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Abstrakt 
När en människa drabbas av demens påverkas personligheten och 
människan förändras successivt. För den närstående kan det vara svårt 
att acceptera och det blir en förlust som orsakar sorg, allt eftersom den 
närståendes sjukdom fortskrider och personen förändras kan en förlust 
av en partner och ett förhållande som var viktigt upplevas. Syftet med 
denna studie var att beskriva upplevelsen av sorg hos närstående till 
personer med demens. Tio internationellt vetenskapligt publicerade ar-
tiklar analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med manifest an-
sats. Analysen resulterade i två kategorier: Sorgens uttryck och Sor-
gens orsaker, med tillhörande sex subkategorier. Resultatet visade att 
närstående till personer med demens beskrev en stor del av sorg och 
ledsamhet. De närstående till en person med demens sörjde förlusten 
av personlighet, förlusten av verbal kommunikation och förlusten av 
relationen som de en gång hade haft med sin älskade innan han/hon 
blev drabbad av demens. Förlusten av kontroll i det dagliga livet gav 
upphov till mycket frustration och ilska. Närstående upplevde hemsi-
tuationen som stressande då vårdandet av den demente ofta var ett 
dygnet-runt-arbete. Känslor av isolering och utanförskap framkom då 
de inte kunde och hade möjlighet till samma sociala liv så som arbete, 
fritidsaktiviteter och andra sociala aktiviteter som förr.  

 

Nyckelord: Demens, närstående, sorg, upplevelse, förluster, kvalitativ innehållsanalys. 
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Förlust och sorg har varit en del av människans existens sen begynnelsen. Denna elementära 

mänskliga upplevelse har beskrivits med text och sång genom historien (Murray, 2000). I och 

med sorgen uppstår ett lidande. Enligt Morse (2001) är lidandet en reaktion orsakad av för-

lust, till exempel förlusten av en smärtfri existens, förlusten av hälsa, förlusten av värdighet, 

förlust av rörelse, förlust av den planerade och förväntade framtiden och förlusten av en när-

stående. Många symtom illustrerar lidande; obehag, ångest, stress, plåga, smärta, känslan av 

ett brustet hjärta, oro, misär och bedrövelse (Morse, 2001). I denna uppsats utgår betydelsen 

av sorg utifrån den Svenska Akademins Ordbok (2006) där sorg innebär en djup, genom-

trängande och mer eller mindre långvarig, ofta intensiv och häftig känsla av själslig smärta 

och av själsligt lidande, orsakad av händelse, skeende och/eller förhållande och dylikt som av 

den drabbade upplevs som en svår personlig olycka och/eller förlust.  

 

Sorg upplevs oftast som en emotionell upplevelse efter döden (Sanders & Adams, 2005).  

Sorg har helt nyligen blivit accepterad som en unikt viktig och mätbar variabel bland närstå-

ende till personer med kroniska och terminala sjukdomar. Före det senaste decenniet var sorg 

underförstått huvudsakligen en efter-döden-känsla och den sorg som upplevdes under vårdan-

de räknades som vårdgivarens depression, ansträngning och/eller börda (Marwitt & Meuser, 

2004). Sorg är en naturlig emotionell respons till förlust och det är en normal upplevelse för 

människor som älskar en person med en kronisk sjukdom. Trots denna klara indikation att 

närstående sörjer och att känslor av förlust är normala, påbörjades inte studier inom detta om-

råde förrän i slutet av 1980-talet. Den första forskningen inom detta ämne påvisade att sorgen 

hos närstående till personer med Alzheimers sjukdom ofta förblev oupptäckt av samhället. 

Sorg för den närstående räknades inte som normalt beteende vid dessa omständigheter (San-

ders & Adams, 2005). Det är nu förstått att före-döden-sorg som upplevs av närstående då de 

vårdar den demente kan ha en stor påverkan på de närståendes pågående liv. Det har även fö-

reslagits att sorg associerad med demensvårdgivande kan vara det som påverkar en närstående 

mest av allt vad gäller vårdgivarpåverkan (Marwitt & Meuser, 2004). I den här studien inne-

fattas de närstående av makar och söner och döttrar till personer med demens. 

 

Kronisk sjukdom är långvarig, ofta permanent och fortskridande (Öhman, Söderberg & 

Lundman, 2003). Demens är en komplex, progressiv och degenerativ störning av hjärnan som 

gradvis påverkar de multipla aspekterna av en persons psyke, fysik och personlighet. Världens 

befolkning blir äldre och det beräknas att det finns ungefär 18 miljoner människor som lever 

med demens runt om i världen och att 66 % av dessa människor bor i utvecklingsländer 
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(Schults & O’Brien, 1994). Enligt Dibartolo (2002) är det identifierat att varje diagnos av en 

demenssjukdom påverkar åtminstone två individer – personen med sjukdomen och dennes 

närstående. Den sjuke vårdas och behandlas men med honom eller henne finns det en eller 

flera närstående som också måste genomgå, acceptera och förstå förändringarna som uppstår i 

och med sjukdomen. 

 

Enligt studien av Carradice, Beail, & Shankland (2002) ökar antalet familjemedlemmar som 

vårdar sina dementa anhöriga hemma. Detta är en stressfylld upplevelse för de närstående, in-

nebär stora sorger och förändringar som oftast påverkar dem resten av livet samtidigt som de 

växer och förändras med erfarenheten. När en människa drabbas av demens, påverkas person-

ligheten och människan förändras successivt. För den närstående kan det vara svårt att accep-

tera och det blir en förlust som orsakar sorg (Sanders & Adams, 2005). Enligt Cuijpers (2005) 

lider de närstående som vårdar en person med demens oproportionerligt av svår stress, associ-

erad med behovet av att klara av beteendeproblem hos den äldre personen, oförmåga att 

kommunicera och känslor av intensiv ensamhet och förlust, jämförbara med förlusten av en 

älskad. Sanders och Adam (2005) visade att allt eftersom sjukdomen fortskred och personen 

med demens förändrades, upplevde de närstående en förlust av en partner och ett förhållande 

som var viktigt.  

 

Att vara sjuk är en del av livet och har alltid haft en plats i historien. Detta betyder att hur livet 

var innan sjukdomen, vilka hopp och drömmar som blev avbrutna och ändrade, påverkar upp-

levelsen av sjukdomen. Upplevelsen av sjukdom representerar en störning och en känsla av 

förvirring i människans liv (Öhman et al., 2003). Enligt Öhman och Söderberg (2004) upptar 

det mycket tid och energi att leva med en person som har en allvarlig kronisk sjukdom kräver 

total involvering vilket ofta kan kännas överväldigande. Sjukdomen drabbar hela familjen och 

har en direkt hotande effekt på livet hos de friska närstående som oroar sig inte bara för per-

sonen som är sjuk utan också för konsekvenserna av sjukdom i deras eget liv. De närstående 

kan ofta känna skuld när de inte längre orkar ta hand om den sjuka och måste be om hjälp. De 

närstående har ingen tid för sina egna behov, eftersom den sjuka personen upptar en central 

plats i deras gemensamma liv. Att ta hand om någon verkar vara en naturlig del av livet, inte 

en uppoffring även om det ibland är en börda och skapar känslor av obekvämlighet och räds-

la. De närstående kände ofta känslor av ensamhet, isolering och sorg för sitt nuvarande liv. 

Sorgen och tomheten efter den sjuke personens död tog upp en stor plats hos de närstående då 

de kände att livet hade förlorat sin mening. Trots att det var förenat med stor sorg att vårda en 
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person med demens var sorgen vid dennes död ännu större för de närstående. De närstående 

sörjde att det liv som de levt tillsammans med sin partner inte längre existerade (Öhman & 

Söderberg, 2004). Många känner sig ensamma i sin sorg och ledsamhet, att t.ex. behöva vårda 

sin make eller maka och gå från partner till vårdare är en svår omställning för många (Eriks-

son & Svedlund, 2005). I studien av Strang, Koop, Dupuis-Blanchard, Nordström och 

Thompson (2006) upplevde makar vårdandet av den demente personen som ett utmattande 

och hårt arbete. Transitionen från en normal relation med ett ömsesidigt beroende till vårdgi-

vande var försåtlig. De närstående fortsatte med aktiviteterna inom sammanhanget av relatio-

nen, ofta omedvetna om de ökade ansvaret, tills en ofta kritisk händelse gjorde dem medvetna 

om situationen och att förhållandet mellan dem hade förändrats. De var styrkan i de djupt ro-

tade banden mellan makarna som fullständigt påverkade de närståendes upplevelse av vår-

dandet av den demente personen (Strang et al., 2006). Eriksson och Svedlund (2005) beskrev 

att makarna förklarade att sjukdomen hade medfört förändringar i förhållandet med deras 

partner. Den fysiska närheten var inte längre densamma och maken/makan strävade att finna 

möjligheter för att uppmuntra närheten som tidigare hade funnits. Att leva med en person som 

har en kronisk sjukdom påverkar och förändrar livet ofta dramatiskt för den närstående (Öh-

man et al., 2003). Vardagslivet begränsas successivt och är inte längre så spontant. Framtiden 

upplevs som osäker men förväntningarna kan fortfarande finnas kvar (Eriksson & Svedlund, 

2005). Öhman et al. (2003) och Eriksson och Svedlund menar att minskade sociala kontakter 

och social isolering är två av de mer fördärvande konsekvenserna av kronisk sjukdom.  

 

Enligt Carradice et al. (2002) är det stressande att vårda någon med demens och kan samman-

kopplas med psykologiska bekymmer. De närstående till personer med demens löper större 

risk att drabbas av psykiska och fysiska problem som ett resultat av den ansträngning som föl-

jer med rollen. Enligt Sanders & Adams (2005) har litteraturen fokuserat på stressen, typen av 

börda och depression som anhöriga upplever och inte tagit hänsyn till de känslor av sorg och 

förlust som de närstående kunde känna. Närstående som lever med en partner med kronisk 

sjukdom beskriver ofta situationen som att vara konstant bunden till något som har klart nega-

tiva konsekvenser på deras mentala välmående. Det kunde hända att de närstående kände sig 

så utbrända att de inte kunde finna tid för att få den hjälp de behövde eftersom de närstående 

blev informella vårdgivare till personer med kronisk allvarlig sjukdom och fann sin situation 

extremt krävande på grund av den tunga bördan som det innebar för dem att vårda den de-

mente närstående (Öhman & Söderberg, 2004).  
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Det är viktigt att personalen som vårdar personer med kronisk sjukdom även inser att hela fa-

miljen påverkas och att deras liv förändras för alltid som ett resultat av diagnosen. En del av 

dessa förändringar uppstår omedelbart, andra så som kronisk sorg, är mer subtil (Carradice, et. 

al., 2002). Om sjuksköterskor kan se de anhöriga, deras sorg, den förändring det innebär för 

dem att leva med en person med demens och deras kanske ofta tysta behov av stöd, råd och 

hjälp, kanske en del av den kroniska sorgen kan förhindras, och de närstående kan få hjälp att 

komma tillbaka till livet och få möjligheten att se glädjen i livet igen. Även de närstående be-

höver stöd och hjälp i sin situation vilket omvårdnaden kan bidra till. Att som närstående inte 

få hjälp och stöd i vardagen kan ge en negativ påverkan på resten av livet, vardagen och till-

varon. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva den sorg närstående till en person 

med demens upplever.  

 

Metod 
Litteratursökning 

I denna studie utfördes litteratursökningen via databaserna Academic Search, Cinahl, PubMed 

och Medline. I en del databaser kunde sökorden utvidgas genom att meschtermer användes. 

Sökord som användes och kombinerades på olika sätt var chronic sorrow, grief, experience, 

narrative, Alzheimer, dementia, loneliness, relatives, loss. För att reducera antal träffar kom-

binerades vissa av sökorden med varandra. Till en början användes sökorden Alzheimer, rela-

tives och experience. Många av de studier som detta sökningsförfarande fann baserades på 

kvantitativa studier. Därför ändrades en del av sökorden. Nya sökningar gjordes genom att 

använda sökorden dementia och relatives tillsammans med sökorden loneliness, grief, chronic 

sorrow, loss och grief i olika kombinationer. Även manuell sökning av litteratur utfördes ge-

nom att granska referenslistor på redan funna artiklar. Aktivt söktes kvalitativa artiklar som 

beskrev upplevelsen av sorg hos närstående till demens. Sökningen resulterade i 33 veten-

skapliga artiklar som motsvarade syftet. Av dessa 33 artiklar valdes tio artiklar ut för att an-

vändas till analysen. Varav åtta artiklar var helt kvalitativa och två artiklar var kvantitativa 

men med öppna frågor. Artiklarna valdes ut genom att rubriker och abstrakt lästes, därefter 

bedömdes om de gick att använda för vidare granskning. Inklusionskriterier för de artiklar 

som valdes ut till analysen var att de skulle vara kvalitativa och innehålla beskrivningar som 

motsvarade syftet samt vara vetenskapligt granskade. Helt kvantitativa studier exkluderades 

samt studier äldre än 10 år. 
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Tabell 1 exempel på litteratursökning 

________________________________________________________________________________
Söknr *) Söktermer Träffar Antal ref. 

Cinahl 2006 09 12 

1  TSH Dementia 8189  

2 TSH Dementia AND Relatives 150  

3 TSH  Dementia AND Relatives AND Experience 19  

4 TSH Dementia AND Grief AND Experience 11  

5 TSH Dementia AND Chronic sorrow AND Experience 1  

6 TSH Dementia AND Relatives AND Narratives 1  

7 TSH Dementia AND Relatives AND Loss 6  

8 TSH Dementia AND Grief 43  

9 TSH Dementia AND Loss  296  

10 TSH Alzheimer 544  

11 TSH Alzheimer AND Relatives 8  

12 TSH Alzheimer AND Experience 17  

13 TSH Alzheimer AND Grief 2  

14 TSH Alzheimer AND Loss 26  

2006 09 12 

17 FT Alzheimer 9731  

18 FT  Alzheimer AND Relatives 82  

19 FT Alzheimer AND Experience 12  

20 FT Alzheimer AND Relatives AND Grief 2  

21 FT Alzheimer AND Loss 5  

22 FT  Alzheimer AND Chronic sorrow 1  

23 FT Alzheimer AND Grief 32  

24 FT Dementia  6642  

25 FT  Dementia AND Relatives 107  

26 FT Dementia AND Grief 24  

27 FT Dementia AND Relatives AND Grief 1  

28 FT Dementia AND Relatives AND Experience 22  

29 FT Dementia AND Relatives AND Loss 5  

30 FT Dementia AND Experience AND Loss 28  

* TSH – thesarustermer i databasen CINAHL, FT –fritext sökning. 

Kvalitetsbedömning av artiklar  

Artiklarnas kvalitet granskades med stöd av Willman och Stoltz (2002). Det är viktigt att gå 

systematiskt till väga när de insamlade artiklarna studeras kritiskt. Om tillvägagångssättet är 

systematiskt trovärdigt underlättar tolkningen och sammanställningen av bevisen på ett opar-
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tiskt och konsekvent sätt. I granskningen av artiklarna ingår urvalsförfarande, undersöknings-

gruppernas storlek, vilka instrument som använts och studiens resultat. I denna studie har ett 

protokoll använts för att dokumentera kvalitetsgranskningen (Willman & Stoltz, 2002, s.79). 

För att avgöra om en artikel var aktuell för fortsatt granskning, granskades först resultaten om 

de kunde vara trovärdiga. Artikeln fick ett kvalitetsbetyg efter att ha undersökts vilken typ av 

studie det var, om resultaten var tillförlitliga, om det fanns ett etiskt resonemang beskrivet och 

vilket resultat studien visade (Willman och Stoltz, 2002, s.85). Kvalitetsbetyget avgjorde om 

studiens kvalité var hög, medel eller låg (Willman och Stoltz, 2002, s.122-123). Studien ska 

vara trovärdig och beskriva trovärdighet, det ska finnas ett samspel mellan data och tolkning 

samt metodkritik. 

 

 
Tabell 1. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=10). 
 
Författare 

 
Typ av studie 

 
Deltagare 

 
Metod 

 
Huvudfynd 

 
Kvalitet 
 

 
Loos et al. 
(1997) 
 

 
Kvalitativ 

 
90 

 
Intervjuer, öppna frågor 

 
Förlust av det so-
ciala livet, förlust 
av kontroll, för-
lust av arbete. 

 
Medel 
 

Bar-David 
(1999) 

Kvalitativ 16 Ostrukturerade intervjuer, 
analys insp. av grounded 
theory. 

Förlust av perso-
nen innan sjuk-
dom, frustration, 
förlust av sömn, 
depression, men-
tal stress.  

Medel 

Almberg et 
al. (1997) 

Kvalitativ/kvantitativ  46  Intervjuer, öppna frågor, 
chi-square test. 

Att inte bli igen-
känd, sorg, oro. 

Hög 

Almberg et 
al. (1999)  

Kvalitativ 30 Intervjuer, öppna frågor, 
kvalitativ innehållsanalys. 

Känslor av ut-
brändhet, dubbla 
känslor, känsla av 
att ha gjort för 
lite, saknad efter 
den sjuke som 
frisk, oro.  

Hög 
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Tabell 1. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=10). 
Författare Typ av studie Deltagare Metod  Huvudfynd  Kvalitet  
 
Aggarwall et 
al. (2003)  

 
Kvalitativ 

 
55 

 
Semistrukturerade inter-
vjuer, kvalitativ innehålls-
analys.  

 
Att inte bli igen-
känd, utbrändhet, 
att inte kunna 
gråta mer. 

 
Hög  

Jansson et al. 
(2001)  
 

Kvalitativ 16  Observationer, intervjuer, 
öppna frågor, analys insp. 
av grounded theory.  

Kommunikations- 
svårigheter, stän-
dig övervakning.  

Medel 

 
Miller (1996)  

 
Kvalitativ  

 
215 

 
Intervjuer, öppna och 
slutna frågor.  

 
Hjärtskärande att 
se sin älskade för-
tvina  

 
Medel 

de la Cuesta 
(2005)  

Kvalitativ 18  Intervjuer, patient obs, 
analysmetod insp. av Mi-
les och Huberman. 

Kommunikations- 
svårigheter, roll-
förändringar.  

Hög 

 
Butcher et al. 
(2001)  

 
Kvalitativ 

 
103  

 
Intervjuer. Fenomenolo-
gisk analysmetod.  

 
Vårdandet är 
tidskrävande, tar 
aldrig slut, fru-
strerande. Sörjer 
saknaden av inti-
mitet. 

 
Hög 

 
Sanders et al. 
(2003)  

 
Kvantitativ/kvalitativ 

 
253  

 
Intervjuer, öppna och 
slutna frågor, analys insp. 
av Padgett.  

 
Oförmåga att 
kontrollera för-
ändringar. Förlust 
av intimitet.  
 

 
Hög 

  
Analys  
För att beskriva upplevelsen av sorg hos närstående till personer med demens har en kvalitativ 

manifest innehållsanalys använts baserad på Downe-Wamboldt (1992). Manifest ansats inne-

bär enligt Polit och Hungler (1999, s. 574) att det bara är innehållet som beskrivs och att egna 

tolkningar aldrig får förekomma. Innehållsanalys är en forskningsmetod som ger en systema-

tisk och objektiv mening för att skapa ett giltigt ingripande från verbala, visuella och skrivna 

data för att beskriva specifika fenomen. Kvalitativ innehållsanalys är en relevant metod att 

använda inom omvårdnadsforskning då fokus ligger på mänskliga kommunikationer (Downe-

Wamboldt, 1992). Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa forskningen en upptäckande metod 

där resultaten kan användas i syfte att utveckla och förändra människor och dess omgivning. 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att få en ökad förståelse för människors upplevelse av 

sorg. I den här uppsatsen handlade det om upplevelsen av sorg hos närstående till personer 

med demens. 

 

Analysen genomfördes i flera steg. Först lästes artiklarna noggrant igenom flera gånger för att 

få en överblick, ett sammanhang och en förståelse över innehållet. Textenheter, som motsva-
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rade syftet i studien valdes ut. Textenheter är en abstrakt enhet som ger mening och identitet 

åt en aktuell upplevelse (Polit & Beck, 2004, s. 578). Textenheterna kodades med siffror ut-

ifrån vilken artikel de härstammade från och kondenserades ner i mindre enheter. Det är vik-

tigt att innehållet inte går förlorat utan att kondenseringen håller sig textnära (Downe-

Wamboldt, 1992). Kondenserade textenheter som beskrev liknande upplevelser fördes ihop i 

kategorier som skedde i flera steg genom att kategorier sammanfördes och bildade bredare ka-

tegorier. För att kontrollera tillförlitligheten jämfördes innehållet i textenheterna mot de slut-

giltiga kategorierna.  

 

Resultat 
Analysen resulterade i två huvudkategorier och sex subkategorier (tabell 2). Kategorierna be-

skrivs i löpande text och illustreras med citat från de analyserade artiklarna.  

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=2) och subkategorier (n=6)  

Kategorier  Subkategorier 
 
Sorgens uttryck  

 
Att förlora sitt välmående 

 Att vara ledsen och få gråta 
 Hjälp och tröst i sorgen 
Sorgens orsaker  Att se sin närstående förändras och förlora 

den forna relationen  
 Att förlora det som varit och kunde ha blivit  
 Att förlora det sociala livet  
 

Sorgens uttryck 

Kategorin består av tre subkategorier som på olika sätt uttrycker olika aspekter av sorg enligt 

den definition av sorg som här valts i denna litteraturstudie (SAOB, 2006). 

 

Yttryck för sorgen visades inte bara genom tårar och ledsamhet utan även genom negativa 

känslor i form av skuld, frustration, ilska, och depression som ibland tog bort lusten av att vil-

ja leva vidare (Butcher, Holkup & Buckwalter, 2001; Sanders & Corley, 2003). Närstående 

till personer med demens beskrev en stor del av sorg och ledsamhet där uttryck av sorgen ofta 

visade sig genom förlusten av välmående så som utbrändhet, extrem trötthet, stress och oro 

och det upplevdes svårt att både finna tid att söka hjälp och att få den hjälp som de så väl be-

hövde (Almberg, Grafström & Winblad, 1999; Loos & Bowd, 1997). 
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Att vara ledsen och få gråta  

Närstående berättade att de hade gråtit mycket under alla dessa år och beskriver sorgen som 

hjärtskärande (Almberg et al., 1997, 1999; Holkup et al., 2001; Miller, 1996; Sanders & Cor-

ley, 2003). I studien av Aggarwal, Minardi, Ward, Garfield & Cybyk (2002) berättar en när-

stående att hon hade kommit till en punkt då hon upplevde att hon inte längre kunde gråta, för 

hon gråtit så mycket, hon trodde att hon hade gråtit ett helt hav. I studien av Sanders & Cor-

ley, (2003) beskrev en närstående att han kände sig som ett barn som grät och var ledsen och 

rädd hela tiden och att han inte visste vad han skulle ta sig till. De närståendes självmedveten-

het om sorgen gjorde att de kände igen sina känslor som sorg men att de inte visste vad de 

skulle göra med dem. I studien av Almberg et al. (1997) berättade en närstående hur hon grät 

varje gång hon hälsade på sin demente svärmor och en annan närstående beskrev hur trött hon 

var och grät inombords.  

 

I have wept copiously (Almberg, Grafström & Winblad, 1997, p.688).  
 

 

Trots att de närstående i både i studien av Almberg et al. (1999) och Butcher et al. (2001) 

beskrev det som en period av stor sorg och vetskap om att något i livet hade förändrats oåter-

kalleligt, kunde de blanda sina utsagor om sorg med positiva minnen och episoder som hade 

varit givande med den närstående under den här fasen då de vårdade sin närstående med de-

mens. 

 

I know my Dad is not getting any better. So I am trying to enjoy whatever part I 
can were he is still himself (Butcher, Holkup & Buckwalter, 2001, p.49). 

 

Upplevelsen av döden var ofta fylld både av sorg och lättnad då de närstående saknade sin 

älskade men också kunde känna att bördan på dem hade minskat och att deras älskade slapp 

lida längre (Almberg et al., 1999). 

 

Att förlora sitt välmående 

Enlig Loos och Bowd (1997) skapade förlusten av kroppsligt välmående svårigheter hos äldre 

närstående till en person med demens. Sömn och vilomönster som ofta sen förut var påverkad 

av åldern blev än mer störd för äldre närstående på grund av den vårdgivande rollen de hade. 

De flesta närstående beskrev utmattning som en orsak till sömnbristen och svårigheten över 

att finna egen tid. Den dominerande känslan som uttrycktes av alla vårdgivare var oro. Deras 
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oro om nutiden och över framtiden påverkade deras välmående (Loos & Bowd, 1997). De 

närstående rapporterade att de oroade sig över den demente personen, om deras vård och om 

dem själva som vårdgivare (Almberg et al., 1999). Sorgen beskrevs som närvarande, energi-

slukade, orsakade känslor av depression och mental stress då de närstående försökte bemöta 

den demente personens behov av vård trots att de led av sömnbrist och fysisk ansträngning 

(Bar-David, 1999; Butcher et al., 2001).  

 

Some days I am totally exhausted, like I would go:” Can I go on another day?”  
My body is just aching and tired... I am really tired.  (Bar-David, 1999, p. 4).  

 

I flera studier upplevde de närstående känslor av oro, hjälplöshet, ilska, frustration, skuld, de-

pression och ensamhet såväl som extraordinär stress, då det tog hårt på de närstående både 

emotionellt, mentalt, kroppsligt, socialt samt ekonomiskt att leva med en person med demens 

(Almberg et al., 1997, 1999; Bar-David, 1999). I studien av Sanders & Corley (2003) beskrev 

närstående till personer med demens att deras sorg var så svår att de kämpade med att klara av 

det vardagliga livet. I flera studier var dessutom tankar om självmord vanliga i gruppen av de 

personer som vårdade sin demente närstående som uttryckte sin sorg som en överhängande 

känsla av desperation (Bar-David, 1999; Butcher et al., 2001; Sanders & Corley, 2003). En 

närstående berättade om sin dagliga sorg över fruns förluster. Han menade att vid döden sörjer 

man ett tag men att livet fortsätter. Att se sin älskade dö dagligen i flera års tid stärkte känslan 

av sorg och han önskade att han tagit livet av sin fru och sig själv för att få de hela snabbt 

överstökat (Sanders & Corley, 2003). 

 

Ett flertal studier visade att uthärda var att orka fortsätta trots svårigheten. Närstående fann sin 

upplevelse både stressande och frustrerande men de härdade ut trots svårigheterna. Upplevelser 

av stress och frustration var vanliga och många identifierade känslor av ilska som ett resultat av 

detta. Oro över hur ilskan skulle hanteras likaså oro över vad ilskan skulle ha för effekt på per-

sonen med demens orsakade ytterligare stress för de närstående (Bar-David, 1999; Butcher et 

al., 2001; Loos & Bowd, 1997).  

 

While I know that I am grieving, I refuse to address my feelings. I am sure it 
would be a flood gate. The worst thing I could do would be to bring these feelings 
to the surface. I would probably be in so much pain and anguish that I could no 
longer meet the needs of my mom. Then would either of us be.  (Sanders & 
Corley, 2003, p. 50) 
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Hjälp och tröst i sorgen 

Närstående i ett flertal studier menade att både praktisk och/eller emotionellt stöd från familj 

och vänner var viktigt. De närståendes accepterande av praktiskt stöd av hjälp från familj och 

vänner resulterade i lättnad och minskad börda. Det viktigaste var inte alltid att prata, utan 

med att få hjälp med det som behövdes göra. Andra ansåg att det var viktigt att ha någon att 

prata med, någon som lyssnade och förstod. Tillgång till professionell hjälp var viktigt, och 

det var ofta väldigt värdefullt när det erbjöds. Tillgängligheten av hjälp förefaller vara viktigt i 

lindringen av oro. Resultat visade att närstående uttryckt lättnad oftare när samma person 

hjälpte dem före och efter döden (Aggarwall et al., 2003; Almberg et al., 1999; Butcher et al., 

2001; Loos & Bowd, 1997).  

 

I belong to the Alzheimer’s Association. I belong to the wellness Foundation, the 
one that is out in New York, just to get the mailing, what they have progressed 
with. The Jewish Family Service, I got the magazine from them.....I talk to a lot of 
people that have the same problems (Butcher, Holkup & Buckwalter, 2001, p. 
48). 

 

I två studier beskrev närstående att deras familjemedlemmar var hjälpsamma och stödjande, 

men att vänner inte alltid förstod hur de närstående till personer med demens mådde och kän-

de sig (Aggarwall et al., 2003; Almberg et al., 1997). De närståendes och den dementas vän-

ner saknade ofta kunskap och förståelse för demens och kände sig illa till mods och visste inte 

hur de skulle bete sig. Närstående pratade ofta om saknaden av information och stöd från 

vårdmottagningar, vilket verkade vara viktigt i början, men även vid inskrivningen på ett 

vårdhem, vilket ofta var en väldigt traumatisk upplevelse för de närstående (Aggarwall et al., 

2003; Almberg et al., 1999). 

 

To hold fathers’ hand and be with him at the end has helped me through this 
grief. (Almberg, Grafström & Winblad, 1999, p. 85). 

 
Sorgens orsaker 

Kategorin består av tre subkategorier som handlar om förlust av det som alltid varit och om 

förlusten av den tänkta framtiden, dvs. planer, drömmar och hopp. Deltagarna i studien upp-

levde det jobbigt att se sin närstående förändras och förlora det som en gång gjort den perso-

nen till vad han/hon var (Aggarwall et al., 2003; Almberg et al., 1999; Miller, 1996). Föränd-

ringarna i relationen var svåra att acceptera, likaså förlusten av intimitet på grund av detta 
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(Almberg et al., 1997; Butcher et al., 2001). Känslor av isolering och utanförskap kände 

många då de inte kunde och hade möjlighet till samma sociala liv så som arbete, fritidsaktivi-

teter och andra sociala aktiviteter som förr (Almberg et al., 1999; Loos & Bowd, 1997). 

 
Att förlora det sociala livet  

Förlusten av det sociala livet och fritidsaktiviteter var ett återkommande tema som de närstå-

ende till personer med demens beskrev (Loos & Bowd, 1997). När en person utvecklar de-

mens har det ofta en märkbar påverkan på familjemedlemmarnas liv (Aggarwall et al., 2003). 

Närstående till personer med demens beskrev hemsituationen som stressande då vårdandet av 

den demente personen var ett dygnet-runt-arbete. Närstående var tvungna att konstant vara 

alerta på potentiellt farliga situationer (Aggarwall et al., 2003; Jansson, Nordberg, & Graf-

ström, 2001). Känslor av ensamhet och social isolering var vanliga upplevelser speciellt hos 

makar till personer med demens (Aggarwall et al., 2003). 

 

My whole personal life is on hold (Loos & Bowd, 1997, p. 504). 
 

Förlusten av kontroll i det dagliga livet gav upphov till mycket frustration och ilska. Även om 

många uttryckte en längtan över att få vara sin egen person var det få som kunde tänka sig att 

ge upp sin roll som vårdgivare till den närstående med demens (Loos & Bowd, 1997). Flera 

av de närstående i studien av Loos och Bowd (1997) hade varit tvungna att säga upp sina ar-

beten. Arbetet hade för många varit en källa till social kontakt och fysisk och mental aktivitet 

som hade hjälpt dem ur ensamheten. 

 
I would enjoy teaching again, but there are no regrets about caring for 
Mom since this was a decision I made years ago (Loos & Bowd, 1997, p. 
505). 

 
Närstående till personer med demens såg vårdandet av den närstående personen med demens 

som aldrig upphörande (Butcher et al., 2001). 

 

Att se sin närstående förändras och förlora den forna relationen 

Närstående berättade att de sörjde förlusten av sina älskade och upplevde sorg då de reflekte-

rade över sin förlust av den älskade före döden, trots att de fortfarande levde (Almberg et al., 

1999; Sanders & Corley, 2003). Närstående hade upplevt en intensiv känsla av att vilja att den 

demente närstående skulle bli som han/hon var innan sjukdomen, även om de visste att det 
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inte gick. Att förlora den närståendes personlighet var ofta nästan lika traumatiskt som att inte 

bli igenkänd av personen (Aggarwall et al., 2003; Almberg et al., 1999).  

 

It’s the same response when a stranger comes in, as when a member of the family 
comes in (Aggarwall et al., 2003, p. 194). 

 

De närstående till en person med demens sörjde förlusten av personlighet, förlusten av verbal 

kommunikation, avsaknaden av igenkännande och förlusten av relationen som de en gång 

hade haft med personen innan han/hon blev drabbad av demens (Bar-David, 1999; Sanders & 

Corley, 2003). De närstående beskrev sin sorg som hjärtskärande och som en ledsamhet att se 

sin make/maka förlora en del av de saker som han/hon kunnat göra förut. Det var förlusten 

som gjorde dem deprimerade (Almberg et al., 1997; Butcher et al., 2001; Miller, 1996).  

 
He was an intelligent man. He was so brainy…to be living with someone and 
they’ve been a clever person, a beautiful person, and then seeing him loose his 
mind (Bar-David, 1999, p.4). 

 

Två studier visade båda att den vanligaste upplevelsen av påfrestningar rörde den demente 

personens minnessvårigheter. De närstående upplevde förlusten av förmåga att kunna kom-

municera med den demente personen på samma sätt som förut och att inte bli igenkänd av ho-

nom/henne som det mest deprimerande. Att inte kunna kommunicera på grund av att den de-

mente personens minnes- och språkförluster skapade stora påfrestningar och förstärkte förlus-

ten av en make/maka med vilken man kunde njuta av en diskussion och dela gemensamma 

minnen med (Almberg et al., 1999; Jansson et al., 2001). 

 

De närstående saknade intimiteten i sin forna relation med familjemedlemmen (Butcher et al., 

2001). Förlusten av intimiteten var ett av de starkaste områdena av sorg som de närstående 

upplevde. Många av de närstående kände sig svikna av sjukdomsprocessen och brist av kon-

takt med deras älskade (Sanders & Corley, 2003). Att se personen som de hade känt så länge, 

som fortfarande fysiskt var samma person men på många andra sätt så annorlunda, var ett 

missförhållande som ibland kändes overklig (Butcher et al., 2001). 

 
He disappears from me a little bit at a time, but he is here with me and I can go 
and caress him. (Jansson, Nordberg & Grafström, 2001, p. 808). 

 
De närstående gav vård till sin demente närstående som föräldrar ger sina barn, och under ti-

den förändrades deras identiteter och de fick nya roller (de la Cuesta, 2005). I Almberg et al. 
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(1999) och Butcher et al. (2001) upplevde de närstående det svårt att prata om förlusten av 

sina älskade och sin nya roll i livet; att de hade blivit en ”mamma” till den demente personen 

– en roll av beskyddande, närande och vårdande som de inte hade bett om där de fortfarande 

såg sina älskade som vuxna, men var tvungna att ta hand om dem som barn. 

 

Trots de olika vårdsituationerna och att varje dement person var i olika faser av sjukdomen, 

upptäcktes det att alla närstående delade anmärkningsvärda likheter på det sätt som de upp-

trädde i sin vårdande roll. Alla friska makar hade genomgått en förändring från att ha varit en 

jämställd partner till en vårdgivare som gett upp det mesta av sitt eget liv för att ta hand om 

sin äkta hälft (Aggarwall et al., 2003). 

 

Att förlora det som varit och kunde ha blivit kunde ha blivit. 

En närstående i studien av Almberg et al., (1999) beskrev hur han hade förlorat sin fru under 

många år. Men ändå, trots detta, var det svårt när den slutgiltiga förlusten inträffade. Det blev 

en ny slags sorg och ensamhet som uppträdde i hans liv. Han kände sig ensam för det som 

kunde ha varit. I studien av Butcher et al., (2001) pratade närstående om smärta associerad 

med de hjärtskärande förlusterna som de hade upplevt allteftersom deras älskade hade blivit 

tilltagande invalidiserade av en demenssjukdom. Närstående upplevde förlusterna, som inklu-

derade förverkligandet av drömmar för de gyllene åren av pensionen som inte längre var till-

gängliga för dem, som deprimerande (Butcher et al., 2001). 

 
Then all of a sudden I am there for him but he is not there for me. He had always 
been there for me (Butcher, Holkup & Buckwalter, 2001, p. 44). 

 
Både i studien av Sanders och Corley (2003) och i studien av Loos (1997) uttryckte de närstå-

ende en vilja av att få tillbaka sitt liv och leva normalt igen och en sorg för att inte kunna få 

det. Närstående beskrev hur de upplevt en intensiv känsla av att vilja att den äldre närstående 

skulle bli som han/hon var innan sjukdomen trots att det visste att det var omöjligt. De sakna-

de sin älskade som han/hon var innan sjukdomen och önskade att situationen eller problemet 

skulle försvinna och att allting var som förut (Almberg et al., 1997, 1999). 

 

I want to make contact with her but I can’t. I wish everything to be as it was be-
fore (Almberg, Grafström & Winblad, 1997, p.687). 

 
Diskussion 
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Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva den sorg närstående till en person med de-

mens upplever. Analysen resulterade i två kategorier: Sorgens uttryck och sorgens orsaker. 

Vid kronisk sjukdom är det vanligt att sörja sin närstående trots att han eller hon fortfarande 

lever och förståelsen från omgivningen kan upplevas vara begränsad (Morse, 2001). Respons 

på en pågående förlust skiljer sig från den smärtsamma förlusten som följer efter döden för att 

berövandet av relationen inte beror på en fysisk död, men beror på en symbolisk död av den 

älskade då han/hon fortfarande lever och är densamma fysiskt men är kognitivt förändrad 

(Teel, 1991).  

 

Sorgens uttryck inkluderar: Att få vara ledsen och gråta där närstående beskriver gång på 

gång hur de gråter och känner ledsamhet över situationen av att se sin älskade tyna bort och 

försvinna in i demenssjukdom. Sorg kan orsaka förlust av välmående och inkluderar fysiska 

reaktioner så som återkommande känslor av somatisk stress, en känsla av tjockt i halsen, 

kvävande känsla av andfåddhet, suckande, muskulär svaghet och en tomhetskänsla i magen 

(Teel, 1991) precis som den här litteraturstudien visar där närstående beskriver känslor av ut-

brändhet, extrem trötthet och stress. Psykologiska reaktioner som inkluderar känslor av skuld, 

ilska och förlust av värme i relationer med andra (Teel, 1991).  

 

Förluster, uppfattad otillräcklighet och sorg var delar av den närståendes vardag (Persson och 

Zingmark, 2006). Närstående i den här litteraturstudien hade dåligt samvete och kände otill-

räcklighet för att de inte gjorde tillräckligt mycket för sin demente närstående. De oroade sig 

för hur länge de skulle orka, och om den närstående med demens fick tillräckligt bra omvård-

nad på vårdhemmet. De närståendes känslor av frustration, ilska, stress, otillräcklighet och 

skuld ledde till förlust av välmående.  

 

Under kategorin: Stöd och tröst i sorgen i den här litteraturstudien efterfrågar närstående in-

formation om sjukdomen, både skriftlig och muntlig och menar att det kunde ha hjälpt dem i 

tillvaron med sin demente älskade. I studien av Söderberg et al., (2003) beskrev närstående 

bristen av information och vetskap om deras närståendes sjukdom hos vårdpersonalen och 

myndigheter. De närstående fick själva söka information om sjukdomen. Närstående beskrev 

ett ansträngt förhållande till vårdpersonalen på vårdmottagningar och betonade vikten av att få 

information om den närståendes sjukdom för att bättre kunna förstå henne. I studien av Sall-

fors och Hallberg (2003) beskrev de närstående sig själva som att alltid leva med sin närstå-

endes sjukdom i bakhuvudet, inklusive känslor av omtanke och oro. Att leva under bestående 
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osäkerhet blev en del av vardagen och de ändrade sin uppfattning om världen som de en gång 

tog för givet. 

 

En subkategori till sorgens orsaker handlade om förlusten av det sociala livet där närstående 

beskriver hur deras sociala liv har krympt och den egna friheten har försvunnit. Närstående 

konstaterade att deras sociala nätverk minskade men att riktiga vänner kvarstod och accepte-

rade förändringarna (Persson och Zingmark, 2006) som i jämförelse med resultatet i den här 

litteraturstudien där de närstående upplevde att förståelsen från vänner ofta kunde upplevas 

vara begränsad. Detta överensstämmer såväl med Söderberg et al. (2003) som Stoltz, Udén & 

Willman (2004) där de närstående beskrev att relationen till släktingar och vänner hade för-

ändrats på grund av den närståendes sjukdom då vännerna och släktingarna hade svårigheter 

att förstå att personen var sjuk eftersom något symtom inte syntes. I Söderberg et al. berättade 

de närstående hur planer ändrades och hur de var tvungna att reorganisera och planera varda-

gen i detalj eftersom den älskades tillstånd hela tiden förändrades liksom de närstående i litte-

raturstudien som upplevde förlusterna av framtiden som deprimerande. I resultatet framkom 

att de närstående upplevde att tillfällen för fritidsaktiviteter var få eftersom livet kretsade 

kring den närståendes sjukdom precis som de närstående i studien av Söderberg et al. (2003). 

 

Den svårförståeliga förlusten involverar ett antal faser som familjemedlemmarna går igenom 

då de handskas med förlusten av sina älskade (Dupuis, 2002). Många variabler har studerats i 

relation till vårdbördan för personen med en dement närstående. Till exempel, har de närstå-

endes arbeten blivit sedd från olika perspektiv. Å ena sidan har det varit ett stressande mo-

ment i vilket de närstående är fångade mellan kraven på deras tid och energi på jobbet respek-

tive kraven hemma. Emellertid verkade det också vara många närstående som kände att jobbet 

var en trevlig resurs som hjälpte dem att bibehålla sitt förstånd (Faison, Faria & Frank, 1999). 

I resultatet framkom det att närstående som tvingats säga upp sig från sina jobb såg framemot 

att få börja arbeta igen. 

 

Närstående spelar en stor roll i att bereda assistans till äldre personer och deras familjer. Ef-

fekten av stress på familjemedlemmarna som vårdar en fysiskt eller mentalt sjuk person har 

hänvisats till som vårdgivarens börda. Det är en viktig anledning och kommer att bli ännu vik-

tigare med den stigande åldern av befolkningen. Sjuksköterskorna inom kommunens vård och 

hemsjukvård måste kunna känna igen dessa faktorer associerade med vårdgivarnas börda för 

att effektivt ge vård till sina klienter och familjemedlemmar. Familjemedlemmar som vårdar 
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sina närstående möter förändringar i livet som påverkar deras dagliga rutiner. Likt resultatet i 

den här litteraturstudien kan sådana förändringar involvera de närståendes ekonomiska väl-

mående, relationer med andra och den fysiska och mentala hälsan. Påverkan på familjemed-

lemmarna har blivit hänvisad till som vårdgivarens börda, ansträngning, rollutmattning eller 

vårdgivarstress (Faison, Faria & Frank, 1999).  

 

Under subkategorin: Att se sin närstående förändras och förlora den forna relationen; upplev-

de närstående det svårt och sorgligt att inte kunna kommunicera med sin partner längre. De 

närstående saknade den forna relationen och intimiteten. I studien av Söderberg, Strand, Haa-

pala och Lundman (2003) beskrev de närstående en förändring i den intima relationen på 

grund av den älskades smärta, extrem trötthet och oförmåga att röra sig som en begränsande 

faktor i det äktenskapliga livet. Dessa förändringar i äktenskapet beskrevs som ”att alltid för-

söka vara så omtänksam som möjligt”; vilket ledde till en ansträngd relation mellan makarna 

(Söderberg et al., 2003). När en känslomässigt nära relation splittras på grund av en sjukdom 

som förändrar den älskade för evigt, uppstår en återkommande ledsamhet, en kronisk sorg 

som är en ofta återkommande reaktion (Teel, 1991). I studien av Stoltz et al. (2004) upplever 

närstående otillräcklighet och sorg av problemen som uppstår i och med rollförändringarna i 

förhållandet på grund av den närståendes sjukdom (Stoltz et al, 2004). Närstående i litteratur-

studien beskrev sorgen som hjärtskärande. Enligt Teel kan relationer av tillgivenhet splittras 

genom den förlust det innebär att mista en närstående genom en förändrad kommunikation 

och relation på grund av försämrad kognitiv förmåga som personen har drabbats av, då detta 

gör att den signifikanta personen blir permanent oåtkomlig. När det sker en dramatisk kogni-

tiv förändring hos en älskad, förblir den personen inom den fysiska miljön, men är inte längre 

den samme. Det finns dagliga påminnelser om förhållandet som har förlorats. Förlusten är på-

gående (Teel, 1991). Enligt resultatet i litteraturstudien framkom det att de närstående upp-

levde en intensiv önskan att den älskade personen med demens skulle bli som han/hon var in-

nan sjukdomen, trots att de närstående visste att det var omöjligt. 

Enligt Persson och Zingmark (2006) levde de närstående med samma person som innan, men 

den här personen var i en process av förändring relaterad till sjukdomen, och därav även rela-

tionen som ett par. De närstående upplevde att processen av denna dramatiska förändring av 

familjesituationen påverkade de mesta i deras ordinarie liv. De närstående i studien av Pers-

son och Zingmark levde i en pågående process av anpassning till en förändrad livssituation, 

men med individuella variationer angående sätt att förstå, fungera, reflektera över och hantera 

deras sysselsättning i livet som make/maka till en partner med Alzheimers sjukdom. Känne-
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dom om personens personlighet och parets gemensamma livshistoria var viktiga för närståen-

des beslut i olika vardagliga situationer.  

 

Litteraturstudien visade att de närstående saknade och upplevde brist av kommunikation, re-

spons och bekräftelse i sitt handlande och varande med sin partner vilket även de närstående i 

studien av Persson och Zingmark (2006) gjorde. I litteraturstudien framkom det att på grund 

av personlighetsförändringarna relaterade till sjukdomen, upplevde de närstående att de hade 

förlorat en partner. Förlusten och sorgen var förenade med känslor av ensamhet och övergi-

venhet (Persson och Zingmark, 2006). I studien av Paun (2002) var förlusten av samhörighet, 

kontakt och kommunikation med den närstående på grund av förvirring den största orsaken 

till djup sorg. I den här litteraturstudien var sorgen närvarande för många, den slukade energi 

och orsakade känslor av depression och beskrevs av närstående som hjärtskärande vid upple-

velsen av att en älskad förlorat sina förmågor som han/hon en gång hade.  

 

Föregripande sorg kan vara en mer komplex process än den konventionella efterdödensorgen 

på grund av att den älskade drabbas av samtidigt olika sorters förluster och inte bara den en-

skilda fokusen på döden. Precis som resultatet i litteraturstudien visade var de närstående vitt-

nen till sorgeprocessen av de döende personerna, vilka var föregripande inte bara deras aktu-

ella frånfälle utan också förlusten av alla relationer, framgångar och möjligheter i deras liv 

(Walker, Pomeroy, McNeil, & Franklin, 1994). Även i litteraturstudien sörjde individen också 

den kommande döden av sin närstående. Den här processen involverade inte bara den aktuella 

förlusten av personen genom döden, men också hopp, drömmar och förväntningar som var in-

vesterade i relationen och i den älskade (Walker et al., 1994).  

 

Att vårda en familjemedlem med demens involverar förlust och ofrånkomlig sorg under sjuk-

doms varaktighet. Sorgsymtom var också relaterade till deltagarnas uppfattning av förluster 

av framtiden. De närståendes emotionella bekymmer inkluderade reaktioner till förlusterna 

som de drabbats av långt innan deras älskade hade dött. De närstående upplevde att ett flertal 

förluster uppstod direkt och indirekt på grund av försämringen av deras älskades hälsa. Den 

ultimata förlusten uppstod när den älskade dog, men sorg som en reaktion av de ickedödliga 

förlusterna har setts vara en del av de närståendes upplevelse. Sorg är ett intensivt emotionellt 

lidande orsakad av förlust och/eller misär (Lindgren, Conelly & Gaspar, 1999). I studien av 

Lindgren et al (1999) menade över hälften av deltagarna att döden medförde lättnad över att 

familjemedlemmen inte längre led och de närstående i litteraturstudien upplevde en lättnad 
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fylld med sorg då den närstående personen med demens dog. Kronisk sorg har beskrivits som 

en återkommande känsla av sorg utlöst av nya förluster och minnen av tidigare förluster inom 

en kronisk sjukdom. Kronisk sjukdom skapar pågående, delvisa förluster av individen som en 

kognitiv, fungerande människa. Reaktionerna av dessa är ofta gradvisa. Tiden genom det kro-

niska sjukdomsförloppet kan relateras till intensiteten och tolkningen av känslorna av sorg 

(Lindgren et al., 1999). 

 

Allvarlig sjukdom med långvariga handikapp kan hota balansen och kvaliteten av mellan-

mänskliga relationer (Kvigne, Kirkevold & Gjengedal, 2002). Svåra försvagande sjukdomar 

kan förändra förmågan att ta hand om sin egen kropp. Det kan medföra beroende och ett icke 

jämlikt arbete, så att den ena partnern får bära hela bördan av jobb (Corbin, 2003, s. 261). De 

närstående i litteraturstudien hade genomgått en förändring från att vara jämlika makar till att 

bli en vårdgivare till personen med demens. Att ta hand om och vårda en person med demens 

kan upplevas som stressande, hur de närstående handskas med bördan kan vara viktigt i avgö-

randet hur pass mycket deras livssituation påverkas (Andrén & Elmståhl, 2005). I den här lit-

teraturstudien beskrev närstående vårdandet av personer med demens som ett dygnet-runt-

arbete och leder till kategorin; förlust av det sociala livet. Närståendes motivation i att ta an-

svar för en annan människa kan också ha konsekvenser för hans/hennes egen tillfredsställelse 

och deras förmåga och vilja att ge vård verkar ha samband med deras förmåga att finna till-

fredsställelse och mening i sin roll som vårdgivare (Andrén & Elmståhl, 2005). 

 

Demens är ett fördärvande tillstånd med kognitiva försämringar och ibland beteendeproblem 

som kan vara svåra att hantera. Det är omöjligt för den närstående att till fullo hantera denna 

tragiska situation, men genom att ge familjen information om demens kan det kanske göra si-

tuationen lite mer begriplig för de närstående till en person med demens (Andrén & Elmståhl, 

2005). 

 
Metodologiska överväganden 
 
Innehållet beskrevs utan egen tolkning (Downe-Wamboldt, 1992) eftersom egna slutsatser 

kan påverka forskningsresultatet och på så sätt sänka resultatets trovärdighet (Graneheim & 

Lundman, 2004). I den här studien har kvalitativ metod med manifest ansats använts. Fördelar 

med metoden är att resultatet ger en ökad kunskap och förståelse för individers upplevelser av 

ett visst fenomen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska tillförlitligheten i kvalitativa 

studier granskas utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Downe-
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Wamboldt (1992) menar att nackdelarna med kvalitativ innehållsanalys är att den är begrän-

sade till dokumenterade kommunikationer (verbal, visuell eller nedskriven data) och att ana-

lysen kräver mycket tid. Dessa problem kan minimeras genom att forskaren är uppmärksam 

på bedömningen av pålitligheten och tillförlitligheten. Enligt Graneheim och Lundman består 

en textenhet alltid av flera innebörder och forskarens tolkning influeras av dennes egna upp-

fattningar och erfarenheter. De påpekar också att det finns en risk att en textenhet förlorar sin 

mening när den tas ur sitt sammanhang, eftersom viktiga delar av textenheten då kan försvin-

na. Graneheim och Lundman beskriver manifestmetod som innebär att man håller sig textnära 

och beskriver tydliga och självklara fenomen för att i största mån undvika tolkningar. Det är 

viktigt att behandla hela sammanhanget för att bibehålla fenomenet under analysen. 

 

Enligt Burnard (1991) gör den manifesta innehållsanalysen det möjligt för läsaren att gå till-

baka och läsa originaltexterna vilket ökar studiens pålitlighet. I den här litteraturstudien har 

detta möjliggjorts genom att tillvägagångssättet noggrant har beskrivits. Ett urval av litteratu-

ren och analysprocessen har lästs igenom av handledare och bearbetats under seminarier för 

att ytterligare öka pålitligheten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) handlar pålitligheten 

om att ge en klar och tydlig beskrivning av studiens genomförande. Läsaren ska kunna följa 

analysarbetet och kunna utvärdera lämpligheten av resultatet. De granskade artiklarna har re-

dovisats med uppgifter om deltagare samt huvudfynd för att läsaren ska kunna gå tillbaka till 

källan. Enligt Downe-Wamboldt kan den manifesta innehållsanalysen säkra tillförlitligheten 

om forskaren håller sig textnära. Tillförlitligheten kontrollerades i den här studien genom att 

innehållet i textenheterna jämfördes med de slutgiltiga kategorierna. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) kan tillförlitligheten av studien stärkas om den kan visa möjlig överförbarhet 

av resultatet till liknande situationer eller miljöer. För att överförbarheten ska underlättas och 

styrkas är det viktigt att ge en tydlig beskrivning av urval, datainsamling, analysprocess och 

en bra presentation av resultat tillsammans med lämpliga citat. Trovärdigheten i studien påvi-

sas genom att redovisa resultat tillsammans med citat från originaltexten. 

 

Eftersom alla artiklar är skrivna på engelska finns det alltid en risk att information kan ha gått 

förlorad när de översattes till svenska eftersom en del engelska uttryck saknar motsvarighet 

eller nyans i svenskan och kan därför ändra mening vid direkt översättning. En svaghet i stu-

dien är att analysen baserades på endast tio artiklar. Om fler artiklar använts i analysen kunde 

studiens trovärdighet ha ökat och fler upplevelser kunde ha framkommit. Exkludering av 
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kvantitativa artiklar var bra, eftersom det annars hade blivit svårt att få beskrivna upplevelser. 

De analyserade artiklarna kvalitetsgranskades och bedömdes som hög på sex av tio artiklar.  

 

Slutsatser 

I omvårdnadsarbetet med dementa människor, såväl som med andra är det viktigt att komma 

ihåg att det oftast finns närstående som också kan ha behov av råd, stöd och hjälp. Det är vik-

tigt att förstå den närståendes känsla av sorg och med hans/hennes ögon kunna se personen 

bakom demensen och förstå att de har haft ett liv ihop innan sjukdomen. Genom att ta hjälp av 

närstående kan sjuksköterskor få en bättre bild av den demente personen och på så sätt förstå 

den närståendes sorg. Det kan hjälpa de närstående att hantera sin situation och sin vardag 

med en älskad person med demens genom att ge information om sjukdomens förlopp, om 

hjälp som finns att få och eventuella stödgrupper/föreningar, både muntligt och skriftligt. Den 

närstående behöver bekräftelse för att det är en naturlig del i sjukdomsförloppet att sörja och 

att det är tillåtet att göra det. Genom att sjuksköterskor får en ökad kunskap och förståelse om 

sorgen som närstående till personer med demens upplever kan bemötande och det stöd som de 

närstående behöver i sin vardag förbättras i omvårdnaden. 
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