälsa. Framtida forskning bör utifrån denna slutsats studera hur vårdpersonal 
kan stödja anhöriga att hantera sin situation som vårdare och hur de kan främja 
användandet av copingstrategier som har positiv inverkan. 
 
 

Kliniska implikationer 

Det är viktigt att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal har kunskap om 
copingstrategier för att ge god omvårdnad. Sjuksköterskan spelar en viktig roll i att 
stödja anhöriga som vårdar en PMA. För att kunna ge fullgod information till 
anhöriga och PMA är det av stor vikt att sjuksköterskan har kunskaper i ämnet. En 
sjuksköterska med specialutbildning i demens har som huvuduppgifter att informera, 
rådgiva och föra stödsamtal tillsammans med de drabbade och den anhöriga, samt att 
utbilda personal. Sjuksköterskan bör utnyttja kunskapen som demenssjuksköterskan 
besitter och använda sig av den. Det är många förändringar som sker när en person 
drabbas av Alzheimers, och det är viktigt att sjuksköterskan också är medveten om 
och stödjer de anhöriga genom dessa. För att fånga upp dessa förändringar bör 
sjuksköterskan, men även övrig vårdpersonal, vara lyhörda och skapa förutsättningar 
för samtal genom till exempel frågor. Genom utbildning i hur de anhöriga kan gå 
tillväga för att hantera förändringarna, samt genom att ta hänsyn till de individuella 
variationerna hos anhöriga kan sjuksköterskan också styra informationen som ges 
och stödja de anhöriga i förändringsprocessen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 "Ways of Coping" (Lazarus & Folkman, 1985). 

 

WAYS OF COPING (Revised) 

Please read each item below and indicate, by using the following rating scale, to what extent you used 
it in the situation you have just described. 

Not Used Used Somewhat  Used Quite A Bit 
  

Used A great deal 

—————0————— ——-——1————— —————2————— —————3————— 

 

 _____ 1. Just concentrated on what I had to do next – the next step. 

_____ 2. I tried to analyze the problem in order to understand it better. 

_____ 3. Turned to work or substitute activity to take my mind off things. 

_____ 4. I felt that time would make a difference – the only thing to do was to wait. 

_____ 5. Bargained or compromised to get something positive from the situation. 

_____ 6. I did something which I didn’t think would work, but at least I was doing something. 

_____ 7. Tried to get the person responsible to change his or her mind. 

_____ 8. Talked to someone to find out more about the situation. 

_____ 9. Criticized or lectured myself. 

_____ 10. Tried not to burn my bridges, but leave things open somewhat.  

_____ 11. Hoped a miracle would happen. 

_____ 12. Went along with fate; sometimes I just have bad luck. 

_____ 13. Went on as if nothing had happened. 

_____ 14. I tried to keep my feelings to myself. 

_____ 15. Looked for the silver lining, so to speak; tried to look on the bright side of things. _____ 
16. Slept more than usual. 

_____ 17. I expressed anger to the person(s) who caused the problem.  

_____ 18. Accepted sympathy and understanding from someone. 

_____ 19. I told myself things that helped me to feel better. 



 

 

 

_____ 20. I was inspired to do something creative. 

 _____ 21. Tried to forget the whole thing. 

_____ 22. I got professional help. 

 _____ 23. Changed or grew as a person in a good way. 

_____ 24. I waited to see what would happen before doing anything. 

_____ 25. I apologized or did something to make up. 

_____ 26. I made a plan of action and followed it. 

_____ 27. I accepted the next best thing to what I wanted. 

_____ 28. I let my feelings out somehow. 

_____ 29. Realized I brought the problem on myself. 

_____ 30. I came out of the experience better than when I went in. 

 _____ 31. Talked to someone who could do something concrete about the problem. 

_____ 32. Got away from it for a while; tried to rest or take a vacation. 

_____ 33. Tried to make myself feel better by eating, drinking, smoking, using drugs or medication, 
etc. 

_____ 34. Took a big chance or did something very risky. 

_____ 35. I tried not to act too hastily or follow my first hunch. 

_____ 36. Found new faith. 

_____ 37. Maintained my pride and kept a stiff upper lip. 

_____ 38. Rediscovered what is important in life. 

_____ 39. Changed something so things would turn out all right.  

_____ 40. Avoided being with people in general. 

_____ 41. Didn’t let it get to me; refused to think too much about it.  

_____ 42. I asked a relative or friend I respected for advice. 

_____ 43. Kept others from knowing how bad things were. 

_____ 44. Made light of the situation; refused to get too serious about it. 

_____ 45. Talked to someone about how I was feeling. 

_____ 46. Stood my ground and fought for what I wanted. 



 

 

 

_____ 47. Took it out on other people. 

_____ 48. Drew on my past experiences; I was in a similar situation before. 

_____ 49. I knew what had to be done, so I doubled my efforts to make things work. 

 _____ 50. Refused to believe that it had happened. 

_____ 51. I made a promise to myself that things would be different next time.  

_____ 52. Came up with a couple of different solutions to the problem. 

_____ 53. Accepted it, since nothing could be done. 

_____ 54. I tried to keep my feelings from interfering with other things too much.  

_____ 55. Wished that I could change what had happened or how I felt. 

_____ 56. I changed something about myself. 

_____ 57. I daydreamed or imagined a better time or place than the one I was in.  

_____ 58. Wished that the situation would go away or somehow be over with.  

_____ 59. Had fantasies or wishes about how things might turn out. 

_____ 60. I prayed. 

_____ 61. I prepared myself for the worst. 

_____ 62. I went over in my mind what I would say or do. 

_____ 63. I thought about how a person I admire would handle this situation and used that as a 
model. 

_____ 64. I tried to see things from the other person’s point of view.  

_____ 65. I reminded myself how much worse things could be.  

_____ 66. I jogged or exercised. 

 

Scale 1: Confrontive coping 

46. Stood my ground and fought for what I wanted.  

7. Tried to get the person responsible to change his or her mind.  

17. I expressed anger to the person(s) who caused the problem  

28. I let my feelings out somehow.  

34. Took a big chance or did something very risky.  



 

 

 

6. I did something which I didn’t think would work, but at least I was doing something  

Scale 2: Distancing  

44. Made light of the situation; refused to get too serious about it.  

13. Went on as if nothing had happened.  

41. Didn’t let it get to me; refused to think too much about it.  

21. Tried to forget the whole thing.  

15. Looked for the silver lining, so to speak; tried to look on the bright side of things.  

12. Went along with fate; sometimes I just have bad luck.  

Scale 3: Self-controlling  

14. I tried to keep my feelings to myself.  

43. Kept others from knowing how bad things were.  

10. Tried not to burn my bridges, but leave things open somewhat.  

35. I tried not to act too hastily or follow my first hunch.  

54. I tried to keep my feelings from interfering with other things too much.  

63. I thought about how a person I admire would handle this situation and used that as a model.  

64. I tried to see things from the other person’s point of view.  

Scale 4: Seeking social support 

8. Talked to someone to find out more about the situation.  

31. Talked to someone who could do something concrete about the problem.  

42. I asked a relative or friend I respected for advice.  

45. Talked to someone about how I was feeling.  

18. Accepted sympathy and understanding from someone.  

22. I got professional help. 

Scale 5: Accepting responsibility  

9. Criticized or lectured myself.  

29. Realized I brought the problem on myself.  

51. I made a promise to myself that things would be different next time.  

25. I apologized or did something to make up.  



 

 

 

Scale 6: Escape-Avoidance 

58. Wished that the situation would go away or somehow be over with.  

11. Hoped a miracle would happen. 

59. Had fantasies or wishes about how things might turn out. 

33. Tried to make myself feel better by eating, drinking, smoking, using drugs or medication, etc. 40. A 
voided being with people in general. 

50. Refused to believe that it had happened.  

47. Took it out on other people.   

16. Slept more than usual.  

Scale 7: Planful problem solving 

49. I knew what had to be done, so I doubled my efforts to make things work.  

26. I made a plan of action and followed it.  

1. Just concentrated on what I had to do next – the next step.  

39. Changed something so things would turn out all right.  

48. Drew on my past experiences; I was in a similar situation before.  

52. Came up wit a couple of different solutions to the problem.  

Scale 8: Positive reappraisal 

23. Changed or grew as a person in a good way. 

30. I came out of the experience better than when I went in.  

36. Found new faith.  

38. Rediscovered what is important in life.  

60. I prayed.  

56. I changed something about myself.  

20. I was inspired to do something creative.  

 

 

 

 


