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Sammanfattning 
Bakgrund: Demens är en av Sveriges folksjukdomar och idag finns det ungefär 160 000 drabbade. 
Sjukdomen medför kognitiv nedsättning som successivt försämras under sjukdomsförloppet och detta 
gör att de anhörigas liv påverkas. På grund av de behov som personen med demens har, kan det bli en 
utmaning för den anhörige att vårda. Syfte: Att belysa upplevelser av att vårda en partner med 
demenssjukdom i hemmet. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie och är baserad 
på 13 kvalitativa artiklar. Samtliga artiklar granskades och analyserades. Resultat: Tre huvudkategorier 
som är Upplevelser i den praktiska omvårdnaden, Upplevda förändringar och Känslomässiga 
upplevelser med tillhörande underkategorier. De anhöriga hade både positiva och negativa upplevelser 
av att vårda, dock dominerade de negativa känslorna. Slutsats: Med kännedom och förståelse för 
anhörigas upplevelser av att vårda sin partner med demenssjukdom kan sjuksköterskan ge rätt 
utbildning, stöd och information. Det är önskvärt med ett bredare perspektiv på anhörigas upplevelser 
av att vårda då det har framkommit att fler kvinnor än män vårdar sin partner med demenssjukdom. 
Litteraturstudien är en begränsad studie och det är av betydelse med fortsatt forskning. 
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BAKGRUND 

De flesta personer med demenssjukdom vårdas i hemmet av en anhörig (de Vugt et al., 

2004). Generellt karaktäriseras demens av en radikal förändring där personen har 

svårigheter med att utföra praktiska uppgifter som tidigare varit lätta att utföra (Ballard 

et al., 2011). Det kan vara påfrestande för den anhörige att bidra med hjälpinsatser och 

den anhörige kan ha svårt att anpassa sig till krävande omständigheter i vårdandet (de 

Vugt et al., 2004). Trots den vård och omsorg som utövas i hemmet är det i en liten 

omfattning känt vad åtgärderna består av (Jansson & Grafström, 2011). Enligt Andrén 

och Elmståhl (2008) behövs det mer forskning kring anhörigas hälsa och fler insatser som 

kan innebära en minskad belastning för den anhörige som vårdar. 

 

Mer än 1% av Sveriges befolkning har någon form av demenssjukdom (Socialstyrelsen, 

2014a). Detta innebär enligt Pellmer, Wramner och Wramner (2012) att tillståndet klassas 

som en folksjukdom (a.a.). Det finns ungefär 160 000 personer som har en 

demenssjukdom, varav 150 000 är över 65 år. Innan år 2050 räknar Socialstyrelsen med 

att detta antal kommer att fördubblas (Socialstyrelsen, 2014a). Tillsammans med 

anhöriga och närstående finns det ungefär en miljon människor som är drabbade 

(Demensförbundet, 2017). 

  

Demenssjukdom är en kognitiv svikt som beror på en skada i hjärnan och kan exempelvis 

orsakas av stroke, missbruk av alkohol och droger, men även vara ärftligt betingad. Den 

vanligaste formen av demens ses vid Alzheimers sjukdom, men förekommer även som 

vaskulär demens, lewybodysdemens och frontallobsdemens (Socialstyrelsen, 2010). 

Risken att drabbas av demenssjukdom före 65 års ålder är liten, men ökar med stigande 

ålder. För att diagnostiseras med en demenssjukdom måste svikten i hjärnan vara så 

påtaglig att arbetsförmågan och det sociala livet påverkas. Personen kan vara drabbad av 

olika symtom beroende på vilken typ av demens personen har, var skadan i hjärnan sitter 

och vilket stadium sjukdomen befinner sig i. Exempel på symtom är konfusion, 

språkstörningar, personlighetsförändringar, oförmåga att korrekt bearbeta information 
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och rörelsesvårigheter. Dessa symtom kan vara mycket plågsamma för den som drabbas, 

men även för de anhöriga (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Diagnostiserad demenssjukdom kan delas in i tre stadier (Socialstyrelsen, 2010). Vid mild 

demens kan personen klara av sitt dagliga liv själv med stöd från personerna i sin 

omgivning. Personen börjar få svårigheter med att utföra aktiviteter och börjar uppleva 

förändringar i sin kognitiva förmåga, som till exempel minnesstörningar. Vid måttlig 

demens behöver personen hjälp för att klara av sin vardag på grund av att den kognitiva 

förmågan är ytterligare nedsatt. Detta innebär att personen är i behov av daglig hjälp av 

andra vid till exempel städning och tvätt. Vid svår demens är det nödvändigt med konstant 

tillsyn och hjälpbehoven är omfattande. I detta stadium kan personen inte längre äta själv 

och behöver få den personliga hygienen utförd av någon annan. Personen är inte längre 

orienterad i tid och rum. Förmågan att prata kan ha påverkats mycket eller ha försvunnit 

helt och patientens rörelseförmåga är försämrad. Vid detta skede av demenssjukdomen 

har de flesta flyttat till ett boende med personal dygnet runt (Reisberg et al., 2006). 

Demenssjukdomen är fortskridande och detta gör att den som vårdar ständigt kan behöva 

anpassa vården utifrån det behov som personen med demens har (Jansson & Grafström, 

2011). 

 

På grund av de behov som personen med demens har, kan det bli en utmaning för partnern 

att vårda. Personen med demens främjas av att bo hemma i den egna bostaden så länge 

partnern tycker att det är hållbart (Nygård, 2000; Jansson & Grafström, 2011). Enligt 

Nygård (2000) pekar forskning på att välbekanta föremål och rum är betydelsefulla för 

personer med en demenssjukdom, och om personen kan bo hemma så länge som möjligt, 

kan känslan av identitet bibehållas (a.a.). Situationen ändras när en närstående insjuknar 

i en demenssjukdom, familjen påverkas och nya ansvarsområden kan komma att bli 

aktuella. Detta kan innebära att familjemedlemmar behöver gå in i nya roller 

(Socialdepartementet, 2003). Enligt Socialstyrelsen (2004) beskrivs anhörig som “person 

inom familjen eller bland de närmaste släktingarna” (a.a.). Det kan vara svårt för anhöriga 
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att förstå gränsen för vad som är rimligt att orka klara av och hur mycket av deras liv som 

ska gå åt att vårda. De anhöriga som oftast har det största ansvaret är maken eller makan, 

och personer som vårdar någon kan vara i behov av stöd för att själva ha möjlighet till att 

slappna av och tillgodose egna behov (Jansson & Grafström, 2011). 

 

I stödinsatserna kan sjuksköterskan spela en stor roll för personen som är sjuk och 

familjen. Stödet hjälper dem framåt i vardagen och på så sätt främjas livskvaliteten 

(Socialstyrelsen, 2010). Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) är det Sveriges kommuners 

skyldighet att erbjuda stöd till de personer som vårdar en närstående i hemmet, som är 

långvarigt sjuka och/eller äldre (a.a.). Anhöriga som vårdare kan vara en svag grupp om 

de inte får tillräckligt med stöd. För att förebygga att de blir en svag grupp kan det vara 

viktigt att stödja individerna med hänsyn till deras önskemål och behov (Jansson & 

Grafström, 2011). De olika stödinsatserna som behövs från sjukvården till 

anhörigvårdaren är beroende på i vilket skede av demenssjukdomen som 

familjemedlemmen befinner sig i (Socialstyrelsen, 2001). Jansson och Grafström (2011) 

pekar på att även anhöriga till personer med demens passerar olika stadier i 

sjukdomsförloppet (a.a.). Behoven hos personen med demenssjukdom förändras under 

sjukdomens förlopp och eftersom att vårdaren agerar som ögon, öron och språkrör till 

denna individ leder det till att vårdaren successivt ägnar mer tid och kraft på sin partner. 

Balansen i relationen mellan parterna förändras på grund av att vårdaren, förutom sina 

egna arbetsuppgifter, får överta sin partners förpliktelser och även det nya vårdansvar 

som tillkommer utöver de övriga uppgifterna. Detta kan leda till att livssituationen hos 

den vårdande partnern förändras (Jansson & Grafström, 2011). 

 

Författarna till denna litteraturstudie anser att det kan vara viktigt att vårdpersonal får 

kännedom om anhörigas upplevelser av att vårda sin partner med demenssjukdom. Denna 

kunskap kan leda till ökad förståelse och skapa förutsättningar för ett bättre och ökat stöd 

till de anhöriga. Litteraturstudien kan ha betydelse för vårdpersonal som arbetar inom 

sjukvården och möjligen mest för de som arbetar med inriktning inom demens. Enligt 

Socialstyrelsen (2010) är en viktig roll för sjuksköterskan att vara stöd för de anhöriga 
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(a.a.). Det kan vara en hjälp för vårdpersonal att få ökad förståelse och kunskap om 

förhållningssätt gentemot de anhöriga som vårdar sin partner med demenssjukdom, vilket 

även kan leda till trygghet hos de anhöriga. 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa upplevelser av att vårda en partner med demenssjukdom i hemmet.  

 

METOD 

Design 

Studien som genomfördes är en allmän litteraturstudie som är baserad på kvalitativa 

vetenskapliga artiklar. Enligt (Segesten, 2012) syftar kvalitativa studier syftar till att 

skapa förståelse för en person och dennes livssituation (a.a.). Med en litteraturstudie 

menas att redan existerande data inom ett område ska behandlas samlas in för att få en 

insikt inom det specifika ämnet (Ejvegård, 2012). 

 

Sökvägar och Urval 

En inledande sökning och en egentlig sökning gjordes i databaserna PubMed och Cinahl 

eftersom att dessa har anknytning till omvårdnadsforskning. Den inledande sökningen 

gjordes för att få en uppfattning om den kunskap som finns kring ämnet. En egentlig 

sökning är enligt Friberg (2009) det som kallas för datainsamling (a.a.), och syftet med 

den egentliga sökningen var att finna de artiklar som skulle ingå i litteraturstudien (Bilaga 

1).  

 

Enligt Ejvegård (2009) ska sökord som kan få fram relevanta artiklar användas (a.a.). 

Sökorden som var representativa för syftet i litteraturstudien hittades med hjälp av den 
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inledande sökningen i databaserna. Exempel på sökord som användes var partner, 

spouse, qualitative, caregiver, home och dementia. I denna litteraturstudie användes 

partner som motsvarighet till engelskans spouse. Den egentliga sökningen gjordes i 

blocksökningar. Denna sökning delades upp i olika block med synonymer för varje ord 

som enligt (Karlsson, 2012) kombineras med OR som breddar sökningen och NOT för 

att avgränsa (a.a.). Blocken kombinerades med den booleska söktermen AND. Enligt 

Östlundh (2012) används trunkering när olika böjningsformer av ett sökord vill fås fram 

(a.a.). Denna trunkering användes i sökorden spouse, experience, och interview. För att 

hitta relevanta sökord för varje databas, användes databasernas egna ämnesord. I 

sökningen kombinerades ämnesord och fria termer för att få fram så många relevanta 

artiklar som möjligt. I PubMed användes MeSH för att hitta databasens ämnesord för att 

hitta artiklar, och i Cinahl användes databasens egen ämnesordslista. En manuell sökning 

gjordes genom att läsa igenom valda artiklars referenslistor. Denna sökning genererade 

inte i några funna artiklar.  

 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var att artiklar från hela världen skulle 

inkluderas, äldre än 65 år, vara peer-reviewed och skrivna på engelska. Artiklarna skulle 

handla om hur partnern till personen med demenssjukdom har upplevt vårdandet för att 

svara på syftet. För att få en bra översikt över ämnet valde vi att inte begränsa artiklarna 

med årtal eftersom vi ansåg att upplevelser inte förändras över tiden. Åldern på personen 

med demenssjukdom skulle vara äldre än 65 eftersom att majoriteten som insjuknar i en 

demenssjukdom i Sverige är äldre än 65 år. I databasen Cinahl finns sökavgränsningen 

“Peer-Review” och denna har använts för att få fram artiklar som genomgått en 

akademisk granskning (Olsson & Sörensen, 2011). Avgränsningen är inte möjlig att göra 

i databasen PubMed, men enligt U.S. National Library of Medicine (2016) är de flesta 

artiklar i databasen från vetenskapliga tidskrifter granskade. 
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Granskning och Analys 

Efter den egentliga sökningen gjordes fyra urval för att välja ut de mest optimala 

artiklarna som svarade på syftet. Vid det första urvalet av artiklar studerades titlarna och 

de som ansågs vara relevanta valdes ut till ett andra urval där abstrakten lästes. En 

genomgång av relevanta abstrakt ledde fram till artiklarnas resultat. Detta blev då det 

tredje för att visa på relevans. För att välja vilka artiklar som skulle ingå i litteraturstudien 

lästes de utvalda artiklarna var för sig i det fjärde och sista urval för att se om artiklarna 

tolkades likadant av båda författarna. Tolkades artiklarna likadant, lästes resultaten 

noggrant tillsammans för att avgöra om det fanns tillräckligt med upplevelser som svarar 

på litteraturstudiens syfte. Om det förekom tillräckligt, beslutades det att artikeln skulle 

ingå i litteraturstudien. Utvalda artiklar granskades med underlag från Röda Korsets 

Högskola (2005) i Röda Korset Högskolas granskningsmall. Enligt Friberg (2012) 

används en granskningsmall för att avgöra kvaliteten i artikeln (a.a.). Kvalitetsbedömning 

av varje artikel gjordes i samband med granskningen och de använda kvalitetsbegreppen 

som presenteras i Wallengren och Henricson (2012) är trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet. Begreppen kommer även att användas till att 

granska kvaliteten i litteraturstudien, se metoddiskussion. Kvalitetsbedömning av 

artiklarna redovisas i artikelöversikterna (Bilaga 2). 

  

Analysen påbörjades med att sätta sig in i materialet och läsa resultatdelarna som en 

helhet för att få en djupare förståelse. Enheter med personers upplevelser som svarade på 

litteraturstudiens syfte ströks därefter under med olika färger, för att på ett överskådligt 

sätt kunna urskilja upplevelserna från varandra. Därefter översattes enheterna till svenska 

för bättre förståelse. De översatta enheterna kortades därefter ner för att det skulle vara 

lättare att arbeta med materialet. Nästa steg i analysprocessen var kodning där de 

nedkortade enheterna kodades, för att sedan kunna sortera in upplevelserna i olika 

kategorier. Med de olika färgerna som användes för att stryka under enheterna i början 

av analysprocessen, kunde enheterna med en bättre överblick sorteras. Koderna lades 

sedan in i olika kategorier utifrån likheter och skillnader. Denna analysprocess kallas för 

textanalys enligt Polit och Beck (2010). Nedan visas en kodning på upplevelse som valts 
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ut till litteraturstudiens resultat. Denna kodning gjordes på alla enheter som innehöll 

upplevelser. 

 

Enhet Översatt 

nedkortad enhet 

Kod Kategorisering     Huvudkategori 

The continuous caring 

produced high levels 

of stress, especially 

when the patients had 

behavioral problems. 

Upplevd stress på 

grund av 

beteendeproblem  

Stress  Stress 

 

Känslomässiga 

upplevelser 

Figur 1. Exempel på kodning av upplevelser 

 

Etiska överväganden 

I denna litteraturstudie togs det hänsyn till att artiklarna hade tillstånd från etisk kommitté 

eller att författarna till artiklarna hade konstaterat att etiska överväganden gjorts, och detta 

ska enligt Forsberg och Wengström (2013) tas hänsyn till. Enligt Olsson och Sörensen 

(2011) ska forskning endast godkännas om den kan utföras med respekt för 

människovärdet (a.a.). Fanns det inga etiska överväganden beskrivna i studierna 

undersöktes det om tidskriften hade etiska krav för publicering. Det var viktigt att ta med 

all data som framkom i resultatet och inte bara det som stödjer egna antaganden.  

 

Ett självkritiskt förhållningssätt stärker en studies pålitlighet (Wallengren & Henricsson, 

2012). Innan studien påbörjades skrev respektive författare till denna litteraturstudie ner 

sin förförståelse med avsikt att bli medvetna om förförståelsen och inte låta den påverka 

resultatet i studien. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det viktigt att forskaren redogör 

sin förförståelse i sin rapport inom forskningsområdet. Detta är ett krav om rapporten ska 

hålla en god kvalitet och för att den inte ska ha någon inverkan på objektiviteten (a.a.). 

Det är i överensstämmelse mellan författarna viktigt att artiklarna läses med öppenhet och 

helhetsförståelse. 
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Förförståelse 

Båda författarna till litteraturstudien arbetar på särskilt boende, men på olika 

arbetsplatser. Detta har skapat en uppfattning om innebörden av att vårda en person med 

demenssjukdom och är överens om att det kan vara en utmaning. Från erfarenheten 

väcktes en undran om hur partnern har upplevt vårdandet, eftersom de har en livshistoria 

tillsammans och som antas, ett känslomässigt band. Antagande att den vårdande partnern 

känner sorg eftersom partnern förlorar sig själv i demenssjukdomen. Själva sjukdomen 

tar över tankesättet hos personen som är sjuk och tillslut finns bara den fysiska kroppen 

kvar. Känslor som antas att partnern till personen med demenssjukdom kan känna är 

ensamhet, hopplöshet och irritation. Det kan även vara fysiskt påfrestande om det är ett 

äldre par, speciellt om den vårdgivande partnern redan är sjuk eller har andra svårigheter. 

  

RESULTAT 

Litteraturstudien baseras på 13 kvalitativa artiklar och dessa har fokus på upplevelserna 

av att vårda en partner med en demenssjukdom i hemmet. Antal deltagare i studierna var 

178 stycken. Tre huvudkategorier som baseras på upplevelserna som framkom i studierna 

arbetades fram. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Visar personers upplevelser av att vårda sin partner med demenssjukdom i hemmet med tre 

huvudkategorier samt tio underkategorier. 
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Upplevelser av den praktiska omvårdnaden 

Huvudkategorin Upplevelser av den praktiska omvårdnaden syftar på deltagarnas 

praktiska uppgifter i omvårdnaden och hur de bevarade partners kapacitet. Denna 

huvudkategori består av underkategorierna Den personliga omvårdnaden och Bevaring 

av partnerns kapacitet. 

 

Den personliga omvårdnaden 

Deltagarna kände att deras partner behövde kontinuerlig tillsyn, de behövde vara 

tillgängliga, övervakande och ansvariga 24 timmar om dygnet (Calasanti & King, 2007; 

Knutsen & Råholm, 2009; Meyer et al., 2016; Perry, 2002; Vellone et al., 2002; Wang et 

al., 2015). Deltagarna behövde göra det praktiska själv vilket innebar att de tog över 

funktioner i hemmet och även partnerns uppgifter. De praktiska uppgifterna de fick utföra 

var matlagning, tillhandahålla hjälp med hygien, toalettbesök, påklädning, städning, 

planera dagarna, dagligen förklara saker för partnern och att ha hand om ekonomin 

(Calasanti & King, 2007; Knutsen & Råholm, 2009; Meyer et al., 2016; Paun, 2003; 

Perry, 2002; Shim, 2012; Wang et al., 2015). Deltagare beskrev att de gav rekvisita eller 

utformade uppgifter, som enligt deras tolkning, var viktigt eller meningsfullt för deras 

män (Perry, 2002). 

  

Ett område som präglades av kamp enligt Calasanti och King (2007) var när deltagarna 

skulle duscha eller tvätta partnern. Detta kunde enligt deltagarna leda till tvång efter att 

de hade försökt andra strategier, men de talade om vikten av att hålla sina fruars hygien 

god. Potentiellt farliga beteenden och motstånd fick dem att tala i sträng ton, manipulera 

partnern för att få samtycke till att samarbeta, samt använda tvång och våld. 

 

She is so determined that she is really powerful … and I have got a lot of scars on 

me because of that. … And I … try my best to keep her in a good mood. [But] I 

can tell when she is not going to give up and then … I will say okay, [and] start 
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taking [her clothes] off. And so I have to forcefully … the problem is her hands, 

trying to hold both of them with one hand while I start doing something else, and 

that is a real battle. … She will still fight to the last, even with her bra it's a battle, 

and I just about have to tear her clothes off (Calasanti & King, s. 522). 

  

 

För att skydda sina fruar användes till exempel hänglås för att de inte skulle lämna 

hemmet och för att hålla dem instängda när de skulle utföra nödvändiga hushållssysslor. 

En deltagare beskrev att han använde sig av koppel för att hindra frun från att röra sig 

utan tillsyn under natten (Calasanti & King, 2007). 

 

Upplevelser av praktiska vårduppgifter återkom i flera studier (Calasanti & King, 2007; 

Knutsen & Råholm, 2009; Meyer, Mc Cullough & Berggren, 2016; O’Shaughnessy, Lee 

& Lintern, 2010; Paun, 2003; Perry, 2002; Persson & Zingmark, 2006; Shim, Barroso & 

Davis, 2012; Vellone, Sansoni & Zichi Cohen, 2002; Wang, Lotus Shyu, Lu & Wang, 

2015). 

 

Bevaring av partnerns kapacitet 

Deltagarna uppmanade sina partners att fortsätta använda sig av den kapacitet de hade 

kvar genom att uppmana dem att självständigt utföra egenvård. De engagerade även dem 

i yrkesverksamheten och organiserade vardagen för att se till att deras partners hade en 

självkänsla och ett självförtroende kvar (O’Shaughnessy et al., 2010; Perry, 2002; 

Vellone et al., 2002). Mer specifikt beskrivs bevaringen av kapacitet i en studie där 

deltagarna lät sina män diska trots att de inte var kapabla till att göra det ordentligt (Perry, 

2002). 

 

He has a terrible time setting the table. He always set the table. He never gets the 

places right—sometimes I’ll put one batch in one hand and the knives in his other 

hand, and he still gets them mixed up. But I don’t want him to lose the fact of 
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doing it. He also folds the clothes out of the dryer, and that’s fun because then I 

have to figure out what he’s done with them (Perry, 2002, s. 312). 

 

Upplevelser av att möta partnerns behov i omvårdnaden återkom i flera studier (Calasanti 

& King, 2007; Knutsen & Råholm, 2009; Meyer et al., 2016; O’Shaughnessy et al., 2010; 

Paun, 2003; Perry, 2002; Shim, 2012; Vellone et al., 2002). 

 

Upplevelser av personliga förändringar 

Huvudkategorin Upplevelser av personliga förändringar syftar på vad deltagarna 

upplevde för förändringar hos sig själva, sin omgivning och situation, samt hur de 

hanterade dessa. Huvudkategorin består av underkategorierna De nya rollerna, 

Förändrad självkänsla, Förändringar i förhållanden och det sociala livet och Hantering 

av förändringarna. 

 

De nya rollerna 

Deltagarna definierade sig som vårdare i flera studier (Calasanti & King, 2007; Eriksson 

et al., 2012; Meyer et al., 2016; O’Shaughnessy et al., 2010; Paun, 2003; Perry, 2002; 

Wang et al., 2015). Övergången till den nya rollen som vårdare underlättades om 

äktenskapet tidigare varit positivt innan sjukdomsdebut (Wang et al., 2015). 

Anledningarna till att de identifierade sig som vårdare var för att rollen hade blivit en del 

av deras identitet och för att de ansåg att vårdandet var deras naturliga uppgift (Calasanti 

& King, 2007; O’Shaughnessy et al., 2010; Eriksson et al., 2012). Några roller som 

deltagarna fick åta sig var lärare, tolk, beslutsfattare och mor (Paun, 2003: Perry, 2002; 

Wang et al., 2015). En deltagare i en studie av Perry (2002) beskrev sin egen identitet 

som mor till sin partner eftersom att vårduppgifterna som utfördes kunde jämföras med 

att ta hand om ett barn. I samma studie berättade deltagarna att de tog över sina mäns 

roller och upplevde en stor förändring i sin roll som hustru. Deltagarna såg sig även som 

tolkar då de fick tolka världen för sina män och männen för andra människor (a.a.). Ett 
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åtagande av nya roller återkom i de flesta studierna (Calasanti & King, 2007; Eriksson, 

Hellström & Sandberg, 2012; Knutsen & Råholm, 2009; Meyer et al., 2016; 

O’Shaughnessy et al., 2010; Paun, 2003; Perry, 2002; Persson & Zingmark, 2006; Shim, 

Barroso, Gilliss och Davis, 2013; Wang et al., 2015). 

 

Förändrad självkänsla 

Förändringar som upplevdes hos deltagarna i en studie var att de såg sig själva som 

starkare, mer sorgsna och ibland argare än tidigare. Detta var fruar som inte hade förväntat 

sig att bli vårdare (Perry, 2002). I en annan studie angav deltagarna att deras självkänsla 

hade förändrats och att deras självförtroende förbättrades när de märkte att de kunde 

hantera situationer som uppstod i omvårdnaden (Knutsen & Råholm, 2009). Upplevelser 

av en förändrad självkänsla framkom i flera studier (Calasanti & King, 2007; Knutsen & 

Råholm, 2009; Lin, Brown & Macmillan, 2011; Meyer et al., 2016; O’Shaughnessy et 

al., 2010; Paun, 2003; Perry, 2002; Shim et al., 2012; Shim et al., 2013; Vellone et al., 

2002; Wang et al., 2015). 

 

Förändringar i förhållanden och i det sociala livet 

Relationen mellan deltagarna och deras partners ändrades från att vara lika i parterna till 

ett ökat beroende hos den ena och deltagarna upplevde att strukturen i förhållandet 

förändrades i samband med vårdandet (Eriksson et al., 2012; O’Shaughnessy et al., 2010). 

Enligt Vellone et al. (2002) skedde en förändring i relationer mellan deltagarna och deras 

familjemedlemmar. Paun (2003) beskriver förändringen som en förlust av kamratskap 

och frånkoppling från partnern. Upplevelser av förändringar i förhållanden återkom i flera 

studier (Calasanti & King, 2007; Eriksson et al., 2012; Knutsen & Råholm, 2009; 

O’Shaughnessy et al., 2010; Paun, 2003; Shim et al., 2012; Vellone et al., 2002; Wang et 

al., 2015). 

 

Deltagarna upplevde förändringar i det sociala livet samt i sin självständighet till följd av 
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partnerns ökade behov, och denna upplevelse återkom i flera studier (Calasanti & King, 

2007; Knutsen & Råholm, 2009; Meyer et al., 2016; O’Shaughnessy et al., 2010; Paun, 

2003; Perry, 2002; Persson & Zingmark, 2006; Wang et al., 2015). Deltagarna saknade 

sällskap och kände övergivenhet och isolation från sina vänner, familj samt samhället. En 

deltagare beskrev att hon inte längre kunde besöka sin familj på grund av att hon vårdade 

sin partner. “To me it [caregiving situation] means that vacations are over . . . . I have one 

sister in California and I wonder if I am going to ever see her again [tearful]” (Paun, 2003, 

s. 299). Den minskade självständigheten hos dem var på grund av att deras partners blev 

mer beroende av ständig tillsyn och hjälp. Deltagarna ansåg att de tillmötesgick sina 

partners behov genom att isolera sig. Detta ledde till att deras egna möjligheter att 

förverkliga sina drömmar blev lidande (Calasanti & King, 2007; Knutsen & Råholm, 

2009; Paun, 2003; Persson & Zingmark, 2006; Wang et al., 2015). 

 

Hantering av förändringarna 

Studier visar på att deltagare försökte hålla sig upptagna med dagliga aktiviteter som 

gjorde att de inte tänkte på de nya krävande vårduppgifterna i sin vardag. ‘‘When I’m at 

work, then it’s only work that matters, and that’s why it’s important, then I do not think 

at all about what’s at home, and it may sound cruel, but well, it’s life fuel for me” (Persson 

& Zingmark, 2006, s. 225). De använde scheman för kontinuitet och rutiner samt för att 

kunna tänka på sina egna behov (Calasanti & King, 2007; Knutsen & Råholm, 2009; 

Wang et al., 2015). 

 

… I also watch out for her schedule. I have a set time for feeding and changing 

diapers. You can see, on this record, I have a schedule for everything. Every two 

hours, I change her diaper and I also go to the toilet myself. You know, you can 

do some activities at the same time. For example, I need to rest at midnight, so I 

try to finish her things before that, so I can have a good sleep (Wang et al., 2015, 

s. 247). 
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Enligt Calasanti och King (2007) använde deltagarna sig av alkohol, antidepressiva 

läkemedel, träning och resor, för att hantera förändringarna som kom med den nya 

situationen. Detta bidrog till att deras känslor blockerades och på så sätt förhindrades 

depression. När det fysiska och psykiska kom i konflikt hos deltagarna, förbisåg de sina 

känslor när de exempelvis skulle använda sig av tvång i omvårdnaden. En annan deltagare 

berättade att han låste in sin partner när han ville delta i sociala sammanhang för att bevara 

sitt sociala liv. 

  

Genom att möta nya utmaningar som kom med vårdandet försökte de finna humor i saker 

och sätta sig själv först för att kunna vårda, samt att ständigt uppdatera sin kunskap 

(O’Shaughnessy et al., 2010; Paun, 2003; Shim et al., 2013; Wang et al., 2015). I studier 

av Paun (2003), Perry (2002) och Wang et al. (2015) berättade deltagarna att de använde 

sig av tidigare erfarenheter vilket var en hjälp i vårdandet av sin partner (a.a.). Dessa 

erfarenheter innefattar till exempel kunskap om barnuppfostran, då de ansåg att deras 

partners hade blivit som barn (Paun, 2003; Perry, 2002). Användning av strategier 

återkom i flera studier (Calasanti & King, 2007; Knutsen & Råholm, 2009; Lin et al., 

2011; O’Shaughnessy et al., 2010; Paun, 2003; Perry, 2002; Shim et al., 2013; Vellone et 

al., 2002; Wang et al., 2015). 

 

Känslomässiga upplevelser 

Huvudkategorin Känslomässiga upplevelser syftar på vad deltagarna har upplevt för 

känslor i samband med vårdandet av sin partner. Huvudkategorin består av 

underkategorierna Emotionell tillfredsställelse, Att vara maktlös, Upplevda påfrestningar 

och Skuld. 
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Emotionell tillfredsställelse 

Den emotionella tillfredsställelsen kan beskrivas som känslor av harmoni, tacksamhet, 

välsignelse, makt, meningsfullhet, känna sig behövd och glädje av att vara en del i 

partnerns vård. Upplevelser av emotionell tillfredsställelse återkom i flera studier 

(Calasanti & King, 2007; Eriksson et al., 2012; Knutsen & Råholm, 2009; Lin et al., 2011; 

Meyer et al., 2016; O’Shaughnessy et al., 2010; Paun, 2003; Persson & Zingmark, 2006; 

Shim et al., 2012; Shim et al., 2013; Wang et al., 2015). Känslan av emotionell 

tillfredsställelse upplevdes på grund av att deltagarna kunde växa som personer och sätta 

någon annan före sig själv (Shim et al., 2013). I en studie av Paun (2003) kände en 

deltagare välsignelse över att hon fick hantera pengarna som maken tidigare tagit hand 

om och kände tillfredsställelse av att kunna vara ansvarig för denna aspekt i sitt liv. Även 

en känsla av makt upplevdes då hon var i kontroll av sin makes personliga hygien. 

 

I’m in control, I give you a bath every day, I make sure you are clean every day, 

in order to come to the day care ... and have deodorant on everyday,’ ... and he’ll 

look at me and I’d say, ‘Oh yeah, brother, I’m in control now! (Paun, 2003, s. 

303). 

 

En känsla av meningsfullhet beskrevs i flera studier (Paun, 2003; Persson & Zingmark, 

2006; Shim et al., 2012; Shim et al., 2013). Denna meningsfullhet upplevdes när 

deltagarna värdesatte sin hälsa, intressen, emotionella band och kärlek till sin partner 

(Persson & Zingmark, 2006; Shim et al., 2013). Värdet av den religiösa tron fick flera 

deltagare att se sitt beslut om att vårda partnern i hemmet som något meningsfullt (Paun, 

2003; Shim et al., 2013). 

 

Sociala kontakter, ideella föreningar, stödgrupper och kommunalt stöd bidrog med 

kunskap om demens, visade förståelse för deltagarnas situation och gav känslomässigt 

stöd. Detta gjorde att deltagarna i flera studier kände tillfredsställelse av att vårda 

(Calasanti & King, 2007; Eriksson et al., 2012; Knutsen & Råholm, 2009; Lin et al., 2011; 

Meyer et al., 2016; O’Shaughnessy et al., 2010; Paun, 2003; Persson & Zingmark, 2006; 
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Shim et al., 2013; Wang et al., 2015). Genom att vara en del av en grupp gav dem 

realistiska förväntningar inför framtiden, kunskap om hur demenssjukdomen ska hanteras 

och gjorde dem medvetna om sina partners behov (O’Shaughnessy et al., 2010; Paun, 

2003; Persson & Zingmark, 2006; Wang et al., 2015).  “I attended the hospital dementia 

care activities every month, I know how to take care of him, I feel more relaxed . . . [the 

classes] let me know how I can continue to take care of him” (Wang et al., 2015 s. 248). 

Stöd gav deltagarna mer energi, styrka och lät dem komma ifrån kraven i vårdandet (Lin 

et al., 2011; Meyer et al., 2016). 

 

Att vara maktlös 

Deltagarna upplevde en stark känsla av maktlöshet inför framtiden och situationen i 

samband med partnerns försämring (O’Shaughnessy et al., 2010; Shim et al., 2012; Wang 

et al., 2015;). Enligt Lin et al. (2011) kunde maktlösheten upplevas som en medvetenhet 

om begränsningarna som de möter i omvårdnadsansvaret. Upplevelser av maktlöshet 

återkom i flera studier (Calasanti & King, 2007; Knutsen & Råholm, 2009; Lin et al., 

2011; Meyer et al., 2016; O’Shaughnessy et al., 2010; Paun, 2003; Shim et al., 2012; 

Shim et al., 2013; Vellone et al., 2002; Wang et al., 2015). 

  

Ett behov av stöd återkom i flera studier (Calasanti & King, 2007; Knutsen & Råholm, 

2009; Meyer et al., 2016; O’Shaughnessy et al., 2010; Paun, 2003; Shim et al., 2013; 

Vellone et al., 2002). Deltagarna hade en önskan om att delta i en stödgrupp, prata med 

andra som är i samma situation, få professionellt stöd, återkoppling och vägledning på 

hur de kan hantera sina känslor (Calasanti & King, 2007; Knutsen & Råholm, 2009; 

O’Shaughnessy et al., 2010; Paun, 2003). “Doctors explained to me something about 

what Alzheimer’s disease is but very little on how to manage the patient at home” 

(Vellone et al., 2002, s. 324).  

 

Rädsla återkom i flera studier och upplevdes av deltagarna för att de inte hade någon makt 

att påverka situationen (Calasanti & King, 2007; O’Shaughnessy et al., 2010; Shim et al., 
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2012; Vellone et al., 2002). Rädsla upplevdes inför framtiden, att behöva leva igenom 

processen, förlora kontrollen och inte kunna klara av att hantera sjukdomen i framtiden 

(O’Shaughnessy et al., 2010; Vellone et al., 2002). 

 

Känslan av att vara maktlös kunde uttrycka sig i ilska och frustration där ilskan sågs som 

en förbittring över att behöva leva ett liv som inte valts och som de inte hade kontroll 

över. En deltagare beskrev att hon kände ilska över att hon fortfarande var den som 

vårdade och för att ingen tog hand om henne (O’Shaughnessy et al., 2010). I en studie av 

Shim et al. (2012) beskrev en deltagare att det inte var rättvist att ha ansvar för vårdandet 

och kände ilska på grund av detta. “It makes me angry because I don’t think it’s fair for 

me to do this, and I tell him that, but it doesn’t do any good’’ (Shim et al., 2012, s. 225). 

Upplevelser av ilska och frustration återkom i flera studier (Lin et al., 2011; 

O’Shaughnessy et al., 2010; Shim et al., 2012). 

 

Upplevda påfrestningar 

Upplevelser av påfrestningar återkom i de flesta studier, och kunde yttra sig som 

utmattning, stress, börda samt sorg (Calasanti & King, 2007; Eriksson et al., 2012; 

Knutsen & Råholm, 2009; Lin et al., 2011; Meyer et al., 2016; O’Shaughnessy et al., 

2010; Paun, 2003; Perry, 2002; Shim et al., 2012; Vellone et al., 2002; Wang et al., 2015).  

 

Förlorad styrka upplevdes som utmattande och på grund av detta kände deltagarna att de 

inte orkade att ta hand om sina makar (Knutsen & Råholm, 2009; Meyer et al., 2016; 

Perry, 2002). Deltagarna kände att de inte kunde låta sina “hjärnor vila” eftersom att de 

endast fanns där för sin partner, vilket ledde till att de inte hade någon energi kvar åt sig 

själva (O’Shaughnessy et al., 2010; Vellone et al., 2002). De upplevde påfrestningar som 

till exempel störd sömn på grund av vårdandet och detta ledde till reducerad styrka 

(Knutsen & Råholm, 2009; Lin et al., 2011; Meyer et al., 2016). Upplevelser av 

utmattning framkom i flera studier (Eriksson et al., 2012; Knutsen & Råholm, 2009; Lin 
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et al., 2011; Meyer et al., 2016; O’Shaughnessy et al., 2010; Perry, 2002; Vellone et al., 

2002; Wang et al., 2015). 

  

Upplevelser av stress framkom i flera studier (Calasanti & King, 2007; Meyer et al., 2016; 

Paun, 2003; Vellone et al., 2002). Upplevelser av stress var på grund av olika faktorer 

och ett exempel på dessa faktorer var beteendeproblem hos partnern såsom agitation och 

oenighet. Stress uppkom även när deltagarnas strategier för vårdandet inte längre 

fungerade (Calasanti & King, 2007; Vellone et al., 2002). 

 

Börda upplevdes i samband med att deltagarna tog över ansvaret för alla funktioner i 

hemmet (Knutsen & Råholm, 2009; O’Shaughnessy et al., 2010). Bördan gav dem en 

känsla av att “gå på löpband” och upplevdes som oväntad och oförutsägbar, detta hade 

ersatt lyckan i livet med sorg och tårar (Lin et al., 2011). “. . . like being on a treadmill. It 

was like a hamster, run, run, run, run. And I mean I’m seventy-two. You can’t go on 

forever” (Lin et al., 2011, s. 186). Sorg upplevdes när de fick insikten att de inte hade 

tillräcklig styrka för att ta hand om sin partner (Meyer et al., 2016). När deltagarna tänkte 

på framtiden upplevde de sorg och beskrev känslan som att vara förstörd (O’Shaughnessy 

et al., 2010). Upplevelser av börda och sorg återkom i flera studier (Calasanti & King, 

2007; Eriksson et al., 2012; Knutsen & Råholm, 2009; Lin et al., 2011; Meyer et al., 2016; 

O’Shaughnessy et al., 2010; Perry, 2002; Shim et al., 2012; Wang et al., 2015). 

 

Skuld 

Upplevelser av skuld återkom i flera studier (Calasanti & King, 2007; Eriksson et al., 

2012; Knutsen & Råholm, 2009; O’Shaughnessy et al., 2010; Vellone et al., 2002). Hos 

deltagarna fanns det en spänning mellan att uppfylla sina egna behov och behoven hos 

sina makar. Detta resulterade ofta i skuldkänslor och självkritik (Knutsen & Råholm, 

2009; O’Shaughnessy et al., 2010). Användning av självmedicinering resulterade i stor 

skuld, och denna känsla upplevdes mer av kvinnor än av män. Att höja rösten kunde 

generera skuldkänslor (Calasanti & King, 2007).   



B
i
l
a
g
a 
1 

23 

 

 

Constant repetition, forgetfulness, and ah, I’ll be honest, I sometimes lose it. And 

then I feel guilty. I honestly sometimes feel as if he doesn’t trust me. I scream. 

Yeah, I yell [. . .] sure because when you really get down to it, it’s not his fault. 

You feel guilty because you made it his fault and it’s really not his fault, so you 

feel guilty and frustrated (Shim et al., 2012, s. 225). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Uppsatsens kvalitet kommer att diskuteras utifrån Wallengren och Henricsons (2012) 

kvalitetsbegrepp trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Studien 

genomfördes som en allmän litteraturstudie med syftet att belysa upplevelser av att vårda 

en partner med en demenssjukdom i hemmet. Anledningen till att kvalitativa studier 

användes var för att kvalitativa studier enligt Segesten (2012) syftar till att skapa 

förståelse för en person och dennes livssituation (a.a.). En svaghet i studien är att 

användningen av endast kvalitativa studier kan ha begränsat resultatet i litteraturstudien. 

 

För att omfatta olika aspekter av upplevelser användes till exempel experience, 

qualitative och interview som synonymer i sökningen i kombination med OR. Sökningen 

kunde ha innehållit fler kvalitativa metoder som sökord, som t.ex. phenomenological, för 

att kunna fånga fler aspekter av upplevelser. Beställningar gjordes på artiklar som inte 

var tillgängliga i fulltext för att grupper inte skulle uteslutas vilket innebar en lägre risk 

att missa upplevelser. En svaghet i studien kan vara att andra databaser än PubMed och 

Cinahl inte användes, och med artiklar från andra databaser hade fler upplevelser som 

svarar på syftet möjligtvis kunnat fås fram. Trovärdigheten stärks då det var två som skrev 

litteraturstudien tillsammans. Dock var det första gången för författarna att skriva en 

litteraturstudie och enligt Henricson (2012) kan detta ha påverkat datainsamling, 
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granskning och analys (a.a.). En potentiellt liten risk fanns för selektivt urval eftersom 

författarna försökte se bortom sin förförståelse under litteraturstudiens gång. Artiklar som 

hade syftet att undersöka en specifik känsla försöktes att inte inkluderas för att få en bredd 

på upplevelser och för att undvika att fastna i en specifik upplevelse, vilket stärker 

trovärdigheten i studien. Syftet i några artiklar som inkluderades var inte helt 

överensstämmande med litteraturstudiens syfte, men ansågs vara relevanta för att ingå 

eftersom stora delar av artiklarnas resultat svarade på syftet.  

 

Artiklarna lästes var för sig och diskuterades mellan författarna vilket gjordes för att 

missförstånd skulle undvikas, vilket stärker litteraturstudiens trovärdighet. Eftersom att 

artiklarna är publicerade på engelska användes ordböcker vid översättning om det fanns 

några oklarheter. En tredje oberoende person jämförde den svenska översättningen med 

primärkällan, för att minska risken att det blir fel i översättningen, vilket stärker 

trovärdigheten. Arbetet har lästs och kritiskt granskats vid seminarier och i samband med 

grupphandledningar samt individuella handledningar. I samband med detta har vi förhållit 

oss till kritiska synpunkter och tagit till oss dessa för att utveckla vårt arbete. Arbetet har 

även granskats av två utomstående personer för att minimera risk för feltolkning, vilket 

stärker trovärdigheten och pålitligheten.  

 

Författarna har försökt bortse från förförståelsen genom att i början av genomförandet av 

litteraturstudien skrivit ner erfarenheter samt förväntningar och på så sätt 

medvetandegjort den, vilket stärker studiens pålitlighet. Det som vi reagerade över som 

inte finns med i vår förförståelse är att många deltagare hade positiva upplevelser av att 

vårda sin partner med demenssjukdom. Efter analys insåg vi att det är ett brett ämne och 

att det finns en stor variation i upplevelser hos personer som vårdar sin partner med 

demenssjukdom. Artikelsökning och analys har gjorts av mer än en person vilket stärker 

pålitligheten. Analysen utgick från Polit och Beck (2010) för textanalys och är 

presenterad med ett exempel på en figur, som återfinns i metoden. På så sätt möjliggörs 

det att studien kan göras om med liknande resultat, vilket stärker bekräftelsebarheten. 

Risken med att göra en litteraturstudie är att det finns en begränsad mängd relevant 
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forskning enligt Friberg (2012). Denna risk minskades då det gjordes en inledande 

sökning i de använda databaserna och det förekom relevant och tillräcklig forskning för 

att kunna genomföra litteraturstudien. Två litteratursökningar gjordes i litteraturstudien, 

en inledande och en egentlig, vilket stärker bekräftelsebarheten. 

 

Studierna som ingår i litteraturstudien genomfördes i USA, Sverige, Kanada, Taiwan, 

Norge, Italien och Storbritannien, vilket kan innebära att vi lyckats fånga ett 

internationellt perspektiv. Detta stärker studiens överförbarhet. Litteraturstudien kan vara 

överförbar till Europa, Nordamerika och vissa delar av Asien. Deltagarna i studierna var 

129 kvinnor av 178 deltagare, vilket visar på att det behövs mer kvalitativ forskning om 

mäns perspektiv inom detta ämne. Litteraturstudien är framförallt överförbar till kvinnor 

och vuxna äldre. Eftersom att de flesta deltagarna var kvinnor kan deras upplevelser ha 

påverkat vårt resultat i litteraturstudien. Hade uppdelningen av kvinnor och män varit mer 

jämlik i resultatet, hade det kunnat se annorlunda ut och möjligtvis varit överförbart till 

både kvinnor och män. Tre av 13 studier var genomförda i Sverige vilket stärker 

överförbarheten. Upplevelser av att vårda en partner med demenssjukdom kan bero på 

kulturella skillnader och hur sjukvården ser ut i landet, och på så sätt kan resultatet inte 

helt överföras till Sverige. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa personers upplevelser av att vårda sin partner 

med demenssjukdom i hemmet. Resultatet kommer att diskuteras utifrån följande fynd: 

Upplevda påfrestningar, förändringar i det sociala livet och sin självständighet och 

emotionell tillfredsställelse tack vare stöd.  

 

Personer som vårdar sin partner med demenssjukdom upplever påfrestningar, såsom 

utmattning, stress, börda och sorg. Vi fann att vårdarna upplevde att de hade förlorat 

styrka, och upplevde stress på grund av beteendeproblem hos partnern samt när strategier 
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för vårdandet inte längre fungerade. De upplevde även börda och sorg för att de fick ta 

över ansvaret i hemmet och när de fick insikt om att de inte hade tillräckligt med styrka 

för att vårda. Detta styrks av andra studier där de bekräftar att anhörigvårdare upplever 

påfrestningar (Aggarwal, 2003; Andrén & Elmståhl, 2008; Kristoffersen & Breievne, 

2005). Stress upplevs av anhörigvårdare på grund av att personen med demenssjukdom 

ständigt försämras och får ökat behov (Aggarwal, 2003). Enligt Kristoffersen och 

Breievne (2005) upplever anhörigvårdare ökade påfrestningar som i sin tur leder till att 

de upplever ett lidande i sin vardag. 

  

Till följd av partnerns ökade behov upplever anhörigvårdare förändringar i det sociala 

livet och en minskad självständighet. Vi fann att vårdarna upplevde övergivenhet, 

isolation samt minskad självständighet till följd av deras partners ökade behov, vilket 

bekräftas i studier av Adams och Sanders (2004), Gillies (2012) och Laakkonen, Raivio, 

Eloniemi-Sulkava, Saarenheimo, Pietilä, Tilvis & Pitkälä (2008). Ytterligare beskrivs det 

att anhöriga upplever en förlust av sitt sociala liv eftersom att de inte vill lämna 

familjemedlemmen i hemmet under en längre tid (Gillies, 2012; Laakkonen, Raivio, 

Eloniemi-Sulkava, Saarenheimo, Pietilä, Tilvis & Pitkälä, 2008). Enligt Adams och 

Sanders (2004) ger anhörigvårdare upp egna sociala aktiviteter på grund av deras partners 

krav på omsorg och tid.  

 

Stöd gör det möjligt för vårdarna att uppleva emotionell tillfredsställelse när de vårdar sin 

partner med demenssjukdom i hemmet. I resultatet framkom det att stöd hjälpte 

deltagarna att få mer kunskap om demens och gjorde dem medvetna om partnerns behov, 

bidrog med känslomässigt stöd, gav dem mer energi samt realistiska förväntningar inför 

framtiden. Detta styrks av studier där anhörigvårdare upplevde emotionell 

tillfredsställelse på grund av stödet de tog emot (Brännström, Tibblin & Löwenborg, 

2000; Chenoweth, Stein-Parbury, White, McNeill, Jeon & Zaratan, 2016).  
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Enligt Brännström, Tibblin och Löwenborg (2000) kan stödgrupper bidra med kunskap 

om demenssjukdomen och ge känslomässigt stöd. Enligt deltagarna som deltog i en 

stödgrupp är det viktigt och avgörande för stödets framgång att rådgivarna är kompetenta 

sjuksköterskor med erfarenhet och ett intresse för demensvård. Med hjälp av stödet kunde 

de klara av situationen och återupptog sociala aktiviteter samt relationerna med släkt och 

vänner. Vidare beskrivs det av Chenoweth, Stein-Parbury, White, McNeill, Jeon och 

Zaratan (2016) att anhörigvårdare känner sig mer säkra i sin roll som vårdare till följd av 

att de deltog i stödgrupper (a.a.). Tre av 13 studier i litteraturstudien var från Sverige och 

i samtliga upplevde deltagarna att deras situation underlättades tack vare stödet de tog 

emot. Detta pekar möjligtvis på att anhörigvårdare i Sverige får stöd i sin situation, men 

däremot går det inte att försäkra om de får det stöd de önskar eftersom det inte fanns något 

uttalandet angående detta.  

 

Fynden är i överensstämmelse med Joyce Travelbees teori om den mellanmänskliga 

dimensionen i omvårdnaden. Att tillgodose samhällets eller individens omvårdnadsbehov 

är av signifikant betydelse för den mellanmänskliga relationen. Om en person upplever 

ett problem eller befinner sig i en krissituation är det enligt Travelbee denna som är i 

behov av omvårdnad. Den mellanmänskliga relationen uppnås genom 

interaktionsfaserna: Det första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och 

ömsesidig förståelse och kontakt. För att uppnå en mellanmänsklig relation är det viktigt 

att sjuksköterskan bryter sig ur stereotypa uppfattningar som påverkar intrycket av 

personen i det första mötet och istället ser den unika individen. Efter det första mötet 

etableras en kontakt med sjuksköterskan och det anträder en förståelse för personens 

upplevelse av sin situation. Sjuksköterskan ska kunna avstå från att kategorisera patienter 

utifrån deras likheter eftersom varje individ är unik, och på så sätt uppnå förståelse. 

Sympatifasen kännetecknas av medkänsla som kan lindra lidande, genom att personen 

som upplever lidandet inte är ensam i sin börda. När den mellanmänskliga relationen har 

skapats av interaktionen som byggts upp, finns en förståelse och ömsesidig kontakt 

mellan sjuksköterskan och patienten (Travelbee, 1971).  
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Den anhörige kan ses som patient eftersom det är den som kan uppleva ett problem och 

därmed vara utsatt för lidande, enligt resultatet som framkommit i litteraturstudien. Som 

tidigare nämnt upplevdes påfrestningar, isolation och övergivenhet av anhöriga som 

vårdade i sin partner med demenssjukdom i hemmet. En tolkning är att den anhöriga kan 

uppleva lidande såsom en patient eftersom att personen ständigt behöver anpassa vården 

utifrån sjukdomsutvecklingen av demenssjukdomen och successivt ägnar mer kraft åt 

partnern. Att anhörigvårdaren genom sympati från sjuksköterskan upplever att den inte 

är ensam i sin börda kan ses i resultatet där det visade sig att stöd gjorde det möjligt för 

anhörigvårdarna att uppleva emotionell tillfredsställelse. Det var betydelsefullt för 

deltagarna i stödgruppen att rådgivarna var kompetenta sjuksköterskor med erfarenhet. 

Det kan ha varit betydelsefullt för dem för att sjuksköterskorna kunde visa förståelse på 

grund av den erfarenhet de hade, de anpassade sig till varje individ och kunde visa 

medkänsla. Genom att delta i stödgrupper eller utbildningar kan även anhörigas sociala 

nätverk expanderas, vilket kan hindra upplevelsen av övergivenhet och isolation. Detta 

bekräftas som tidigare nämnt av Brännström, Tibblin och Löwenborg (2000) där 

anhörigvårdare kunde återuppta sociala aktiviteter med hjälp av stödet de tog emot.  

 

Som tidigare nämnt är det av signifikant betydelse för den mellanmänskliga relationen att 

tillgodose samhällets eller individens omvårdnadsbehov. Därför kan vara av betydelse för 

sjuksköterskan att ha kunskap om att det kan upplevas olika av anhöriga att vårda sin 

partner med demenssjukdom i hemmet. På så sätt underlättar det för sjuksköterskan att se 

de anhöriga som unika personer med olika erfarenheter. Enligt Sandman och Kjellström 

(2013) bör sjuksköterskan sträva efter att öppensinnat gå in i dialog med den person som 

stödet ska ges till och kan på så sätt komma överens med individen om vad som är den 

bästa lösningen för just den personen. Alla människor har rätt att bestämma över sina liv 

enligt autonomiprincipen och detta bör respekteras (a.a.). Det kan vara av betydelse att 

sjuksköterskan värnar om autonomiprincipen när den ger sin professionella åsikt. De 

anhöriga bör själva avgöra när de är redo för information om till exempel 

demenssjukdomen och hur den kan utvecklas. Dock kan det vara bra att de i början av 

demenssjukdomen får information om att de kan vända sig till föreningar och 
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organisationer, som till exempel Alzheimer Sverige och Demensförbundet. Enligt 

Jansson och Grafström (2011) bör det erbjudas psykosocialt stödprogram eller andra 

stödinsatser som utbildningsprogram och stöd i grupp som kan lindra påfrestningar och 

isolation som upplevs av de anhöriga (a.a.). Utbildning till anhöriga bör erbjudas tidigt i 

sjukdomsförloppet, det vill säga redan vid diagnostiseringstillfället. Det är av betydelse 

att sjukvården fångar upp de anhöriga och då kan undvika att de blir en svag grupp. Vi 

anser att utbildningen bör innehålla tillräckligt med information för att de anhöriga ska få 

insikt om vad demenssjukdomen innebär och hur den kan komma att utvecklas. 

Utbildningen kan bidra till att anhöriga träffar andra som är liknande situation och får då 

möjlighet att lyssna på andras berättelser. Utbildningarna kan vara regelbundna och de 

anhöriga kan komma att inspireras av andras strategier som de använder i omvårdnaden. 

På så sätt kan de eventuellt få råd om hur de kan vårda sin partner och hur de kan hantera 

påfrestningar. Utbildning till anhöriga kan göra det möjligt för dem att orka vårda längre 

i hemmet, vilket leder till att behov av sjukvårdsresurser minskar, och deras livskvalitet 

samt välbefinnande ökar.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2012) finns ett negativt samband mellan omfattningen av 

omsorgen som ges och den självskattade hälsan, och livskvaliteten påverkas till det sämre 

ju mer omfattande omsorg anhörigvårdarna ger. Behovet av omsorg hade inte samhället 

kunnat tillgodose om inte det fanns anhörigvårdare (a.a.). Därför är denna studie av 

betydelse, då den visar på hur viktigt det kan vara att hälso- och sjukvården tar tillvara på 

denna grupp. Enligt Socialstyrelsen (2014b) är kostnaderna för särskilt boende cirka 41 

miljarder varje år (a.a.). Genom att anhöriga vårdar så länge de själva är med på det och 

deras hälsa tillåter det, hade kostnaderna för samhället kunnat minska. Om anhöriga 

vårdar med hjälp av stöd som kan minska belastningar, kan de möjligtvis bedriva 

omsorgen i hemmet under en längre tid. Vi vill belysa att det därför kan vara viktigt att 

fånga upp och bearbeta anhörigas hälsa och välbefinnande innan ohälsa bryter upp i denna 

grupp, för att undvika ökad belastning på både den anhörige/individen och samhället. Om 

anhörigvårdare bidrar till en mer sjukdomsdrabbad befolkning kan det leda till 

konsekvenser och kostnader för den som vårdas, anhörigvårdaren och samhället. Enligt 
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Socialtjänstlagen (2001:453) ska varje kommun ansvara för att enskilda individer får den 

hjälp och stöd som den behöver, och socialnämnden ska underlätta för de personer som 

vårdar en närstående som är långvarigt sjuk och/eller äldre. Enligt Socialstyrelsen (2014c) 

arbetas det inte systematiskt med stöd till anhöriga och samarbetet mellan socialtjänsten 

och landstinget är bristfälligt (a.a.). Det är önskvärt med ett fungerande samarbete, vilket 

hade kunnat leda till att fler anhöriga får det stöd de behöver och på så sätt främja deras 

hälsa. Det vore även av betydelse om kommuner och landsting arbetar stödjande och mer 

offensivt, för att kunna nå fram till anhöriga som till exempel upplever påfrestningar och 

isolation.  

 

Det finns en begränsning på mäns upplevelser av att vårda sin partner med 

demenssjukdom, vilket uppmärksammades i artikelsökningen till denna litteraturstudie. 

Med tanke på att 28 % av deltagarna i studierna var män var det svårt att finna likheter 

mellan deras upplevelser av att vårda i samma utsträckning som kvinnors upplevelser. 

Utifrån vårt resultat fanns det män som bemötte sina partners med tvång, våld, 

manipulation och talade i sträng ton. Dessa upplevelser var förekommande i en studie av 

13, men trots brist på belägg från andra studier visar detta på ett problem enligt författarna 

till litteraturstudien. Vi skulle önska mer forskning kring mäns upplevelser inom detta 

område eftersom att det hade varit av betydelse för sjuksköterskan att vara medveten om 

skillnaderna i män och kvinnors omsorg. Med kunskap om skillnaderna underlättar det 

möjligtvis för sjuksköterskan att på ett enklare sätt ge mer konkreta råd till varje individ, 

som till exempel råd om vilka tillvägagångssätt det finns i omvårdnaden av personer som 

har en demenssjukdom.  

 

Resultatet i litteraturstudien har öppnat upp ögonen för oss i förhållande till vår erfarenhet 

och vi har fått en djupare insikt om hur anhöriga upplever att vårda en partner med 

demenssjukdom i hemmet. Kunskapen som studien har tillfört oss kan komma att 

användas i vår profession, och kan komma att underlätta mötet med anhöriga då det kan 

bli lättare att förhålla oss till dem och identifiera deras behov. 
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SLUTSATS 

Förändringar sker när anhöriga vårdar sin partner med demenssjukdom i hemmet. Både 

positiva och negativa upplevelser tillkommer i samband med vårdandet och det är viktigt 

för vårdpersonal att ha detta i åtanke. Vi fann att upplevelser av att vårda en partner med 

demenssjukdom i hemmet var mestadels negativa, såsom upplevda påfrestningar och 

maktlöshet, men även positiva upplevelser framkom såsom känslor av meningsfullhet 

och tillfredsställelse. Det är önskvärt med ett bredare perspektiv, då det i vår 

litteraturstudie var fler kvinnor än män som vårdar. Detta visar på att det behövs mer 

kvalitativ forskning om hur män upplever vårdandet av sin partner med demenssjukdom. 

Genom att vara medveten om vilka skillnader det finns i män och kvinnors vårdande, kan 

det vara lättare för sjuksköterskan att anpassa stödet till dem och ge rätt utbildning, 

information och stöd. Litteraturstudien ger en förståelse för anhörigas upplevelser och 

behov samt det stöd som erbjuds i Sverige idag. Det som framförts i litteraturstudien kan 

ses som en vägledning för vårdpersonal, socialtjänst samt kommun, och även för 

studenter som kommer att arbeta inom vården i framtiden. 
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Bilaga 1, Sökschema  
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operator (AND, OR, 
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Begränsningar/datab

as-filter 

Typ av sökning 

(t.ex. MESH-term, 

abstract, fritext) 

Antal 

träffar 

Lästa 

Abstrac

t 

Relevanta 

artiklar 
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OR “significant other” 

 
Fritext 

Fritext 

MeSH 

Fritext 

582,697 0 
 

170223 PubMed 6 Caregiver* 

OR care 

OR empathy 

OR caring 

 
Fritext 

Fritext 

MeSH 

Fritext 

2,086,690 0 
 

170223 PubMed 7 “Qualitative studi*” 

OR “qualitative research” 

OR interview* 

OR experienc* 

 
Fritext 

MeSH 

Fritext 

Fritext 

1,184,376 

 

0 
 

170223 PubMed 8 Dementia 
 

MeSH 136,063 0 
 

170223 PubMed 9 S5 AND S6 AND S7 AND 

S8 

65+years 

English 

 
385 51 6 

170223 PubMed 10 S5 AND S6 AND S8 AND 

spousal 

65+years 

English 

 
108 33 2 
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170223 Cinahl 1 Spous* 

OR partner 

 
Fritext 

Fritext 

45,204 0 
 

170223 Cinahl 2 Caregiver 

OR home 

 
Fritext 

Fritext 

173,846 0 
 

170223 Cinahl 3 Experienc* 

OR qualitative 

 
Fritext 

Fritext 

326,643 0 
 

170223 Cinahl 4 Dementia 
 

Heading 42,755 0 
 

170223 Cinahl 5 1 AND 2 AND 3 AND 4 

NOT hospital* NOT nurs* 
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Bilaga 2, Artikelöversikt 
Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Meyer, J., Mc 

Cullough, J. & 

Berggren, I. 

 

A 

phenomenological 

study of living with 

a partner affected 

with dementia.     

 

Sverige, 2016. 

Att 

beskriva 

makars 

upplevelse

r av att bo 

med en 

partner 

som har 

demenssju

kdom. 

Strategiskt urval. 

   

7 informanter: 4 män och 3 

kvinnor. Vårdarnas ålder: 69–92 

år. Partnern haft demenssjukdom i 

2–16 år. 

  

Inklusionskriterie: Erfarenhet av 

att leva med en person med 

demenssjukdom. 12 tillfrågades, 5 

tackade nej.  

 

Individuella  

bandinspelade intervjuer. 

Inbjudan genom brev till 12 

potentiella informanter som 

var medlemmar i samma 

förening. Genomförande i 

hemmet hos respektive 

informant i 30–90 min. 

Bandinspelat, och 

transkriberat ordagrant av 

författarna direkt efter 

genomförandet. 

 

Fenomenologisk analys. 

Processen innehöll 4 faser.  

 

Etiska överväganden finns 

beskrivna. 

Upplevd förändrad roll. Hjälp med 

hygien, påklädning etc. Vårdarna 

upplevde förlorad styrka till att vårda, det 

sociala livet försvann, avsaknad, och att 

de inte vågade lämna partnern ensam. 

Vårdarna upplevde även depression och 

ensamhet. De upplevde övergivenhet på 

grund av bristande stöd och försökte finna 

aktiviteter för sig själva. Även med hjälp 

från hemtjänsten fick makarna stå ut med 

påfrestningen resten av dagen och natten. 

Tillförlitlighet: resultatet svarar på syftet. 

Citaten speglar kategorierna. Detta stärker 

tillförlitligheten. Verifierbarhet: Metoden 

är beskriven och analysen är väl redovisad, 

vilket stärker verifierbarheten. Pålitlighet: 

Beskrivit att förförståelsen läggs åt sidan. 

Transkripten lästes individuellt, sedan 

tillsammans. I slutet av analysen skedde en 

kritisk granskning av texten, vilket stärker 

pålitligheten.  

Överförbarhet: Resultatet kan troligtvis 

överföras till andra som vårdar sin partner 

som har en demenssjukdom. Överföras till 

dem med liknande svårigheter. 

Wang, C.-L., Lotus 

Shyu, Y.-I., Wang, 

J-Y. & Lu, C.-H. 

 

Progressive 

compensatory 

symbiosis: spouse 

caregiver 

experiences of 

caring for persons 

with 

dementia in Taiwan. 

 

Taiwan, 2015. 

 

 

 

 

Att 

undersöka 

erfarenhet

erna av 

makar 

som 

vårdgivare 

och som 

vårdar 

personer 

med 

demens i 

Taiwan. 

Strategiskt urval. 

 

15 informanter: 12 fruar och 3 i 

åldern 62–74. Makarnas ålder: 

63–88 år. Vårdat i 1–10 år.  

Inklusionskriterier: Ska ha haft 

ansvar utan hjälp av formella 

tjänster, kunna prata taiwanesiska 

eller mandarin, ingen historia av 

psykisk ohälsa eller kognitiv 

svikt. Partnern som är sjuk ska ha 

diagnostiserats av en neurolog 

och ska ha bott hemma med sin 

partner eller på institution inom 

en månad efter intervjun.   

 

Semistrukturerade, bandinspelade 

och individuella intervjuer. 

 

Informanter rekryterades 

genom fyra center för 

hemsjukvård och långvarig 

vård. Intervjuer utfördes av 

förste författaren. mellan 40–

180 minuter. 13/15 intervjuer 

skedde i hemmet. 

Transkribering skedde 

ordagrant och jämfördes med  

intervjuerna.  

 

Innehållsanalys 

 

Etiska överväganden finns 

beskrivna. 

Vårdarna blev medvetna om sin roll som 

anhörigvårdare och kompenserade för 

partnerns roller och funktioner. Även 

andra roller antogs som t.ex. rollen som 

handledare, lärare och tränare. Vårdarna 

upplevde en känsla av fångenskap, en 

känsla av ansvar och en obalans i 

intimiteten samt i förhållandet.  

De hade olika strategier för att klara av 

vardagen med sin partner och ju mer 

bekant anhörigvårdaren blev med 

sjukdomen, ju lättare var det att känna 

igen behoven hos partnern. 

Tillförlitlighet: Resultatet svarar på syftet 

och citaten som är presenterade speglar 

kategorierna, vilket stärker 

tillförlitligheten. Verifierbarhet: Metoden 

är väl beskriven, och även analysen. Alla 

frågor redovisas. Triangulering av data. 

Två experter har gjort om analysen.  

Detta stärker verifierbarheten. 

Pålitlighet: Förförståelsen redovisas inte 

vilket sänker pålitligheten. 

Överförbarhet: Enligt författarna till 

studien kan den bara överföras till Kina 

och Taiwan med liknande kultur.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Eriksson, H., Sandberg, J. & 

Hellström, I. 
 

Experiences of long-term 

home care as an informal 

caregiver to a spouse: 

gendered meanings in 

everyday life for female 

carers 

 
Sverige, 2012. 
 

Att undersöka 

upplevelsen av 

könsaspekter ur 

kvinnors 

perspektiv som 

vårdar sin make 

med 

demenssjukdom 

i hemmet. 

Strategiskt urval. 

 

12 kvinnor under en 

period på 5 år. Vårdares 

ålder: 66–80 år. Bott med 

partnern i 29–64 år. 
 
Bandinspelade djupgående 

individuella intervjuer. 

Ostrukturerade. 

Kvinnorna rekryterades av 

vårdpersonal på ett sjukhus i 

sydöstra Sverige. Förste 

författaren tog kontakt med 

informanterna. Intervjuerna 

skedde i informanternas hem 

och var ca 45 min långa. 

Intervjuerna transkriberades 

ordagrant. Totalt 40 intervjuer.  
 
Analys med ett feministiskt 

perspektiv. Induktiv ansats.  
 
Etiska överväganden finns 

beskrivna. 

Vårdarna upplevde 

förändringar i strukturen av 

förhållandet när de började 

vårda sin partner. De kände 

sig emotionellt och socialt 

stigmatiserade. Vårdarna 

kände att deras och makens 

gemensamma liv låg på deras 

axlar. De flesta kände att de 

behövde stöd, men vissa ville 

inte ha hjälp förrän det 

verkligen behövdes. 

Tillförlitlighet: Resultatet svarar på 

syftet. Citaten speglar kategorierna. 

Detta stärker tillförlitligheten. 

Verifierbarhet: 
Metoden är kort beskriven och även 

hur analysen är genomförd. Processen 

i analysen är inte tillräckligt beskriven 

vilket sänker verifierbarheten. 

Pålitlighet: En förförståelse redovisas 

inte vilket sänker pålitligheten. 

Överförbarhet: Kan överföras till 

kvinnor som vårdar sin man med 

demenssjukdom. 

Calasanti, T & King, N. 
 
Taking ‘Women's Work’ 

‘Like a Man’: Husbands' 

Experiences of Care Work  
 
USA, 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att med  
en feministisk 

och strukturell  
strategi 

undersöka mäns 

upplevelser av 

att vårda fruar 

med Alzheimers 

sjukdom. 

Strategiskt urval. 

 

22 informanter. 13 

kvinnor och 9 män. 

Vårdarnas ålder: 62–83 år. 

Gifta i 28–58 år. 
 
Semi-strukturerade 

intervjuer + observationer 

från 3 gruppmöten. 

Rekrytering genom 

stödgrupper.  
Djupgående intervjuer av 

förste författaren som varade i 

90–180 min. Professionell 

transkribering och kodning.  
Gruppmöten varade i ungefär 

90 min.  
 

Analysprocess beskriven. 

Konstruktivistiska 

tillvägagångssätt vid analysen. 

Iterativ process.  
 
Etiska överväganden finns 

beskrivna i tidskriften. 

Männens förhållningssätt 

bestod bland annat av att 

klara av uppgifter i vårdandet. 

Stöd underlättade vårdandet 

och de upplevde emotionell 

tillfredsställelse av att vårda. 

Kvinnorna såg rollen som 

vårdare som en naturlig roll. 

Vårdarna upplevde stress, 

skuld, sorg, utmaningar och 

förändringar i förhållandet 

med sin partner. Strategier i 

vardagen som underlättade 

vårdandet användes. 

Hantering av vårdandet 

skedde med alkohol och 

antidepressiva. 

Tillförlitlighet: Resultatet svarar inte 

på syftet, vilket sänker 

tillförlitligheten.  Citaten speglar 

kategorierna. Detta stärker 

tillförlitligheten. Verifierbarhet: 
Metoden är beskriven. Oklart hur 

rekrytering skedde vilket sänker 

verifierbarheten. Analysprocessen är 

beskriven. Detta höjer verifierbarheten. 

Pålitlighet: En förförståelse redovisas 

inte. Detta sänker pålitligheten. 

Överförbarhet: Kan överföras främst 

till män som vårdar sina fruar/partners 

som har en demenssjukdom, men även 

till kvinnor som vårdar.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsm

etod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

O’Shaughnessy, M., Lee, K. 

& Lintern, T. 
 
Changes in the couple 
relationship in dementia care. 
 
Storbritannien, 2010. 
 

Att undersöka 

makars 

upplevelser om 

inverkan av 

deras partners 

nedsatta 

kognitiva 

förmåga och 

betydelsen av 

dessa 

upplevelser. 

Strategiskt urval. 
 

7 informanter: 5 

kvinnor & 2 män. 

Vårdarnas ålder: 

59–86 år. Gifta i 

27–59 år. Vårdade 

partner med måttlig 

demens i hemmet. 
 
Semistrukturerad 

individuell intervju. 

Rekryterades genom ett lokalt 

Alzheimers förbund. Intervjun 

genomfördes i varje individs hem.  
Tid: 45-75min.  
 
Tolkande fenomenologisk analys.  
 

Etiska överväganden finns 

beskrivna. 

Vårdarna upplevde en känsla av 

separation och sorg. De 

upplevde ensamhet och en 

förändrad identitet. Meningen 

med livet upplevdes som 

förlorat och att det var orättvist 

att ta hand om partnerns vård 

själv. De upplevde att de inte 

hade energin för att vårda, brist 

på kontroll, ilska och stress. 

Inför framtiden kände de rädsla, 

osäkerhet och ledsamhet. Med 

stöd kunde de uppleva 

belåtenhet, emotionell 

validation och ta tillbaka 

kontrollen. 

Tillförlitlighet: Resultatet svarar på 

syftet. Citaten speglar kategorierna. 

Stärker tillförlitligheten. 

Verifierbarhet:  
Metod är inte väl beskriven. Inga 

inklusionskriterier beskrivna. Detta 

sänker verifierbarheten. Pålitlighet: 

Förförståelsen redovisas inte i studien 

vilket sänker pålitligheten. 

Överförbarhet: Kan överföras till de 

som vårdar sin partner med demens i 

hemmet. 

Lin, M.-C., Macmillan, M. & 

Brown, N. 
 
A grounded theory 
longitudinal study of carers’ 
experiences of caring for 
people with dementia 
 
Storbritannien, 2011. 
 

 

Att identifiera, 

beskriva och 

undersöka 

förändringar i 

vårdarens 

upplevelser i att 

ta hand om en 

släkting med 

demens, och 

effekterna på 

vårdarens 

autonomi och 

hälsa över tid 

Strategiskt urval. 
 
6 informanter: 3 

kvinnor och 3 män.  

Vårdarnas ålder: 

64–72. Makarnas 

ålder: 64–77. Vårdat 

i 6–10 år. 
 
Semi-strukturerade 

intervjuer + 

observation 

Informanter rekryterades från två 

vårdorganisationer. Studien 

planerades i tre etapper under en 

18-månadersperiod. Intervjuades i 

hemmet. Längd per intervju: 60–

240 min, beroende på vilken fas 

(fas 1, fas 2, fas 3). Digitalt 

inspelat, gjorde att forskarna kunde 

fånga upp mimik och kroppsspråk. 

Intervjuer kompletterades med 

observationerna + förteckning över 

informell kommunikation när det ej 

spelades in.  
 
Etiska överväganden finns 

beskrivna.  
 

Konstant jämförande analys.  

Livet förändrades hos vårdarna 

på grund av att de övertog 

rollen som vårdare. Många 

anhörigvårdare beskrev 

förändringarna som de upplevde 

hos partnern som negativa. De 

kände oro angående deras 

förmåga i att hantera bördan av 

vårdandet. Behovet av stöd 

varierade beroende på vårdarnas 

situation. Exempel på stöd är 

utrustning i form av rullstol och 

kontakt med 

frivilligorganisationer som 

hjälpte till med rådgivning och 

information. 

Tillförlitlighet: Resultatet svarar på 

syftet och citaten speglar kategorierna. 

Detta stärker tillförlitligheten. 

Frågeställningar redovisas. 

Verifierbarhet: 
Metoden är beskriven och även 

analysen. Process i analys är beskriven. 

Detta stärker verifierbarheten. 

Pålitlighet: Förförståelsen redovisas 

inte vilket sänker pålitligheten. 

Överförbarhet: Kan överföras till 

personer som vårdar en partner med en 

demenssjukdom i hemmet 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Paun, O. 
 
Older women caring for 

spouses with Alzheimer’s 

disease at home: Making 

sense of the situation 
 

USA, 2003. 
 

 

 

Att dokumentera 

och undersöka 

upplevelsen av att 

vårda sin make med 

Alzheimers 

sjukdom hemma, ur 

äldre kvinnors 

perspektiv, för att få 

en klarare och 

djupare förståelse 

för vad det innebär 

att vara en äldre 

kvinna och vårda 

sin make med 

Alzheimers 

sjukdom. 

Strategiskt urval. 

 
14 informanter. Ålder 60–

82.  
Inklusionskriterier: >60 år. 

Vårdat sin make i >3 år. 

Maken har en AD-

diagnos. Hjälper sin make 

med minst 2 dagliga ADL-

rutiner. Vårdaren pratar 

flytande engelska och är 

kapabel och villig till att 

beskriva upplevelsen. 
 
Djupgående individuella 

intervjuer. 

Rekrytering genom dagvård, 

hemsjukvårdsorganisation och 

stödgrupp. Intervju i 45–90 

min i informanternas hem eller 

på en plats där integritet kan 

upprätthållas. Bandinspelat. 

Telefonkontakt med 

informanter under studien.  
 

Fenomenologisk metod vid 

analys. Analysprocess 

beskriven.  
 
Etiska överväganden finns 

beskrivna. 

De såg sin vårdande roll som 

en självklar roll. Vårdarna 

upplevde känslor av förlust, 

men kände samtidigt 

tacksamhet för välsignelserna 

i sitt liv. Upplevde ensamhet 

och en känsla av avstängning 

från familjer och vänner. Att 

ta över vissa uppgifter hos 

partnern upplevdes som en 

välsignelse. Vårdare beskrev 

även att det kändes som att de 

vårdade ett barn och satte sig 

själva i första rummet för att 

kunna ta hand om sin make. 

Stödgrupper gynnade 

vårdarna. 

Tillförlitlighet: Resultatet svarar på 

syftet och citaten speglar kategorierna.  
Frågeställning redovisas. Resultatet efter 

analys kontrollerades av informanterna. 

Detta stärker tillförlitligheten. 

Verifierbarhet: Några intervjufrågor 

redovisas. Metoden och analysen är 

beskriven. Analysprocessen är 

redovisad. Detta stärker verifierbarheten.  
Pålitlighet: En förförståelse beskrivs 

inte, vilket sänker pålitligheten. 

Överförbarhet: Kan överföras till 

kvinnor som vårdar sin make med 

demenssjukdom i hemmet. 

Perry, J.  

 

Wives Giving Care to 

Husbands with 

Alzheimer’s Disease: A 

Process of Interpretive 

Caring 

 

Kanada, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

processen att bli och 

vara en vårdare till 

makar med en 

demenssjukdom, 

från hustrurs 

perspektiv. 

Strategiskt urval. 
 

20 informanter. 19 bodde 

fortfarande med sin make. 

Ålder på vårdare: 57–82 

år. Makarnas ålder: 59–84 

år. Varit gifta 

(genomsnittliga längden): 

45 år 

 

Djupgående individuella 

intervjuer. 

Rekrytering genom 

vårdpersonal från stödgrupper, 

daghem, and kliniker. Brev 

gavs till informanterna med 

information om studien.  

 

Bandinspelade intervjuer i 

informanternas hem + 

fältanteckningar. 

Transkriberades efter.  

 

Innehållsanalys 

 

Etiska överväganden i 

tidskriften. 

Vårdarna tog över sina 

partners roller och uppgifter. 

De använde sig av strategier 

för att få vardagen att fungera 

och strategier i vårdandet för 

att främja mannens 

välmående. Blev ögon, öron 

och språkrör för partnern och 

jämförde vårdandet av 

mannen som att vårda ett 

barn. Upplevde sig själva som 

mer ledsna och arga i den nya 

situationen, men även 

starkare. Gav upp egna 

intressen. 

Tillförlitlighet: Resultatet svarar på 

syftet och citaten speglar kategorierna. 

Detta stärker tillförlitligheten. 

Verifierbarhet: Metoden är beskriven. 

Analysprocessen är beskriven. Detta 

höjer verifierbarheten. Pålitlighet: En 

förförståelse redovisas inte. Detta sänker 

pålitligheten. Överförbarhet: Kan 

överföras till kvinnor som vårdar sin 

partner som har en demenssjukdom. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Vellone, E., Sansoni, J. & 

Zichi Cohen, M. 

 

The Experience of Italians 

Caring for Family Members 

with Alzheimer’s Disease.  

 

Italien, 2002. 

 

 

 

 

 

 

Att få en mer 

fullständig 

förståelse av 

erfarenheterna 

från italienska 

vårdgivare för 

personer med 

Alzheimers 

sjukdom. 

Strategiskt urval. 

 

26 informanter: 20 kvinnor 

och 6 män. 19 var partnern 

och 7 var söner/döttrar. 

Vårdarnas ålder: 35–86 år. 

Vårdat i 2–9 år.  

 

Externt bortfall: 2st. 

 

Tillfrågade endast de som 

hade närstående med 

Alzheimers sjukdom och som 

varit involverade i vårdandet 

de senaste 2 åren 

Frågade en läkare som arbetade med 

personer med Alzheimers om 

potentiella deltagare. Genomfördes på 

italienska i ett rum utan patientens 

närvarande. Intervju i 30 min. 

Bandinspelat.  

 

Innehållsanalys. Analysprocessen är 

beskriven.  

 

Etiska överväganden redovisas i 

tidskriften. 

Vårdarna upplevde ett 

förändrat liv och gav 

upp egna aktiviteter. De 

hade en känsla av att ta 

hand ett barn. Vårdarna 

upplevde förändrade 

relationer och hade ont 

om tid för andra 

människor. Upplevde 

känslor av skuld och 

rädsla inför framtiden. 

De upplevde även brist 

på stöd och kunskap. 

Tillförlitlighet: Resultatet svarar på 

syftet och citaten speglar 

kategorierna. Tydlig beskrivning av 

hur de säkerställde riktigheten i 

översättningen. Detta stärker 

tillförlitligheten. Verifierbarhet: 

Metoden är beskriven. Intervjufrågor 

redovisas. Analysprocessen är 

beskriven. Detta höjer 

verifierbarheten. Pålitlighet: En 

förförståelse redovisas inte. Detta 

sänker pålitligheten. Överförbarhet: 

Kan överföras till personer som 

vårdar sin familjemedlem i hemmet, 

som har en demenssjukdom. 

Knutsen, H. & Råholm, M.-

B.     

 

The Dialectic Movement 

Between Suffering and 

Reconciliation: Male 

Caregivers’ Experience of 

Caring for Their Wives 

Suffering from Dementia 

 

Norge, 2009. 

 

 

 

 

 

Att förstå 

upplevelsen av 

manliga 

vårdare som 

tar hand om 

sina fruar som 

är drabbade av 

demens. 

Strategiskt urval.  

 

9 informanter, i åldern 65–87.  

Vårdat i 3–7 år. Varit gifta i 

35–62 år. 

  

Individuella intervjuer. 

Rekrytering genom att kommunen tog 

kontakt med potentiella deltagare. De 

villiga till deltagande kontaktades av 

den primära forskaren telefon där 

plats och tid bestämdes. Data 

samlades in under en 

treveckorsperiod år 2006. 

 

Två testintervjuer genomfördes till 

följd av huvudintervjun. Inspelade 

intervjuer i hemmet som varade i 55–

75 min. Hjälp av intervjuguide som 

stöd för intervjuerna. Analysprocess i 

4 steg som härrör från Giorgi (1985).  

 

Fenomenologisk metod vid analys. 

 

Etiska överväganden finns beskrivna. 

Vårdarna kände att de 

var tvungna att 

prioritera bort saker de 

själva ville göra för att 

frun behövde stöd. 

Upplevde vårdandet 

som utmattande och 

upplevde skuld på 

grund av begränsningar. 

Upplevde stolthet och 

ett bättre 

självförtroende på 

grund av vårdandet. Såg 

situationen som positivt 

när de kunde enas med 

sin partner. 

Tillförlitlighet: Resultatet svarar på 

syftet. Presenterade citat speglar 

kategorierna. Detta stärker 

tillförlitligheten. Verifierbarhet: 

Svårt att hitta syftet, vilket sänker 

verifierbarheten. Metod och analys är 

beskriven. Detta stärker 

verifierbarheten. Pålitlighet: 

Förförståelsen beskrivs inte vilket 

sänker pålitligheten. Överförbarhet: 

Kan överföras till män som vårdar sin 

hustru eller partner i hemmet med en 

demenssjukdom. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Shim, B., Barroso, J., 

Gilliss, C.-L. & 

Davis, L.-L. 
 
Finding meaning in 

caring for a spouse 

with dementia.  
 
USA, 2013. 

Att beskriva 

erfarenheten 

av makar 

som vårdar 

sin partner 

med demens 

och som har 

rapporterat 

att de funnit 

en mening 

med deras 

vårdande. 

Strategiskt urval. 

 
12 informanter rekryterades. 
Externt bortfall: 1.  

11 informanter deltog, 5 män och 

6 kvinnor, i åldrarna 63–81 år.  
Inklusionskriterier: 

Bo med maken som har demens. 

Primär vårdare och vårda minst 

3h/dag. Minst ett års erfarenhet 

av att vårda. Kognitiv förmåga att 

kunna delta i intervju. 

Kommunicera på engelska.  
 
Semistrukturerade intervjuer. 

Flexibla frågor. 

Rekryterades genom flygblad 

i stödgrupper för vårdgivare, 

dagcenter, senior-dagcenter, 

kyrkor och event. De 

intresserade informanterna 

kontaktade den första 

författaren. Intervjun spelades 

in med två bandinspelare. 

Transkribering ordagrant. 

Informanterna valde plats att 

intervjuas på. Fick betalt 15 

dollar för deltagande. 11 av 12 

intervjuer analyserades. 

Tematisk kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv 

ansats. Etiska överväganden 

finns beskrivna. 

Vårdarna var tacksamma 

över sin situation. 

Fokuserade på 

välsignelsen i den nya 

situationen. Sökte aktivt 

efter styrka, resurser och 

stöd för att kunna fortsätta 

vårda. Viktigt med stödet 

de fick som hjälpte de 

framåt. 

Tillförlitlighet: Resultatet svarar på syftet. 

Citaten som presenteras speglar kategorierna. En 

erfaren kvalitativ forskare analyserade flera 

intervjuer för att säkerställa att data 

överensstämde med verkligheten. Stärker 

tillförlitlighet. 

Verifierbarhet: Metod och analys är beskriven. 

I resultatet får man en bild av vad frågorna kan 

handla om. Detta stärker verifierbarheten. Ej 

redovisat hur lång intervjun är, vilket sänker 

verifierbarheten. Pålitlighet: Författarna 

beskriver inte sin förförståelse vilket sänker 

pålitligheten.  
Överförbarhet: Kan överföras till personer som 

vårdar sin partner med demenssjukdom i 

hemmet, som har en demenssjukdom. Betalning 

för deltagande gör överförbarheten osäker.  
 

Shim, B., Barroso, J. 

& Davis, L.-L 
     
A comparative 

qualitative analysis of 

stories of spousal 

caregivers of people 

with dementia: 

Negative, ambivalent, 

and positive 

experiences. 

 

USA, 2012. 
 

Att 

undersöka 

hur 

erfarenheter

na av 

vårdandet 

skiljer sig 

mellan 

personer 

som vårdar 

sin partner 

som har en 

demenssjuk

dom. 

Primära studien: Strategiskt urval. 

 

Studien är en sekundär analys av 

intervjuer som gjordes i en 

prospektiv longitudinell studie.  
 

Data från kontrollgruppen 

analyserades. Gruppen bestod av 

25 informanter. Externa bortfall: 

4.  

 

22 informanter deltog. 16 kvinnor 

och 5 män i åldrarna 47–91 år. 

Rekrytering från 

huvudstudien-  
skedde i kliniker, privata 

läkarmottagningar, 

hemsjukvård och stödgrupper. 

Intervjuer skedde 3 gånger. 
 
Manifest och latent analys. 
 
Etiska överväganden finns 

beskrivna. 

Vårdarna upplevde börda, 

sorg och frustration. De 

upplevde även 

tillfredsställelse med den 

nuvarande situationen. De 

upplevde att vårdandet 

stundtals var svårt och 

upplevde maktlöshet. 

Andra anhörigvårdare såg 

vårdandet som endast 

positivt och kände att det 

var underbart att få ge 

tillbaka till sin partner.  
De upplevde välsignelse 

och tacksamhet. 

Tillförlitlighet: Resultatet svarar på syftet. 

Citaten som presenteras speglar kategorierna. 

Oberoende granskningar av transkriptet gjordes 

för att säkerställa att dokumentet 

överensstämmer med verkligheten. Stärker 

tillförlitligheten Verifierbarhet: Metod och 

analys är beskriven. Detta stärker 

verifierbarheten. Pålitlighet: Författarna 

beskriver inte sin förförståelse vilket sänker 

pålitligheten. av transkriptet för att säkerställa att 

det som är dokumenterat överensstämmer med 

verkligheten. Överförbarhet: Kan överföras till 

personer som vårdar sin partner i hemmet med 

en demenssjukdom. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings

metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Persson, M. & Zingmark, 

K. 
 
Living with a person with 

Alzheimer’s disease: 

Experiences related to 

everyday occupations. 
 
Sverige, 2006. 

Att belysa 

erfarenheter av 

dagliga 

aktiviteter från 

ett 

meningsperspek

tiv bland makar 

som bor med en 

person med 

Alzheimers 

sjukdom. 

Strategiskt urval 

 

8 informanter: 5 

kvinnor och 3 män. 

Vårdarnas ålder: 

59–75 år. Makarnas 

ålder: 64–78 år. 
 
Inklusionskriterier: 

Informanterna 

skulle vara gifta och 

bo tillsammans med 

en person med 

Alzheimers 

sjukdom i sitt hem. 

 Rekrytering genom sjuksköterska 
på minnesmottagningen. Tillfrågades av 

den förste författaren om deltagande. 6 

informanter intervjuades i hemmet, och 2 

intervjuades på sjukhuset. Intervjun 

inleddes med en öppen fråga. 30–75 min. 

Bandinspelat och transkriberat ordagrant.  
 
Hermeneutisk-fenomenologisk metod. 

Analysprocess beskriven. Strukturell 

analys. 
 
Etiska överväganden finns beskriva. 

Vårdarna kände att det var 

meningsfullt att vårda. Tog 

över uppgifter i hemmet.  
Upplevde stress, börda, 

oro, rädsla och att det 

sociala nätverket försvann. 

Stöd uppskattades av 

vårdarna. De behövde 

anpassa sig till 

förändringar och hade inte 

den frihet de ville ha. 

Tillförlitlighet: Resultatet svarar på 

syftet. Presenterade citat speglar 

kategorierna. Stärker tillförlitligheten. 

Inte många citat vilket gör att djupet 

inte visas i intervjuerna. Detta sänker 

tillförlitligheten. Verifierbarhet: 

Frågornas innehåll redovisas. Metod 

och analys är beskriven. Detta stärker 

verifierbarheten. Pålitlighet: 

Förförståelsen beskrivs inte vilket 

sänker pålitligheten. Överförbarhet: 

Kan överföras till personer som vårdar 

sin partner i hemmet med en 

demenssjukdom. 
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