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Abstrakt 

Bakgrund 

Samtidigt som medellivslängden blir högre ökar även antalet personer med 

demenssjukdom som vårdas av anhöriga i hemmet. Detta kan leda till en rad olika 

upplevelser hos anhörigvårdarna, både positiva och negativa. Det är därför av vikt att 

belysa hur anhöriga till personer med demenssjukdom upplever det att vårda sina 

närstående i hemmet. 

 

Syfte 

Att belysa aspekter av anhörigas erfarenheter av att vårda äldre personer med 

demenssjukdom i hemmet. 

 

Metod 

En litteraturstudie baserad på tio kvalitativa studier. 

 

Resultat 

Huvudresultatet visar att anhöriga till personer med demenssjukdom behövde ställa 

om sitt liv. Omställningen i deras liv var kopplat till demenssjukdomens 

fortskridande och dess påverkan på den demenssjukes kognitiva och fysiska 

funktioner. Omställningen av livet skedde successivt och genomsyrade samtliga 

aspekter i  livet hos de som vårdade. Upplevelsen av att behöva ställa om sitt liv och 

hanteringen av detta varierade mellan anhörigvårdarna.  

 

Konklusion 

Att vårda en demenssjuk närstående innebär stora förändringar i anhörigvårdarens 

liv både när det gäller relationer, roller och tro på framtiden.  

 

Nyckelord   

Demenssjukdom, anhörigvårdare, upplevelser, copingstrategier



Abstract 

Background 

Simultaneously as the life expectancy gets higher, the number of people with 

dementia being cared for at home by an informal caregiver increases. This might lead 

to a number of experiences for the informal caregivers, both positive and negative. It 

is therefore important to highlight how informal caregivers of people with dementia 

experience of caring for their relatives at home. 

 

Aim 

To illustrate aspects of informal caregiver’s experiences in caring for people with 

dementia at home.  

 

Methods 

A literature study based on ten qualitative studies 

 

Results 

The main results show that relatives of people with dementia had to adjust their lives. 

The changes in their lives were linked to the progression of the dementia and the 

impact the illness had on the cognitive and physical functions of the person with 

dementia. The changes in the lives of the informal caregivers were gradual and 

permeated all aspects of their lives. The experience of adjusting their lives and how 

they managed the changes varied among the informal caregivers.  

 

Conclusion 

Caring for a relative with dementia means great changes in the informal caregiver’s 

life concerning relationships, roles and faith in the future.  

 

Keywords 

Dementia, informal caregiver, experience, coping strategies 
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Bakgrund  

Medellivslängden hos den svenska befolkningen fortsätter att öka 

(Folkhälsomyndigheten 2016) och Socialstyrelsen (2007) menar att andelen av 

befolkningen som har en kronisk sjukdom, varav demenssjukdomar utgör en stor del, 

även ökar. Enligt Larsson och Rundgren (2010) kommer ordet demens från latinet 

och betyder "utan själ". De menar att definitionen av demens är minnesförsämring 

samt en försämring av en annan kognitiv funktion såsom språk, exekutiv eller visuo-

spatial förmåga (förmåga att med synens hjälp orientera sig i sin omgivning). Larson 

och Rundgren (2010) menar vidare att demenssjukdomarna kan delas in i tre 

huvudgrupper: primärdegenerativa, vaskulära och sekundära. De primärdegenerativa 

demenssjukdomarna orsakas av sjukdomsprocesser i hjärnvävnaden vars orsak inte 

är känd och exempel på sådana sjukdomar är Alzheimers sjukdom och 

frontallobsdemens. Vaskulära demenssjukdomar orsakas av skador på blodkärlen i 

hjärnan på grund av ateroskleros eller blödningar. Sekundära demenssjukdomar är 

hjärnskador som orsakas av bland annat brist av B12, alkoholskador eller 

lågtryckshydrocefalus.  

 

Guerchet, Prina och Prince (2013) beskriver att i världen fanns det 2013 44,35 

miljoner människor med demenssjukdom och att siffran beräknas öka till 135,46 

miljoner år 2050. I Sverige är idag enligt Socialstyrelsen (2014) ungefär 160 000 

personer diagnosticerade med demenssjukdom och även här förväntas siffran öka 

efter år 2020 då många av 40-talisterna når hög ålder. År 2050 förväntas siffrorna ha 

fördubblats. Varje år insjuknar ca 25 000 människor i demenssjukdom i Sverige. 

Cirka åtta procent av alla över 65 års ålder har en demensdiagnos medan siffran 

bland dem som är över 90 år är ca 50 procent. Socialstyrelsen (2009) visar i sin 

folkhälsorapport att fler kvinnor än män drabbas av demenssjukdom och att detta till 

stor del beror på att kvinnor har högre medellivslängd än män och att andelen 

kvinnor därmed är överrepresenterade i åldersgruppen där flest är drabbade av 

demens.  
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Toot et al. (2016) menar att en stor del av de människor som bor på ett särskilt 

boende har en demenssjukdom men att det finns ett starkt motstånd bland 

befolkningen att vårdas i särskilda boendeformer då de bland annat är rädda att 

vården de kommer få är av dålig standard. Detta innebär att de i stället vårdas i 

hemmet av anhöriga.  

 

Även Socialstyrelsen (2009) framhåller att allt fler äldre svenskar bor kvar i eget 

boende allt längre. De menar att detta inte bara beror på att behovet av vård och 

omsorg minskat utan även på att antalet platser inom särskilt boende har minskat 

och att anhöriga därmed har fått ökat ansvar för att ta hand om sina närstående. 

Socialstyrelsen (2009) har funnit att det oftast är kvinnor som tar hand om sina 

makar under hans sista tid i livet främst på grund av att kvinnor har högre 

medellivslängd än män. 

 

Det är påvisat att det innefattar både positiva och negativa upplevelser av att vårda 

demenssjuka (Bruvik et al. 2016). Att vara anhörigvårdare är förenat med olika behov 

av stöd genom sjukdomens olika faser. I början av sjukdomen eller vid misstanke om 

sjukdomen kan den som vårdar uppleva att denne behöver övertyga övriga anhöriga 

och släktingar om att det finns grund för misstanken. Den som vårdar behöver få 

anpassad information genom hela sjukdomsförloppet (Mahoney 2003).  

 

Stoltz, Udén och Willman (2004) menar att vårdare kan finna styrka till att klara av 

att fortsätta sitt värv genom att få möjlighet att dela sina erfarenheter med vänner 

och i stödgrupper. Att leva i nuet kan också det vara betydelsefullt för att hantera 

situationen som anhörigvårdare. Äldre vårdgivare som anser att de gör något 

värdefullt när de vårdar personer med demenssjukdom hemma har funnit att det ger 

ett syfte i livet och insikten att kunna hantera situationen kan leda till personlig 

utveckling och ökad självacceptans. Sambandet mellan bördan av omvårdnaden och 

förhållandet till partnern kan göra vårdandet mindre betungande (Bruvik, et al. 

2016). Mahoney (2003) menar att många av de som vårdar utvecklar unik kunskap 

om vad som kan vara utlösande faktorer för oro, förvirring och upprördhet hos den 
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demenssjuke och kan genom den kunskapen undvika dessa situationer. Kunskapen 

som vårdaren har används även för att kontrollera och skapa begränsningar för att 

skydda den sjuke och omgivningen omkring denne.  

 

Bruvik et al. (2016) menar att stark känsla av sammanhang underlättar och ger bättre 

resurser för anhörigvårdaren att hantera den stressade livssituationen och de 

händelser som kan följa med att vårda den demenssjuke i hemmet medan låg känsla 

av sammanhang bidrar till att bördan upplevs större. Upplevd brist av stöd och 

förståelse är viktiga faktorer som orsakar känsla av stress och nedstämdhet. Stoltz, 

Udén och Willman (2004) påvisar att desto längre sjukdomen progredierar upplever 

vårdgivaren frustration över situationen och även skuldkänslor och känsla av 

otillräcklighet är vanliga. Även social isolering från familj och vänner samt oro för 

deras och sin egen hälsa förekommer. Mahoney (2003) menar att anhöriga utryckt 

känslor om att aldrig släppa taget, inte ens på natten.  

 

Utifrån bakgrunden ovan ämnar vår studie genom en litteraturöversikt belysa hur 

anhöriga till personer med demenssjukdom upplever det att vårda sina närstående i 

hemmet. Bättre förståelse av anhörigas situation ger större kunskap om vilket stöd de 

behöver och på vilket sätt sjuksköterskor kan stödja dem. Vi vill göra tidigare 

forskning kring detta mer lättåtkomligt genom en litteraturöversikt. För att visa på 

upplevelser användes artiklar med kvalitativ ansats. Sjukdomens utbredning och 

närvaro i vårt samhälle anser vi motiverar ytterligare studier. 

 

Syfte 
Att belysa aspekter av anhörigas erfarenheter av att vårda äldre personer med 

demenssjukdom i hemmet. 

 

 

 



Emma From  2017-01-04 
Lina Persson 
 

4 
 

 

Metod 

Definitioner 
I denna uppsats kommer make/maka, sammanboende och vuxna barn benämnas 

som anhöriga. De som nedan benämns som anhörigvårdare, vårdare, de som vårdar, 

vårdgivare och anhöriga avses anhöriga som har det primära ansvaret för 

omvårdnaden av en person med demenssjukdom. De som nedan benämns som 

person med demenssjukdom, den demenssjuke, närstående och närstående med 

demenssjukdom avser personen med demenssjukdom. 

 

Sökmetoder  

Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna CINAHL, PubMed och PsychINFO då 

dessa inriktar sig på omvårdnad (Karlsson 2012), samt i SocINDEX då denna inriktar 

sig på sociologi (EBSCO Industries, Inc. 2016). Friberg (2012b) beskriver att 

sökorden som används ska motsvara studiens syfte. De sökord som använts i denna 

studie är: dementia, experience, meaning, feelings, attitude, sleep, care, informal 

care, home nursing, spouses, caregivers, family, relations och relation (se Bilaga 1). 

Vid samtliga sökningar (utom en) användes den booleska termen AND som enligt 

Östlundh (2012) kan hjälpa till att bredda sökningen. För att finna vetenskapliga 

artiklar inom ämnet omvårdnad som visar det aktuella läget, avgränsades 

sökningarna genom att välja artiklar som var peer reviewed samt publicerade inom 

de senaste tio åren. Då författarna av denna studie behärskar svenska och engelska 

exkluderades artiklar som var skrivna på andra språk än dessa.  

 

Urval  

I urvalet av vetenskapliga artiklar utgick vi från studiens syfte. Artiklar som 

baserades på kvalitativ metod användes då avsikten var att ”förstå och förklara 

fenomen, förklaringar och upplevelser” (Forsberg och Wengström, 2013, s. 117). 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om anhöriga som vårdar sina 

närstående med demenssjukdom i hemmet, och att anhörigvårdaren skulle vara den 

primära vårdgivaren. Studierna skulle även vara gjorda i västvärlden för att minska 
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alltför stora kulturella skillnader. Artiklarna skulle även uppfylla medelhög eller hög 

kvalitet utifrån SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser (se Bilaga 3). Rosén (2012) menar att enbart 

artiklar av medelhög eller hög kvalitet bör användas när det finns tillräckligt med 

material. Exklusionskriterier var studier där personen med demenssjukdom hade 

plats i särskilt boende och studier som inte var etiskt granskade. 

 

Rosén (2012) beskriver att urvalet görs i flera steg genom att se hur titel, abstrakt och 

fulltext förhåller sig till syftet och av vilken kvalitet artikeln har. Urvalet av artiklarna 

i denna studie skedde således i fyra steg. I första urvalet jämfördes titeln gentemot 

syftet. I andra urvalet lästes artiklarnas abstrakt för att undersöka om dessa svarade 

mot syftet. I tredje urvalet lästes hela artikeln, fortfarande med studiens syfte i fokus. 

De artiklar som motsvarade kraven kvalitetsgranskades i urval 4 där en av dem föll 

bort då den var av låg kvalitet (Bilaga1). Kvalitetsgranskningen gjordes av båda 

författarna tillsammans. Wallengren och Henricson (2012) anser att det är viktigt att 

samtliga författare gör kvalitetsgranskningen tillsammans för att därigenom öka 

arbetets trovärdighet. 

 

Analysmodell 
Vid analysen användes Fribergs (2012a) metod. Analysen började med att båda 

författarna enskilt läste de utvalda studierna i sin helhet för att få en uppfattning om 

vad de handlar om. Fokus lades på studiens resultat. Artiklarna skrevs ut på 

olikfärgat papper och klipptes i mindre bitar motsvarande meningsenheter. En 

sammanställning av det som framkom i respektive studies resultatdel och som var 

relevant mot vårt syfte gjordes genom en schematisk översikt. I den schematiska 

översikten lyftes likheter och olikheter fram. Författarna diskuterade vilka 

upplevelser som var relevanta mot syftet och vilka som behandlade likartade ämnen. 

Utifrån dessa likheter konstruerades sub-teman och senare teman.  

 

Forskningsetik 

Att forskning bedrivs är essentiellt för ett samhälles utveckling och möjliggör för 

bättre metoder. Det är av största vikt att ta de etiska aspekterna i beaktande i 
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forskningssammanhang. Kjellström (2012) menar att forskningsetiken finns för att 

skydda deltagarna, dess värde och rättigheter. Vid litteratursökningen fanns detta i 

åtanke och samtliga av de tio studier som analyserats och inkluderats i uppsatsen har 

haft etiskt tillstånd. Enligt Wallgren och Henricsson (2012) är det viktigt att de 

artiklar som inkluderas i arbetet har tillstånd från en etisk kommitté. Även 

Helsingforsdeklarationen (2013) beskriver att medicinsk forskning ska granskas av 

en etisk kommitté innan studien påbörjas. Nio av de analyserade studierna hade det 

etiska godkännandet i studien och i den tionde kunde återfinnas på tidskriftens 

hemsida. 
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Resultat 

Vid analysen av de vetenskapliga framträdde ett övergripande tema: att behöva ställa 

om sitt liv. Detta går som en röd tråd genom hela resultatet. Åtta sub-teman och tre 

teman framkom också, vilka presenteras i tabellen nedan.  

 

Sub-teman Teman Övergripande tema 

1:1 Att närstående med 

demens förlorar sina förmågor 

 Tema 1: Att bli införlivad i en ny 

roll 

  

Att behöva ställa om sitt liv 

1:2 Roller förändras och nya 

uppgifter införs 

1:3 Relationen till den sjuke 

förändras 

2:1 Söka strategier för att 

klara av vardagen 

 Tema 2: Att nödgas hantera 

förändringar i närståendes 

beteende 

2:2 Söka stöd från formella, 

sociala och andliga källor 

2:3 Att uppleva en försämrad 

sömn 

3:1 Att känna oro inför 

framtiden Tema 3: Att känna sig kluven 

inför framtiden 3:2 Att känna att det finns 

hopp inför framtiden 

 

Tema 1: Att bli införlivad i en ny roll 

1:1 Att närstående med demens förlorar sina förmågor 

Meyer, Mc McCullough och Berggren (2016) samt Quinn et al. (2008) studier visar 

att vardagslivet förändrades i takt med förändringen i den demenssjuke närståendes 

personlighet. De anhöriga var medvetna om försämringen och att den skulle fortgå. 

De blev succesivt anhörigvårdare istället för anhöriga. Quinn, Clare och Woods 

(2015) studie visar att vårdarna uppfattade förändringar av olika karaktär. Det 

förekommer både förlust och utvecklande av personlighetsdrag. Svårigheter att 

hantera och anpassa sig till förändringarna och de ökande behoven hos personen 

med demenssjukdom uppkom hos de som vårdade. De anhörigvårdare som upplevt 

den sjuke som en väldigt kompetent person fann det särskilt svårt att anpassas till 

förändringen. Vårdgivare till personer som drabbades av förändringar i humöret som 

Tabell 1. Sub-teman, teman och övergripande tema. 
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ledde till aggressiva och verbala utbrott upplevde bedrövelse även om de visste att 

humörförändringarna var övergående. Bedrövelsen var starkare hos de anhöriga där 

detta beteende inte förekommit innan sjukdomsdebuten. 

 

Enligt O’Shaughnessey, Lee och Lintern (2010) leder personlighetsförändringarna 

hos personen med demenssjukdom till en känsla av separation. Meyer, McCullough 

och Berggren (2016) visar i sin studie att anhörigvårdarna hade svårt att se sin sjuke 

närstående förändras och uppvisa glömska, misstänksamhet och hallucinationer. 

Detta ledde till känslor av frustration, förvirring och sorg hos de anhöriga. För 

vårdgivare som upplevde våld från den sjuke skapade detta stor sorg och smärta. 

Trots personlighetsförändringarna försökte de skapa strategier för att möta den 

demenssjukes behov. Quinn, Clare och Woods (2015) menar i sin studie att 

svängande humör hos personen med demenssjukdom orsakade osäkerhet hos de som 

vårdade relaterat till att de inte visste hur deras närstående skulle reagera i olika 

situationer.  

 

Försämringen av verbala förmågor påverkade kvalitén av interaktionerna mellan 

anhörigvårdare och deras närstående med demens. Kommunikationen blev av 

enklare karaktär och de anhöriga utryckte en saknad efter att föra samtal eller 

diskussioner med sina närstående. Dilemman uppstod när de som vårdare ibland 

behövde anpassa det som sades samtidigt som de inte ville ljuga för den sjuke 

(Quinn, Clare och Woods 2015). Meyer, McCullough och Berggren (2016) menar att i 

takt med att sjukdomen progredierade minskade kommunikationen inom relationen 

och samtal blev till monologer.  

 

Anhörigvårdarna såg förändringar i den sjukes förmåga att socialisera. Vårdgivarna 

verkade för att bibehålla självuppfattning och självkänsla hos denne. 

(O’Shaughnessey, Lee och Lintern 2010). Beteenden hos den demenssjuke orsakade 

vid vissa tillfällen frustration och ilska hos anhöriga, vilket i sin tur orsakade ånger. 

De upplevde att de ibland inte kunde låta bli att begå misstag. Vissa vårdare kände sig 
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betryckta på grund av att deras närstående inte längre kände igen dem (Quinn, Clare 

och Woods 2015).  

 

1:2 Roller förändras och nya uppgifter införs 

Quinn, Clare och Woods (2015) studie visar på att anhörigvårdarna fick minskat stöd 

från sina närstående med demenssjukdom allt eftersom tillståndet försämrades. De 

som vårdade kände sig överväldigade av sitt nya ansvar som betydde en gradvis 

övergång från anhörig till vårdgivare. En del fann det svårt att finna mening då de 

kände sig fångna i sin nya roll. Adams (2006) och Quinn et al. (2008) studier belyser 

att många av anhörigvårdarna fick ökat ansvar och fick ta på sig nya roller. Männen 

fick till exempel lära sig ta hand om hushållsarbetet medan kvinnorna fick lära sig 

sköta ekonomi och reparationer i hemmet. Vårdgivarna uttryckte även att deras nya 

ansvar inte alltid var lätt att acceptera. Adams (2006) beskriver även att vissa 

vårdade kände tvivel om huruvida de kunde klara sina nya arbetsuppgifter. I Quinn, 

Clare och Woods (2015) studie såg sig några anhörigvårdare som självständiga och 

vana att sköta sysslor och dessa hanterade det nya ansvaret bättre än de som tidigare 

varit mycket beroende av sina närstående med demens. Förutom att ta över den 

sjukes ansvarsområden fick även de anhöriga ta på sig nya såsom att se till att deras 

närstående tog sin medicin. Simpson och Acton (2013) menar att både vuxna barn 

och partners till personer med demenssjukdom fick ta på sig en föräldraroll. 

 

Enligt Sanders och Powers (2009) studie, som enbart inkluderade manliga partners 

till demenssjuka, var en av de mest kritiska förändringarna att behöva hjälpa sina 

närstående med deras personliga omvårdnad. Större delen anhörigvårdare menade 

att de aldrig kunnat förutse att de skulle komma att vårda sina fruar och behöva 

hjälpa dem med hygien, toalettbesök eller påklädning. Adams (2006) och Sanders 

och Powers (2009) menar att vårdgivarna successivt fick överta planering och 

socialisering såsom att hålla kontakt med familj och vänner. Sanders och Powers 

(2009) visar på att detta för vissa makar kunde vara en källa till glädje medan andra 

fann det stressande.  
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Eriksson, Hellström och Sandberg (2013) studie, som undersöker kvinnor som 

anhörigvårdare, beskriver att könsrollerna förstärktes när maken fick sin 

demenssjukdom. Makarna drogs mer mot sin ytterlighet och för att undvika otrevliga 

situationer valde kvinnorna att gå mot sin mer konservativa kvinnliga roll. 

 

O’Shaughnessey, Lee och Linterns (2010) studie visar på att anhörigvårdarna 

upplevde en känsla av förlust över sin personliga och sociala identitet och att de hade 

svårt att finna mening i livet. De anhörigas identitet var nu att vara vårdare och de 

hade ingen energi kvar till sig själva. De upplevde en förbittring över att vara den som 

alltid vårdade men aldrig vårdades. Quinn, Clare och Woods (2015) belyser att 

vårdgivarna kämpade med att finna balans mellan att vilja se till att deras närstående 

var delaktiga i aktiviteter samtidigt som de ville möta sina egna behov och att se till 

den sjukes säkerhet. Vissa anhörigvårdare upplevde att de hela tiden hade jour och 

kände sig ibland överväldigade av personen med demenssjukdoms behov. Studien 

visar på anhörigas önskan om ett liv bortom omvårdnaden. Det var en balansgång att 

både kunna ta hand om den demenssjuke och att umgås med resten av sin familj. 

O’Shaughnessey, Lee och Lintern (2010) menar att hantera spänningarna mellan att 

uppfylla sina egna behov och de hos den sjuke resulterade i känslor av skuld och 

självkritik hos de som vårdade. Enligt Meyer, McCullogh och Berggren (2016) 

beskrev flera av anhörigvårdarna att de nådde en punkt då de upplevde att de inte 

kunde kämpa längre och att denna känsla beskrevs som depression. 

 

Både Adams (2006) och Sanders och Powers (2009) studier nämner att 

anhörigvårdarna kände sig beskyddande gentemot sina närstående med 

demenssjukdom. Adams (2006) beskriver att de som vårdade hade en känsla av att 

deras närstående behövde skyddas från för mycket information medan Sanders och 

Powers (2009) resultat visar på att de anhöriga ville skydda den sjukes självkänsla 

och värdighet från potentiellt pinsamma situationer. 

 

I Sanders och Powers (2009) studie antydde många av anhörigvårdarna att de insåg 

hur krävande de hade varit under hela deras äktenskap då de nu såg sina makor med 
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demens uppvisa likartade beteenden som de själva hade gjort. Detta kombinerat med 

att de tagit över många av makornas uppgifter gjorde att de kände skuld. Många av 

vårdgivarna påtalade dock att de var stolta över sin förmåga att upprätthålla den 

standard i hushållet som deras maka satt. Andra kände även stolthet över att de 

försökte hålla sina makor så självständiga som möjligt. Samtliga kände stolthet över 

att de uppfyllde en kritisk roll i deras makors omvårdnad. 

 

1:3 Relationen till den sjuke förändras 

O’Shaughnessey, Lee och Lintern (2010) menar att anhörigvårdarna höll fast vid att 

vara en del av ett par men att de kände en ökande känsla av avskildhet från personen 

med demenssjukdom. Genom demensutvecklingen förändrades relationen från 

jämlika partners till ökat beroende hos den sjuke. De som vårdade uttryckte en känsla 

av maktlöshet och brist på kontroll över demenssjukdomens förlopp och medföljande 

förändringar i relationen. Quinn, Clare och Woods (2015) studie visar på 

förändringar i relationerna. Vissa anhöriga beskrev att deras känslor gentemot den 

sjuke förändrats. Andra anhörigvårdares känslor hade inte förändrats och de ansåg 

att deras närstående med demenssjukdom fortfarande brydde sig om dem. 

Anhörigvårdarna ansåg sig fortfarande älska den sjuke men kvalitén i relationen hade 

försämrats trots att de fortfarande spenderade tid tillsammans. Kamratskap saknades 

i relationen och gemensamma aktiviteter var inte längre njutbara.  

 

Quinn, Clare och Woods (2015) studie betonar vikten av att finna mening som ett sätt 

att hantera relationsförändringarna. Anhörigvårdarna hade funnit att de kunde 

fortsätta relationen till deras närstående med demenssjukdom genom att fortsätta 

omvårdnaden och kunde på så vis se positiva aspekter i relationen. De tillfällen då 

den demenssjuke upplevdes som sitt forna jag eller då de kunde skoja och skratta 

tillsammans gjorde omvårdnaden givande. De flesta såg omvårdnaden som en 

fortsättning av relationen. På grund av detta hade några anhöriga bestämt sig för att 

vårda hemma till dess att deras närstående inte längre kände igen dem. I vissa fall 

hade den sjuke tidigare uttryckt rädsla för att hamna på ett särskilt boende vilket 

orsakade skuldkänslor hos de som vårdade som valde att prioritera sina närståendes 

önskningar över sina egna behov. O’Shaughnessey, Lee och Lintern (2010) menar att 
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anhörigvårdarna upplevde att både de och den demenssjuke var säkra så länge de var 

hemma tillsammans och att de därför ville stanna tillsammans.  

 

Quinn, Clare och Woods (2015) och Adams (2006) beskriver att anhörigvårdarna, 

vare sig de var partners eller vuxna barn, upplevde en förlust av den relation de 

tidigare haft. Denna förlust omfattade både att förlora relationen och personen de 

hade relationen till men även förlusten av en gemensam framtid. I Sanders och Power 

(2009) studie påtalas att den svåraste förändringen i relationen mellan makarna och 

deras fruar med demens var den sorg anhörigvårdarna upplevde då de insåg att 

relationen var på väg att ta slut. 

 

Enstaka tillfällen av delad förståelse gav paret en känsla av kontinuitet, glädje och 

gemenskap som upplevdes njutbar då det påminde dem om vilka de båda var. 

Förbindelsen med det förflutna och dessa tillfälliga stunder av gemenskap verkade 

förstärka deras roll som anhörigvårdare och förmedlade en känsla av bekräftelse 

(O’Shaughnessey, Lee och Lintern 2010).  

 

I Adams (2006) studie nämnde många av anhörigvårdarna att de hade ett kärleksfullt 

förhållande till personen med demenssjukdom och att det inte förändrats nämnvärt 

sedan demensdiagnosen. Delaktigheten i den demenssjukes vardagsliv möjliggjorde 

ökad närhet. Det fanns ett ökat behov av känslomässig uppmärksamhet hos den 

sjuke. De som vårdade beskrev att även om ömhet och fysisk intimitet fortsatte i 

någon grad fanns det en känsla av förlust av viktiga inslag i relationen. Sanders och 

Powers (2009) studie visar på att många av de manliga anhöriga utvecklade ny form 

av närhet och intimitet tillsammans med deras närstående i början av 

sjukdomsstadiet. För vissa manliga vårdgivare ledde det till en känsla av närhet som 

inte varit närvarande på flera år. Anhörigvårdarens hängivenhet till den sjuke och 

deras nya relation var tydligt oberoende av förändringarna i deras intima relation  
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I Adams (2006) studie upplevde en vårdare det fortsatta sexuella intresset från sin 

närstående som ett problem och en smärtfylld del av sjukdomen. En sexuell relation 

var inte lockande då den sjuke nu var i behov av vård och hade ett förändrat omdöme.  

 

Tema 2: Att nödgas hantera förändringar i närståendes beteende 

2:1 Söka strategier för att klara av vardagen 

Sanders och Powers (2009) visar på att en del av förändringarna i relationen till de 

närstående med demenssjukdom handlade om att hitta nya hanteringsstrategier. För 

männen som anhörigvårdare i denna studie upplevdes detta svårt då makorna 

tidigare varit den största källan till stöd i svåra situationer. Både Quinn et al. (2008) 

och O’Shaughnessey, Lee och Lintern (2010) beskriver att vårdgivarna utvecklade ett 

flertal strategier, såsom att söka kunskap, förnekelse, acceptans och att leva i nuet, 

för att hantera minnesproblem och skapa en känsla av känslomässig och praktisk 

kontroll. De strategier de anhöriga använde sig av syftade till att ta kontroll över 

situationen genom att aktivt söka kunskap vilket ledde till en känsla av fokus och 

syfte. Andra strategier de fann användbara var att finna sätt att arbeta tillsammans 

med personen med demenssjukdom och att utveckla en rutin för den de vårdade. 

Vissa vårdare försökte uppmuntra den demenssjuke att tänka själv medan andra 

kompenserade för minnesförlusten hos den de vårdade genom att påminna dem.  

 

Antalet interaktioner ökade mellan anhörigvårdarna och de demenssjuka då behovet 

av att övervaka och delta i uppgifter ökat sedan sjukdomen debuterade. Detta ledde 

till att de som vårdade skapade system och strategier som underlättade samarbetet 

vid påklädning, dusch och hushållssysslor. Vårdgivarna fattade fortlöpande beslut om 

hur mycket deras närstående behövde begränsas eller uppmuntras i de dagliga 

sysslorna (Adams 2006). De anhöriga ville främja att de demenssjuka skulle vara 

aktiva och sysselsatta för att förhindra ytterligare försämring. Detta skapade 

dilemman då de erkände att det ibland vore enklare att utföra sysslorna själva. De 

ansåg dock att det var viktigt för personen med demenssjukdoms självkänsla att 

medverka även om de ibland misslyckades (Quinn, Clare och Woods 2015). Enligt 

Adams (2006) studie försökte en del vårdare släta över misstag och vara ett stöd 

istället för att vara en uppdragsgivare. I Sanders och Powers (2009) studie framkom 
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att de manliga anhöriga fann att det enda sättet att visa engagemang till deras 

närstående med demenssjukdom var genom att medverka vid deras personliga 

omvårdnad. Anhörigvårdarna lärde sig strategier som accepterades av den sjuke och 

av dem själva. Att låta makan tvätta håret hos frisören, att använda inkontinensskydd 

som de endast behövde byta två gånger per dag och att ha en duschslang i badkaret 

var sådana strategier.  

 

Anhörigvårdarna kände ansvar att hålla sina närstående säkra, bland annat genom 

att begränsa vad de fick genomföra. Vissa försökte förhindra att den demenssjuke 

vistades ute själv och om denne skulle vistas ensam i bostaden vidtog vårdgivarna 

förebyggande åtgärder såsom att låsa in den sjuke i hemmet (Quinn, Clare och Woods 

2015). Att personen med demenssjukdom körde bil var en uppenbar källa till oro hos 

många anhöriga. En del valde att ta nycklarna från de sjuka medan andra lät dem 

köra i bekanta miljöer medan de var i ett tidigt stadium av sjukdomen (Adams 2006). 

 

De anhöriga upplevde att de behövde vara starka och dölja sina känslor. De förstod 

att det inte gick att göra något åt diagnosen och att de måste hantera situationen 

(Quinn et al. 2008). I Simpson och Actons (2013) studie dolde och åsidosatte 

anhörigvårdarna sina känslor för att inte göra den demenssjuke upprörd och utryckte 

att de handlade för den drabbades bästa. De som vårdade utryckte besvikelse över att 

inte kunna hantera sina känslor bättre. I Sanders och Powers (2009) studie framkom 

det att många av de manliga anhöriga inte tidigare varit tålmodiga men att de nu 

insett att det är nödvändigt att finna strategier för dem att öka tålamodet. Andra 

strategier var att gå därifrån, ringa vänner och att delta i en stödgrupp. 

 

Quinn et al. (2008) belyser att vissa anhörigvårdare upplevde det svårt att alltid vara 

tillsammans med personen med demenssjukdom. Sanders och Powers (2009) studie 

visar på att det vanligaste sättet att hantera omvårdnadssituationen var genom att 

avsätta tid för dem själva dagligen. De anhöriga menade att detta var enda orsaken 

till överlevnad som vårdgivare. Meyer, McCullough och Berggrens studie beskriver att 
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anhörigvårdare försökte ägna tid till aktiviteter och hobbys, vid de tillfällen då deras 

närstående vistades på dagverksamhet, för att hantera förändringar i vardagslivet. 

 

Quinn et al. (2008) menar att både anhörigvårdarna och deras närstående med 

demenssjukdom hade svårt att acceptera demensdiagnosen. Duggleby et al. (2009), 

O’Shaugnessey, Lee och Lintern (2010) och Quinn et al. (2008) påtalar att de som 

vårdade försökte vara positiva och acceptera att de gjorde det bästa de kunde. Det 

rådde en resignerad acceptans över situationen och en pragmatisk bestämdhet att 

acceptera och gå vidare med rollen som anhörigvårdare. 

 

Quinn et al. (2008) beskriver att strategin att leva i nuet kombineras med att undvika 

att tänka på framtiden. Detta var ömsesidigt då framtiden upplevdes deprimerande, 

osäker och oförutsägbar. Anhörigvårdare valde att istället för att planera långsiktigt 

ta dag i taget och leva i nuet och njöt av den tid de hade med sina demenssjuka 

närstående.  

 

2:2 Söka stöd från formella, sociala och andliga källor 

Quinn et al. (2008) förklarar stödgrupper som ett sätt att få nya vänner och att bryta 

isolering. O’Shaughnessey, Lee och Lintern (2010) menar att stödgrupper var ett sätt 

att få känslomässigt stöd och en möjlighet att se hur andra anhörigvårdare hanterade 

likartade situationer. Enligt Meyer, McCullogh och Berggren (2016) gav olika former 

av formellt stöd, såsom stödgrupper, hemtjänst och växelvård, anhöriga egentid för 

återhämtning och möjlighet att ta hand om praktiska göromål. Resultatet i deras 

studie visar dock att även om hemtjänst hjälpte en del måste de som vårdade ändå 

uthärda belastningen under resten dygnet. Eriksson, Hellström och Sandberg (2013) 

menar på att anhörigvårdarna, i detta fall kvinnor, ofta tonar ner behovet av stöd. De 

flesta av vårdgivarna ansåg att om de tog emot formellt stöd skulle detta både öka 

bördan på samhället samtidigt som de själva skulle ha misslyckats att vårda sin make. 

Även om de erkänner att de faktiskt skulle behöva hjälp är de inte redo att ta emot 

den ännu. Dock menar deltagarna i denna studie att nätverk av andra kvinnor är 
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viktiga resurser för att dela med sig av erfarenheter och känslor. Enligt Duggleby et 

al. (2009) fann vissa anhörigvårdare stöd genom sin religiösa tro. 

 

Adams (2006) studie visar att familjemedlemmar till anhörigvårdare kände till 

situationen kring de demenssjuka och erbjöd assistans. Dock hade vissa av de 

anhöriga blandade känslor över att be andra familjemedlemmar om hjälp då de var 

rädda att lägga för stor börda på dem, tvivlade att de kunde hjälpa, var rädda att få 

oönskade råd och kritik eller att andra släktingar inte förstått problemets omfattning. 

Meyer, McCullogh och Berggren (2016) menar att för några vårdgivare var familj och 

vänner ett stöd medan andra ansåg att de inte fått det stöd de hoppats på och kände 

sig övergivna. Enligt Quinn et al. (2008) fann en del anhörigvårdare att deras vänner 

blivit ännu mer stödjande och var tillgängliga för dem. 

 

Meyer, McCullogh och Berggren (2016) och Quinn et al. (2008) studier visar på att 

anhörigvårdare ofta kände sig isolerade då de i allt större grad måste stanna hemma 

på grund av att de inte vågade lämna den sjuke ensam. Studierna visar även att 

många anhörigvårdare ville behålla sin självständighet och längtade efter att umgås 

med familj och vänner och ha någon att prata med. 

 

Quinn et al. (2008), och O’Shaughnessey och Lee och Lintern (2010) menar att de 

anhöriga tenderar att tona ner sina närståendes problem och förnekar diagnosen. De 

försöker normalisera den sjukes beteende och förklara detta som en del av normalt 

åldrande.  

 

2:3 Att uppleva en försämrad sömn 

Sömnkvalitén hos anhörigvårdarna angavs vara dålig. Personen med 

demenssjukdoms nattliga beteende orsakade störningar och avbrott i deras anhörigas 

sömn. Sömnen var lätt och de var vaksamma med hänsyn till hjälpbehovet och 

nattliga aktiviteter som förekom hos deras närstående. Vårdgivarna uppgav att deras 

oro för den demenssjuke var ytterligare orsak till dålig sömn. Vissa av de som 

vårdade accepterade sömnförändringarna som en del av sjukdomen och var 
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medvetna om vikten av att hantera deras närståendes sömn. De försökte hålla rutiner 

för den sjuke gällande sänggåendet och uppvaknandet (Simpson och Carter 2013). 

Meyer, Mc McCullough och Berggren (2016) visar i sin studie att nätterna är de mest 

betryckande då anhörigvårdarnas sömn blev störd vilket resulterade i minskad styrka 

att fortsätta vårda personen med demenssjukdom. I Simpson och Carters (2013) 

studie framkommer det att kvalitén på anhörigas sömn skiftar beroende på den 

demenssjukes tillstånd. Vissa vårdgivare valde att stanna uppe längre på kvällen eller 

vakna tidigare på morgonen för att få egentid eller att ta hand om icke-

omvårdnadsrelaterade uppgifter medan deras närstående sover. Några av de som 

vårdade använde sig av sömnhygieniska råd, vissa använde sig av någon typ av 

sömnhjälpmedel, medan en del inte upplevde något problem med sömnen.  

 

Tema 3: Att känna sig kluven inför framtiden 

3:1 Att känna oro inför framtiden 

Quinn et al. (2008) studie visar att anhörigvårdarna hade accepterat att 

demenssjukdomen inte hade något botemedel och hade börjat bäva inför framtiden, 

särskilt att de skulle komma att spendera mindre tid tillsammans med sina 

närstående med demenssjukdom. Studien visar även på en oro kring huruvida de 

anhöriga kommer kunna hantera att ta hand om den demenssjuke i framtiden och en 

rädsla över att om något hände dem skulle deras närstående inte klara sig själva. 

O’Shaughnessey, Lee och Lintern (2010) och Quinn, Clare och Woods (2015) 

beskriver att anhörigvårdarna oroade sig över vad som skulle hända när den sjukes 

tillstånd försämrades och de måste prioritera sina egna behov över de hos de 

demenssjuka. Meyer, McCullogh och Berggren (2016) menar att vårdgivarna gradvis 

förstått att den tid de skulle leva tillsammans med sina närstående snart skulle ta 

slut. Andra oroade sig över ekonomin och hur deras pension och besparingar skulle 

räcka till för att betala både för dem själva och för särskilt boende åt den sjuke. 

Sanders och Powers (2009) studie visar att många av de manliga vårdarna i studien 

upplevde stor sorg inför framtiden då de visste att deras barn eller andra släktingar 

inte skulle ta över vårdandet då de inte längre kunde. Simpson och Carter (2013) 

beskriver att de som vårdade oroade sig över boendesituationen och hur denna skulle 

fungera då den demenssjuke försämrades. O’Shaughnessey, Lee och Lintern (2010) 

påtalar att vissa anhöriga oroade sig mest över att den sjuke en gång skulle komma 
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att hamna i särskilt boende och förväntade sig en stor förlust och oförmåga att kunna 

hantera att deras partner skulle komma att dö. 

 

3:2 Att känna att det finns hopp inför framtiden 

Adams (2006) menar att tillgången till mediciner mot kognitiv svikt betydde att 

anhörigvårdarna kände hopp om att bromsa symtomens progression. Duggleby et al. 

(2009) beskriver att anhöriga lutade sig mot sitt hopp för att orka fortsätta vårda och 

att deras största oro var att detta hopp skulle mattas av. Hoppet var även starkt 

sammanlänkat med hur det stod till med personen de vårdade vid just det tillfället. 

Vårdgivarna beskrev hopp som möjligheten till en positiv framtid genom att leva i 

nuet. På grund av sjukdomens natur var hoppet mer för anhörigvårdarna själva än för 

den de vårdade. När de som vårdade hade accepterat sin situation kunde de finna 

positiva aspekter av att vårda personen med demenssjukdom och att sätta upp 

kortsiktiga mål och göra val gav vårdarna en känsla av kontroll och stärkte deras 

hopp. Vissa av deltagarna i studien kontrasterade dock då de påtalade att de hade 

mycket lite hopp. De beskrev sin utmattning och sitt behov att skydda sig själva från 

känslor av förlust och sorg. De beskrev även svårigheter att tala om hopp.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Huvudresultatet visar att anhöriga till personer med demenssjukdom behövde ställa 

om sitt liv. Omställningen i deras liv var kopplat till demenssjukdomens 

fortskridande och dess påverkan på den demenssjukes kognitiva och fysiska 

funktioner. Omställningen av livet skedde successivt och genomsyrade samtliga 

aspekter i  livet hos de som vårdade. Upplevelsen av att behöva ställa om sitt liv och 

hanteringen av detta varierade mellan anhörigvårdarna.  

 

Teoretisk referensram – Copingstrategier  

I följande diskussion kommer vi att använda oss av Lazarus och Folkmans 

copingteori som teoretisk referensram. Lazarus och Folkman (1984) definierar 

coping som kognitiva och beteendemässiga ansträngningar som konstant förändras 

för att hantera specifika externa och/eller interna krav som bedöms som krävande 

eller som överskrider personens resurser. De beskriver även att coping delas in i två 

grupper: känslofokuserad coping och problemfokuserad coping. Känslofokuserad 

coping handlar om att minska känslomässig nöd och inkluderar strategier som 

undvikande, minimerande, distanserande, positiva jämförelser och att se positiva 

värden i negativa händelser. Problemfokuserad coping riktas mot att definiera 

problemet, skapa alternativa lösningar, väga alternativ mot varandra i form av för och 

nackdelar, välja bland dem och handla. För att kunna hantera svåra livshändelser 

finner personen styrka i sina resurser. Lazarus och Folkman (1984) delar in dessa 

resurser i övergripande kategorier. Hälsa och energi innebär att en person som är 

frisk har mer energi än en person som är sjuk. Positiva övertygelser betyder att 

personen endast känner hopp om denne tror sig kunna påverka hur resultatet 

kommer bli. Sociala förmågor underlättar problemlösning tillsammans med andra 

och ökar sannolikheten att kunna få deras samarbete eller stöd och ger individen 

större kontroll över sociala interaktioner. Socialt stöd innebär att personen har bättre 

hälsa och fungerar bättre om de har eller förväntar sig få socialt stöd när de behöver 

det. Materiella resurser handlar om pengar och det som kan köpas för pengar. 

Personer som har pengar och kan använda dem effektivt klarar sig bättre generellt än 

de som inte har det. 
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Att uppleva att ens roll och relation förändras 

Vår studie visar att anhöriga succesivt blev vårdare till den demenssjuke. Detta stöds 

av en studie av Gillies (2011) som visar på en förändring från anhörig till vårdare. 

Vidare menar Gillies (2011) att övergången från anhörig till vårdare är hårfin vilket 

styrker att övergången mellan anhörig och vårdare sker succesivt. Vårt resultat pekar 

även på förlusten av förmågor hos den drabbade orsakade bedrövelse hos 

anhörigvårdarna. Madsen, Birkelund (2013) samt Stokes, Combes och Stokes (2014) 

studier belyser att anhöriga kände sorg över förändringen som skedde på grund av 

demenssjukdomen. 

 

De anhöriga upplevde förändrade roller och ett ökat ansvar. Känslan över de nya 

rollerna varierade mellan anhörigvårdarna. En studie av Ribiero och Constancas 

(2008) visar att förändringen av rollerna innebar olika anpassningar och övertagande 

av könsroller.  Lazarus och Folkman (1984) menar att inneha flera roller inte 

nödvändigtvis innebär någon psykologisk konflikt men att det kan vara utmattande.   

En av studierna som använts i resultatet var baserad på endast manliga vårdare och 

en annan baserades på endast kvinnor. Resultatet i dessa skilde sig åt på vissa 

punkter. En studie gjord av del Rio-Lozanos (2013) belyser skillnader mellan män 

och kvinnors sätt att hantera vårdarrollen. Vidare framkommer det att både män och 

kvinnor utryckte att kvinnorna hade en större naturlig förmåga att vårda och att det i 

huvudsak är kvinnorna som förväntas vårda. Detta är dock inget som framkom i vår 

studie. De upplevelser från män som finns presenterat i vårt resultat visar stolthet 

över omvårdnaden de ger.  

 

Resultatet visar att anhörigvårdarna kämpade med prioriteringar mellan sina behov 

och den demenssjukes behov. Anhörigvårdarna nådde en punkt där de inte orkade 

kämpa längre. Enligt del Rio-Lozanos (2013) så orsakar ett stort omvårdnadsansvar 

negativa hälsoeffekter hos både män och kvinnor som vårdar. Kvinnorna tenderar att 

sköta omvårdnaden på bekostnad av sin hälsa medan män lättare bad om assistans 

innan omvårdnaden påverkade deras hälsa. Denna skillnad har vi inte upptäckt i vårt 

resultat vilket kan bero på att de flesta studier som använts inkluderat både kvinnor 

och män.  
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I resultatet beskrivs den ökade känslan av separation och förändringen av relationen 

som en smärtsam del av sjukdomsförloppet. Förlusten av saknad framtid 

tillsammans blandas med saknaden efter det som tidigare varit. Paun (2003) och 

Sanders (2008) studier visar att anhörigvårdarna upplevde separation och förlust av 

kamratskap. En längtan efter normalitet i deras liv framkommer vilket stämmer väl 

med resultatet. Vissa tillfällen av upplevd gemenskap värdesattes högt. Lazarus och 

Folkman (1984) menar att positiva upplevelser framträder mer under negativa 

livsvillkor vilket visar sig i resultatet genom att de få tillfällen av upplevd gemenskap 

uppskattades mycket.  

 

Upplevelsen av att hantera förändringar i närståendes beteende 

I resultatet framkommer det att anhörigvårdarna förstod att demensdiagnosen inte 

gick att påverka. Både den drabbade och dennes anhörige hade svårigheter att 

acceptera diagnosen. Nedtoning av problemet förekommer samt att anhöriga skyller 

förändringarna på normalt åldrande. Förnekelse kan enligt Lazarus och Folkman 

(1984) potentiellt lindra oro när det inte går att göra något för att komma över 

problemet detta utan att problemet förvärras. De anhöriga försökte hitta nya 

hanteringsstrategier såsom att leva i nuet och acceptans över situationen. Lazarus och 

Folkmans (1984) teori om copingstrategier kan vara väl överförbara till de strategier 

som de anhöriga använder sig av. Vid förnekelse, undvikande och att leva i nuet 

resonerar vi att de anhöriga använder sig av vad Lazarus och Folkman (1984) 

benämner känslofokuserad coping. De anhöriga använder sig även av 

problemfokuserad coping genom att de skapar alternativa lösningar genom att 

identifiera problem och skapa strategier till dessa.     

 

Under detta tema framkom även behovet av stöd hos de anhöriga. Anhöriga 

värdesatte det stöd de fick genom stödgrupper där personer med liknande 

erfarenheter deltog. Även i Shanley et al. (2011) och Sanders et al. (2008) studier 

visar vikten av stödgrupper samtidigt som de nämner att många anhöriga valde att 

inte söka formell hjälp. Detta stämmer med vårt resultat som visar att framförallt 

kvinnor väntade med att söka formellt stöd. del Rio-Lozanos (2013) belyser att det 
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finns en skillnad i män och kvinnors inställning till att söka formellt stöd. Män 

tenderade till att söka formell hjälp i ett tidigare stadium än kvinnor.  

 

Resultatet visar att anhörigvårdarna upplevde störd sömn på grund av den 

demenssjukes nattliga beteende. Enligt Orzel-Gryglewska (2010) kan sömnstörningar 

leda till ångest, depression, förlust av empati och oförmåga till positivt tänkande. 

Enligt vår tolkning använde anhöriga i vår studie sig av problemfokuserad coping. De 

skapade en strategi för att få mer egentid, detta genom att stiga upp eller gå till sängs 

efter den demenssjuke (jfr Lazarus och Folkman 1984). Tiden då den demenssjuke 

sov användes till att genomföra sysslor som inte annars hanns med.   

  

Att känna sig kluven inför hur framtiden ska te sig 

Resultatet åskådliggör att det finns en oro och osäkerhet inför framtiden och den 

demenssjukes tillstånd. Enligt Lazarus och Folkman (1984) så är tillstånd där hög 

nivå av osäkerhet upplevs mycket stressande för individen viket skulle kunna 

samman kopplas med bristande hopp och behov av att skyddas sig själv från känslor 

av förlust och sorg.  Det råder även oro över boendesituationen både för den anhörige 

och för den sjuke. I resultatet framkommer det att det finns en önskan om att vårda 

den sjuke hemma så länge som möjligt och på det viset undvika särskilt boende för 

den demenssjuke. Paun (2003) menar i sin studie att anhörigvårdarna hade en 

övertygelse om att hemmet var den bästa platsen att vårda på. Detta är samstämmigt 

med resultatet i vår studie. Ribeiro och Constanca (2008) påtalar i sin studie att 

vårdandet i hemmet var ett sätt att undvika särskilt boende för den demenssjuke.  

 

Anhörigvårdarna fann hopp om en positiv framtid genom att leva i nuet. Genom att 

acceptera situationen fann de positiva aspekter av vårdandet. Användandet av 

känslomässig coping stämmer väl in på anhörigvårdarnas sätt att hantera situationen 

då den syftar till att minska känslomässig nöd (Lazarus och Folkman 1984).  Hoppet 

var en drivkraft för att orka fortsätta med vårdandet.  
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Betydelse för omvårdnad 

Denna litteraturöversikt förväntas leda till ökad förståelse av upplevelsen av att vårda 

en demenssjuk närstående i hemmet. Bruvik et al. (2016) påtalar vikten av bättre 

förståelse för vilka anhöriga som är mest sårbara för konsekvenserna av att vara 

anhörigvårdare. De menar även att det är viktigt att tidigt identifiera de 

anhörigvårdare som är i riskzonen och lätta bördan för dem. Detta kan bland annat 

göras genom dialoger, stöttning och uppmuntran i deras fortsatta arbete som 

vårdgivare och att ge dem utbildning om demenssjukdomen. Genom att tidigt fånga 

upp dessa individer kan omvårdnadspersonal lätta deras börda genom att tidigare 

erbjuda stöd i olika former. Ökad kunskap om vilka behov som finns underlättar även 

bemötandet av anhörigvårdarna.  

 

Metoddiskussion 

Anhörigas upplevelser av att vårda närstående med demenssjukdom i hemmet är ett 

område det redan finns forskning kring. Med tanke på den ökande åldrande 

befolkningen och antalet som insjuknat i demenssjukdom var det relevant att göra en 

litteraturöversikt då en sådan ger en överblick av tidigare gjord forskning (Friberg 

2012).  

 

En svaghet med studien kan vara antalet databaser som använts vid sökningarna. 

Användandet av ett större antal databaser kunde gett ytterligare material till denna 

studie. Enligt Henricson (2012) stärker detta studiens trovärdighet då det ger en bred 

sökning. De databaser som använts har dock haft omvårdnad som inriktning. 

Författarna hade begränsade kunskaper inom databassökning vilket kan ha resulterat 

i begränsningar av åtkomsten till material som motsvarar syftet. Friberg (2012b) 

menar att texterna måste kunna besvara syftet med studien. Författarna har dock fått 

hjälp av en bibliotekarie för att definiera sökmetoderna (jfr  Östlundh 2012), vilket 

styrker sökningen och att den har gått rätt tillväga.  

 

Valet att utesluta artiklar äldre än tio år grundades i en önskan att visa det aktuella 

läget. Östlundh (2012) beskriver att då forskning ofta visar nuläget bör det göras en 

tidsavgränsning. Att välja enbart artiklar från västvärlden gjordes för att undvika 
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alltför stora kulturskillnader, speciellt gällande kulturer som har en annan syn på 

vårdandet av äldre personer än den svenska. Dock måste även påtalas att även om 

skillnaderna mellan länderna i denna studie är mindre än om avgränsningen inte 

funnits, finns det ändå skillnader som eventuellt minskar överförbarheten till Sverige.  

 

En svaghet med studien är att artikelsökningen begränsats till det engelska och 

svenska språket. Medvetenhet råder om att vi kanske missat relevanta studier genom 

denna begränsning. Dock behärskar författarna av denna studie inga övriga språk 

utöver svenska och engelska i den grad att en korrekt tolkning av artikeln skulle 

genomförts.  Då engelska inte är författarnas modersmål kan missförstånd ha 

uppstått vid både tolkning och analys då nyanser i språket kan missuppfattas eller gå 

förlorade. Kjellström (2012) menar att studenter kan ha begränsade kunskaper i det 

engelska språket och att det därmed finns risk för feltolkningar. 

 

Då urvalsförfarandet samt inklusions- och exklusionskriterier är tydligt beskrivna och 

de steg som använts i urvalet är presenterade, enligt Graneheim och Lundman 

(2004) ökar detta överförbarheten När urvalet av studier genomförts 

kvalitetsgranskades dessa (Wallengren och Henricsson 2012) enligt SBU:s mall (se 

Bilaga 3). Arbetet vid kvalitetsgranskningen och analysen genomfördes först 

individuellt och sedan gemensamt. Jämförelser av granskningar genomfördes detta i 

enlighet med Henricson (2012) vilket ytterligare ökar trovärdigheten. Olsson och 

Sörensen (2011) beskriver en kvalitetsgranskningsmall som utgår från ett 

poängsystem som i graderar artiklarna. SBU:s kvalitetsgranskningsmall lämnar 

större rum för egen kvalitetstolkning. Olsson och Sörensen (2011) modell kunde ha 

underlättat kvalitetsgranskningen då författarna saknade tidigare erfarenhet från 

detta område. De artiklar som inkluderats har varit av medelhög eller hög kvalitet 

vilket Rosén (2012) menar är brukligt. Författarna upplevde bristande erfarenhet av 

att granska vetenskapliga artiklar som en svaghet. Kjellström (2013) påtalar att 

studenter kan ha begränsade kunskaper i metodologi och att det därmed kan vara 

svårt att förstå och göra rättvisa bedömningar av de artiklar som ska vara med samt 

att det finns risk för feltolkningar. När osäkerhet i granskningen uppstått har dock 

författarna rådfrågat varandra.  
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Forskningsetisk diskussion 

Ett krav på artiklarna i denna studie var att de skulle vara etiskt granskade och 

godkända. Detta är så även fallet med samtliga artiklar som användes. Författarna av 

denna uppsats hade dock önskat att forskarna hade fört en diskussion kring sina egna 

etiska ställningstaganden och även tagit upp det faktum att även personen med 

demenssjukdom spelar en roll i deras resultat. Det är enbart en av artiklarna som 

kortfattat tar upp det i sin diskussion.  

 

Båda författarna av denna studie har förförståelse inom det valda ämnet. Enligt 

Priebe och Landström (2012) innebär detta att författarna påverkas av tidigare 

erfarenheter utanför sin akademiska bakgrund. Författarna har medvetenhet om att 

detta kan påverka sättet att bedöma materialet. Vi har strävat efter objektivitet i 

bedömning och hantering av materialet och vid uppkomst av subjektiva inslag har 

detta diskuterats författarna emellan. Författarna anser det svårt att uttala sig om 

förförståelsen påverkat resultatet eller inte. Ansatsen har dock varit att resultatet inte 

ska påverkas.  

 

De redogjorda artiklarnas resultat har redogjorts av författarna oberoende av 

huruvida de är överensstämmande eller avvikande med det hos författarna 

förväntade resultatet. Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) är detta en etisk plikt 

för forskare. 

 

Konklusion 

En slutsats som kan dras av vårt resultat är att demenssjukdomen medför ökad börda 

för den anhöriga som vårdar i form av ökat ansvar, förändrade roller och en 

förändrad relation till den sjuke. De anhöriga hanterade situationen på olika sätt 

såsom förnekelse av sjukdomen, omstrukturering av vardagen och utnyttjande av 

stöd. Detta kan ses som att anhörigvårdarna använde sig av copingstrategier. Dessa 

strategier var individuella och olika personer löste samma problem på olika sätt. En 

resurs i vårdgivandet var det sociala stödet som hjälpte vårdarna handskas med 

situationen. Hos vissa anhöriga framkom en brist på socialt stöd vilket kunde leda till 

att de hade svårt att hantera svåra livshändelser. Trots den ökade bördan framkom 
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att vårdandet även innehöll positiva aspekter såsom att kunna spendera mer tid 

tillsammans. Genomgående i vårt resultat  finns en röd tråd som visar på 

förändringar som innebar en livsomställning i samtliga aspekter av livet.  

 

Då de flesta av studierna som ligger till grund för vårt resultat främst betonar de 

negativa upplevelserna av att vårda demenssjuka närstående hemma finner vi det 

önskvärt med vidare forskning kring positiva aspekter av vårdandet. Det vore även 

välkommet med en kvantitativ studie som verkligen undersöker sambandet mellan  

den närståendes demenssjukdom och den effekt den har på de anhöriga som vårdar. 

Ytterligare önskvärt vore även med mer forskning kring hur och med vad de anhöriga 

faktiskt vill ha hjälp så att omvårdnadspersonal lättare ska kunna stödja dem i deras 

uppgift. 
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Bilaga 1: Söktabell 
Datum Databas Sökord Begräns-ningar Antal 

träffar 

Urval 

11 

Urval 

22 

Urval 

33 

Urval 

44 

161111 PsychINFO experience AND care AND dementia AND spouses Peer-reviewed, 

2006-2016 

78 22 12 2 1 

161110 SocINDEX experience AND spouses AND dementia Peer-reviewed, 

2006-2016 

35 6 4 2 2 

161110 PubMed dementia AND care AND spouse AND experience 2006-2016 53 9 5 1 1 

161110 CINAHL experience AND spouse AND dementia Peer-reviewed, 

2006-2016 

97 9 6 2 2 

161111 CINAHL meaning AND informal care Peer-reviewed, 

2006-2016 

33 4 3 1 1 

161114 PubMed Dementia AND caregivers AND sleep AND 

experience 

2006-2016 29 5 3 1 1 

161110 CINAHL Feelings AND dementia AND informal caregiver Peer-reviewed, 

2006-2016 

20 4 3 1 1 

161114 CINAHL Dementia Home Nursing [Mesh] (experience OR 

attitude OR family relations OR relation) 

Peer-reviewed, 

2006-2016 

125 11 7 1 1 

Summa    470 70 43 11 10 

                                                           
1 Titel jämfördes mot syftet, dubbletter exkluderades. 
2 Abstract lästes, jämfördes mot syftet 
3 Hela artikeln lästes, jämfördes mot syftet 
4 Kvalitetsgranskning, artiklar av låg kvalitet exkluderades 
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Bilaga 2: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 
  År, Författare, 

Land 
Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2006 

Adams, K.B. 

USA  

  

“The transition 
to caregiving: 
The experience 
of family 
members 
embarking on 
the dementia 
caregiving 
career” 

Att undersöka 
familje-
medlemmarnas 
perspektiv på 
övergången från 
ömsesidig 
relation till att 
vara vårdgivare 
och vårdtagare. 
Samt att 
undersöka deras 
erfarenheter av 
att ge vård till 
någon med 
demens I ett 
tidigt stadium.   

Deltagarna bestod av 20 personer som var 
partners eller vuxna barn till personer med 
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens eller 
mild kognitiv förändring I ett tidigt stadium. 

Deltagarna i studien var sedan tidigare med i ett 
forskningsregister vid Memory and Aging center 
I Cleveland. Deltagarna tillfrågades om de var 
villiga att delta i studien vid första besöket på 
centret. De demenssjuka bedömdes enligt en 
skala som visade i vilket stadium av sjukdomen 
de var för att se om de var lämpliga för studien. 
Deltagarna kontaktades via brev för att få den 
första informationen som sedan följdes av ett 
telefonsamtal med ytterligare information. 

Kvalitativ studie med 
fenomenologi och 
grounded theory som 
ansats. 60 minuter långa 
semistrukturerade 
enskilda intervjuer som 
spelades in genomfördes 
med deltagarna. 
Frågorna som ställdes 
var av öppen karaktär. 
Fokus i frågorna låg på 
tiden då demensen var i 
ett tidigt stadium.   

Etiskt granskad enligt 
tidskriftens hemsida.   

Resulterade i fem 
huvudteman: 
förändring i 
förhållandet, negativa 
känslor, stöd från 
andra, tankar om 
framtiden och 
uppgifter som 
förändrats för 
familjemedlemmarna. 
Det framkom även att 
många av deltagarna 
känner skuld för att 
de ignorerat 
symtomen hos den 
drabbade för länge.  

Medelhög 

 

2009 

Duggleby,W  
Williams,A  
Wright, K  
Bollinger, S 

Canada 

 

“Renewing  
everyday hope: 
The hope 
experience 
of family  
caregivers of  
persons with  
dementia“ 

Att utforska 
upplevelsen av 
hopp hos familje-
medlemmar som 
vårdar personer 
med 
demenssjukdom.  

Studien inkluderade män och kvinnor som var 
den huvudsakliga vårdgivaren till en person med 
Alzheimer och som erhåller hemtjänst. Lämpliga 
deltagare valdes ut med hjälp av hemsjukvårds-
planerare. 14 kvinnor och 3 män mellan 48-84 år 
deltog. 

Kvalitativ studie med 
grounded theory som 
ansats. Intervjuer med 
öppna frågor om hopp. 
Intervjuerna varade 
mellan 45-60 minuter 
och spelades in. 
Intervjuerna 
genomfördes under sex 
månader. Sex deltagare 
intervjuades två gånger.  

Etiskt godkänd 

Två huvudkategorier: 
Huvudsaklig oro hos 
deltagarna var 
minskande hopp samt 
förnyat hopp som en 
grundläggande social 
process. 

Medelhög 



 

År, Författare, 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2013 
 
Eriksson H, 
Sandberg J, 
Hellström I. 
 
Sverige 

 

“Experiences of 
long-term home 
care as an 
informal 
caregiver to a 
spouse: 
gendered 
meanings in 
everyday life for 
female carers” 

 

Att ur 
perspektivet av 
kvinnor som 
vårdar sin 
demenssjuke 
make I hemmet, 
utforska 
genusaspekter av 
långsiktigt 
vårdande. 

Deltagarna rekryterades av omvårdnadspersonal 
på en bedömningsenhet på ett sjukhus i sydöstra 
Sverige. De som visade intresse kontaktades 
först via post och sedan via telefon.  

12 personer deltar i studien, samtliga kvinnor 
som var anhörigvårdare till partners med 
demenssjukdom i hemmet. Samtliga tillhörde 
även den största etniska gruppen i Sverige. Alla 
deltagarna var mellan 66 och 80 år 

Kvalitativ metod med 
analys gjord med 
utgångspunkt i 
feministiskt perspektiv.  

40 intervjuer gjordes i 
deltagarnas hem under 
en femårsperiod. 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. 

Etiskt godkänd. 

Heteropolarisation 
kan i dessa fall ses 
som en konsekvens av 
dels makens sjukdom 
och dels de 
resulterande 
omvårdnadsplikterna. 
Själva omvårdnads-
handlingen leder till 
introspektion kring 
upplevda tillkorta-
kommanden som 
anhörigvårdare.  
Viktigt att se när 
anhörigvårdarna inte 
spelar ner behovet av 
vardaglig hjälp. 

Medelhög 

2016 

Meyer, J. 
McCullough, J.  
Berggren, I. 
 
Sverige 

“A phenomeno- 
logical study of 
living with a 
partner affected 
with dementia” 

Att beskriva 
makars 
erfarenhet av att 
leva med en 
partner som är 
påverkad av 
demenssjukdom. 

Inbjudan till att delta skickades med brev till 12 
personer. Dessa personer var medlemmar I en 
förening för anhöriga till demenssjuka. 5 
personer tackade nej till att delta och 7 tackade 
ja. Av de 7 som valde att delta så var 4 stycken 
män och 3 stycken kvinnor. 

Beskrivande 
fenomenologisk ansats 
baserad på 
livsvärldperspektiv. Sju 
djupgående intervjuer 
med partners till 
demenssjuka. 
Intervjuerna spelades in. 

Etiskt godkänd. 

Ett övergripande 
tema: från 
samhörighet till 
ensamhet. Tre 
kategorier: 
förändringar i 
partnerns beteende, 
förändringar i 
vardagslivet och en 
förändrad framtid. 

 

 

Hög 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eriksson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22805660
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sandberg%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22805660
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hellstr%C3%B6m%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22805660


 

År, Författare, 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2010 

O’Shaugnessy, 
M 
Lee, K     
Lintern, T 

USA 

”Changes in the 
couple 
relationship in 
dementia care.” 

Att undersöka 
anhörigvårdares 
upplevelse av 
inflytandet av den 
sjuke partnerns 
kognitiva 
försämring på 
deras relation och 
den mening som 
det gav till deras 
upplevelse. 

Sju anhörigvårdare deltog, fem fruar och två 
makar. Åldern på deltagarna var mellan 59- 86 
år. Alla deltagare vårdade sina anhöriga med 
medelsvår demens hemma. 

Kvalitativ studie. Semi 
strukturerade intervjuer 
genomfördes. 
Intervjuerna varade i 45-
75 minuter och 
genomfördes i 
deltagarnas hem. De två 
första intervjuerna 
användes som pilot 
studier. Intervjuerna 
analyserades med 
fenomenologisk modell.  

Etiskt godkänd. 

Fyra teman: 
samhörighet och 
avskildhet, spänning 
mellan att möta sina 
egna behov och 
partnerns behov, att 
veta och att inte veta 
ökande av kontroll- 
emotionella samt 
praktiska strategier.  

Medelhög 

2008 
 
Quinn, C.  
Clare, L. 
Pearce, A.  
van Dijkhuizen, 
M. 
 

Storbritannien 

“The experience 
of providing 
care in the early 
stages of 
dementia: An 
interpretative 
phenomeno-
logical analysis.” 

Att utforska de 
subjektiva 
psykologiska 
upplevelserna hos 
partners till 
personer med 
demenssjukdom i 
tidigt stadium. 

34 partners (make/maka eller sammanboende) 
till demenssjuka i tidigt stadium. Rekrytering 
skedde genom ”Memory Clinics” både i städer 
och på landsbygd. Denna studie är en del av en 
större studie där deltagarna måste ha en 
demensdiagnos, antingen Alzheimers, vaskulär 
eller blanddiagnos i ett tidigt stadium. Både den 
demenssjuke och dennes partner tillfrågade. 
Partnern tillfrågades samtidigt även om denna 
studie.  

Av deltagarna var 28 kvinnor och sex män. 
Samtliga var i åldern 52-80 år. Alla var av 
europeiskt ursprung från blandade 
utbildningsnivåer och sociala bakgrunder. De 
flesta var pensionärer.  

Kvalitativ design med 
fenomenologisk 
analysmetod av 
transkriberade 
intervjuer. 

Semistrukturerade 
intervjuer.  

Etiskt godkänd.  

Fyra huvudteman 
identifierades: att 
relatera till 
svårigheter att förstå 
sjukdomens natur och 
meningen med 
sjukdomen, 
förändringar i 
relationen, problem 
och utmaningar samt 
sätt att hantera 
sjukdomen  

 

 

Hög 



 

År, Författare, 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2015 

Quinn, C.  
Clare, L. 
Wood, R.  

Storbritannien 

 

”Balancing 
needs: The role 
of motivations, 
meanings and 
relationship 
dynamics in the 
experience of 
informal 
caregivers of 
people with 
dementia” 

Att utforska hur 
den subjektiva 
upplevelsen av 
att vårda 
personer med 
demenssjukdom 
påverkas av 
mening, 
motivation och 
relationsdynamik 

12 huvudsakliga anhörigvårdare till personer 
med demenssjukdom. Deltagarna var patienter 
till specialistsjuksköterskor inom demensvård I 
nordvästra England. Deltagarna vårdade 
närstående med varierande grad av 
demenssjukdom. Deltagarna var vita britter 
mellan 41-86 år. Fyra var vuxna döttrar, åtta var 
makar/makor varav sex var kvinnor. De var 
antingen pensionärer eller hade slutat jobba för 
att vårda sin närstående. 

Kvalitativ metod, 
fenomenologisk analys.  

Semistrukturerade 
intervjuer 

Etiskt godkänd. 

Konstant kamp att 
balansera sina egna 
och den sjukes behov. 
Detta skapar 
dilemman: behålla 
relationen till den 
demenssjuke men 
samtidigt acceptera 
att relationen 
förändras. Relationen 
påverkade 
vårdgivarens 
motivation och 
skapade mening.  

Hög 

2009 

Sanders, S. 
Power, J.  

USA 

“Roles, 
responsibilities, 
and 
relationships 
among older 
husbands caring 
for wives with 
progressive 
dementia and 
other chronic 
conditions” 

Att undersöka 
förändringar som 
skett i roller, 
ansvar och 
relationer hos 17 
makar som vårdar 
sina fruar som 
lider av 
minnessvikt och 
andra kroniska 
sjukdomar. 

17 makar på landsbygden. 23 personer visade 
intresse. Sex av dessa föll bort redan innan första 
intervjun pga. förändringar i 
vårdgivarsituationen. Deltagarna rekryterades 
genom flygblad via förmedlingar som betjänar 
äldre personer, konferenser med minnessvikt 
som målgrupp och genom nyhetsbrev som 
delades ut dagligen på ett stort sjukhus. 
Inklusionskriterium var: en släkting som hade 
vårdat personen i hemmet inom de senaste sex 
månaderna 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk ansats.  

Två semistrukturerade 
intervjuer med fyra 
månaders mellanrum. 
Intervjuerna gjordes i 
miljöer som 
intervjupersonerna 
ansåg säker, i de flesta 
fall deras hem. 
Intervjuerna varade i 60-
120 minuter och 
spelades in. 

Två huvudteman 
kunde urskönjas: 
anpassning av gamla 
roller inom 
äktenskapet till nya 
roller förknippade 
med ansvar som 
anhörigvårdare och 
förändringar i 
relationen mellan 
vårdgivaren och 
vårdtagaren p.g.a. 
sviktande minne och 
andra kroniska 
hälsotillstånd.  
 

Medelhög 



 

År, Författare, 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2013 

Simpson, C        
Acton, G 

USA 

“Emotion work 
in family 
caregiving for 
persons with 
dementia” 

Att undersöka 
emotionellt 
arbete i samband 
med vårdande av 
en familjemedlem 
med demens och 
att identifiera 
olika typer av 
emotionellt 
arbete som 
vårdgivare utför. 

Detta är en sekundäranalys genomförd på två 
tidigare genomförda studier. 11 av 12 intervjuer 
användes då den 12:e inte svarade mot syftet. 
Inklusionskriterier: Deltagarna skulle identifiera 
sig som den huvudsakliga vårdgivaren. 7 vuxna 
barn och 4 makar/makor deltog. De var mellan 
40-85 år. 

Materialet analyserades 
genom kvalitativ 
innehållsanalys 

Fyra kategorier: att 
hantera känslor, väga 
alternativ, ta 
föräldrarollen samt 
säkerställa 
emotionellt 
välbefinnande.  

Medelhög 

2013 

Simpson, C. 
Carter, P. 

 
USA 

 

“Dementia 
caregivers’ lived 
experience of 
sleep” 

Att undersöka hur 
anhörigvårdare 
till personer med 
demenssjukdom 
upplever sömn. 

15 deltagare, varav tio var kvinnor och fem var 
män. Åtta var vuxna barn och sju var partners. 
Vissa av deltagarna var sammanboende med den 
närstående med demenssjukdom medan andra 
inte var det.  

Deltagarna rekryterades via flygblad med 
kontaktinformation som delades ut i 
stödgrupper, i ”outreach programs” och på 
medicinska praktiker. 

Detta är en kvalitativ 
studie som har använt 
sig av fenomenologisk 
analysmetod.  

Författarna har använt 
sig av tre fokusgrupper 
med vardera fyra och sju 
deltagare. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 

Etiskt godkänd 

Författarna har delat 
in resultatet i tre 
teman: 
sömnkvaliteten 
skiftade beroende på 
tillståndet hos 
personen med 
demenssjukdom, ett 
behov av vaksamhet 
för att kunna skydda 
personen med 
demenssjukdom 
under natten samt 
oro över aktuella och 
framtida händelser 
orsakade deltagarna 
att grubbla. 

Medelhög 



 

Bilaga 3: Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser 
reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 

kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:1 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
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e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

 

g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

  

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 
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5:2 utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok 

Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning  av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

1. Syfte Fundera över: 

• vad målsättningen med studien var 

• varför det är viktigt 

• relevansen 

• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problem området/ svara på frågeställningen. 

2. Urval Fundera över: 

• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod 

• om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut 

• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför 

• om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre  än informed consent och 

ethical approval 

• om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant och hur denna skulle kunna 

påverka datainsamlingen, exempelvis tacksamhetsskuld, beroende förhållanden etcetera. 

3. Datainsamling Fundera över: 

• om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad 

• om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djupintervju, 

semistrukturerad intervju, fokusgrupp, observationer etc) 

• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod 

• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes  (t ex vem 

intervjuade, hur länge, användes intervjuguide,  var utfördes intervjun, hur många 

observationer etc) • om metoden modifierades under studiens gång   

(om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde) 

• om insamlat datamaterial är tydliga   

(t ex video eller ljudinspelningar, anteckningar etc) 

 mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:3 

• om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, det vill säga när mer 

datainsamling inte ger mer ny data (inte alltid tillämpbart) 
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• om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på om det är 

rimligt, det vill säga faktiskt validerat på goda grunder. 

4. Analys Fundera över: 

• om analysprocessen är beskriven i detalj 

• om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats som eventuellt låg till grund för 

datainsamlingen 

• om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman? 

• om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, potentiell bias eller inflytande under 

analysprocessen 

• om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?). 

5. Resultat Fundera över: 

• om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen 

• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller om resultaten bara är 

citat/dataredovisning 

• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se  vad som är 

citat/data och vad som är forskarens eget inlägg) 

• om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats som eventuellt 

låg till grund för datainsamling och analys 

• om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten 

• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, potentiell bias eller 

inflytande under analysprocessen 

• om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet eller andra 

användningsområden för resultaten. 
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