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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: I Sverige beräknas över 140 000 personer lida av någon form av demenssjukdom. 

Allt fler demenssjuka bor kvar och vårdas i det egna hemmet av en anhörig. Anhörigvårdare 

möter ofta svåra känslomässiga och vardagliga situationer i samband med vården. 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva upplevelsen av att vara anhörigvårdare till en 

demenssjuk familjemedlem som är över 65 års ålder och bor i det egna hemmet. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Tio vetenskapliga 

artiklar kvalitetsgranskades för att sedan analyseras med hjälp av innehållsanalys. Fyra 

huvudkategorier och tio underkategorier som beskrev anhörigvårdarnas upplevelser och 

erfarenheter framkom. 

Resultat: Resultatet visade att anhörigvårdaren ibland förnekar situationen. Upplevelser av; 

sorg, skuld och frustration var vanligt hos anhörigvårdaren. Förändringar i roller och i 

relationen upplevdes och anhörigvårdarnas välbefinnande påverkades. 

Slutsatser: Anhörigvårdarna upplevde ofta vårdandet av den demenssjuke som negativt, men 

även positivt. Många anhörigvårdare söker inte hjälp trots att det finns. Det kan därför vara 

viktigt att sjukvården och sjuksköterskan uppmärksammar anhörigvårdarnas situation för att 

kunna stödja. 
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INLEDNING 
Demenssjukdom är en sjukdom som påverkar individens intellektuella förmågor, dennes 

minnesfunktion, tänkande och möjlighet att utföra vardagliga sysslor (Larsson och Rundgren,  

2010). Allt fler äldre som drabbas av demenssjukdom lever i sina hem idag och kan ha en 

anhörig som hjälper till med vårdandet (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2007).  

 

Vi har båda erfarenheter av äldrevården och i samband med omvårdnaden av de demenssjuka 

kom vi även i kontakt med anhöriga, som uttryckte att de upplevde påfrestningar i vårdande 

av den demenssjuke. Känslomässigt starka möten med anhörigvårdarna påverkade oss och 

intresset för deras upplevelser och situation väcktes. Som sjuksköterskor kommer vi att möta 

personer som drabbats av demenssjukdom och deras närstående. Därför har vi valt att 

fördjupa oss inom detta ämnesområde. Förhoppningsvis kan denna studie ge ökade kunskaper 

om anhörigvårdarens situation. 

 

BAKGRUND 
Demenssjukdomar  
I Sverige beräknas 142200 personer lida av en demenssjukdom som främst drabbar äldre 

personer över 65 års ålder (Socialstyrelsen, 2007). Risken att insjukna utifrån ålder fördubblas 

vart femte år (Alzheimer’s disease international, 2010). Ålder tillsammans med ärftlighet är 

faktorer som ger en ökad risk att utveckla sjukdomen (Allgulander, 2008). Ärftligheten 

uppskattas stå för upp till 80 procent av fallen vid demenssjukdomar, dvs. att den drabbade 

har en nära anhörig som drabbats av en demenssjukdom (Lyngstam, 2010). Levnadsvanor 

beskrivs som en viktig faktor för att drabbas av demenssjukdom. Goda levnadsvanor med 

motion och låg alkoholkonsumtion minskar risken medan brist på motion, övervikt och hög 

alkoholkonsumtion ökar risken att utveckla en demenssjukdom (Allgulander, 2008). Antalet 

som insjuknar varje år är cirka 20000 personer (Svenskt demenscentrum, 2008). Enligt 

Socialstyrelsen (2007) har antalet demenssjuka ökat långsamt men från år 2020 kommer 

ökningen att accelerera då allt fler personer blir 80 år eller äldre. Det finns ett mörkertal 

gällande antalet demenssjuka, då alla med en demenssjukdom inte fått någon diagnos (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2007) 

 

Larsson och Rundgren (2010) beskriver demens som ett samlingsnamn för en rad olika 

sjukdomar och symtom som påverkar en individs minne och intellektuella förmåga. 

Demenssjukdomen delas in i tre grupper som är: Primärdegenerativa, vaskulära och 

sekundära demenssjukdomar (Ibid). Symtombilden varierar beroende på vilken 

demenssjukdom som utvecklas (Sjöbeck & Nilsson, 2009). Sekundära demenssjukdomar 

kommer inte att tas upp i arbetet då dess effekt inte är permanent. 

 

Vid en primärdegenerativ demenssjukdom drabbas hjärnans nervceller, som skadas och 

försvinner och orsaken är ännu inte helt känd (Sjöbeck & Nilsson, 2009). Till de 

primärdegenerativa demenssjukdomarna hör Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens som 

är de vanligaste formerna. Alzheimers sjukdom är den diagnos som dominerar i Sverige och 

världen och utgör mer än hälften av alla fallen (Alzheimer’s disease international 2010; 

Larsson och Rundgren, 2010). Sjukdomen utvecklas under lång tid och vanligen är det den 

drabbade som märker av minnesstörningar och svårigheter att planera (Larsson & Rundgren, 

2010; Svenskt demenscentrum, 2008). Enligt Larsson och Rundgren (2009) kan 

sjukdomsförloppet delas in i fyra stadier. I det första stadiet sker smygande minnesstörningar 

och svårigheter med motivationen. Individens orienteringsförmåga försämras och personen 

kan uppleva svårigheter att namnge platser och personer. I andra stadiet försvåras de redan 
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uppvisade symtomen samt att personen upplever svårigheter att lära sig nya uppgifter. 

Personens förmåga att sköta sin hygien och sin allmänna dagliga livsföring (ADL) försämras. 

Det tredje stadiet innebär motoriska och fysiska svårigheter. I det fjärde och sista stadiet visar 

personen inga eller små reaktioner på stimulering. Till slut avtar personens förmåga att 

förflytta sig och sist upphör förmågan att le (Ibid. 2009). Frontallobsdemens är den näst 

vanligaste primärdegenerativa demenssjukdomen och skiljer sig från Alzheimers i 

sjukdomsförloppet. Frontallobsdemens drabbar främst yngre (åldrarna 50-60 år) och har 

personlighetsförändringar som det primära symtomet (Lyngstam, 2010; Passant, 2004). 

 

En annan form av demenssjukdom är vaskulär demens. Sjukdomen kan uppstå då hjärnans 

blodtillförsel inte blir helt tillfredsställande. Detta kan bero på trauman mot skallen som kan 

förorsaka små blödningar eller uppstå efter infarkter i hjärnområdet (Rundgren och Larsson, 

2010). Allgulander (2010) menar att den förstörda vävnaden ligger till grund för 

symtombilden som uppstår och är beroende av var i hjärnan skadan är lokaliserad. Rundgren 

och Larsson (2009) beskriver symtomen som försämring av minnesfunktionen, förlamning, 

talstörningar, nedstämdhet, förlångsammat rörelsemönster och andra kognitiva funktioner. 

Sjukdomen kan både utvecklas under lång tid eller uppkomma plötsligt.  

 

Det finns idag inga läkemedel som stoppar sjukdomsprocessen. Dock finns bromsmediciner 

vid Alzheimers sjukdom som kan påverka att funktioner som minnesförmåga och andra 

kognitiva funktioner förbättras och bevaras längre (Allgulander, 2009) 

 

Att vara anhörigvårdare 

Anhörigas riksförbund (2011) definierar en anhörigvårdare som en person inom familjen, 

släkten eller vänsskapskretsen som hjälper en annan person som inte längre klarar av att sköta 

vardagen helt utan hjälp. Vid demensvård utförd av en anhörig ställs anhörigvårdaren ofta 

inför en stor omställning i livet (Betts Adams, 2006).  En person som lider av en 

demenssjukdom kommer att behöva hjälp med att utföra vissa uppgifter. Uppgifterna varierar 

mellan att sköta inköp, matlagning, hjälp med ekonomi eller hjälp vid hygien och ADL 

(Alzheimer’s disease international, 2010). Anhörigvårdaren ställs inför både positiva och 

negativa situationer. De negativa känslorna är oftast övervägande i samband med att någon i 

familjen insjuknar. Den anhörige upplever ofta känslor av otillräcklighet. Den anhörige kan 

bli frustrerad, otålig och arg på den sjuke då han eller hon exempelvis upprepar saker om och 

om igen. Frustration uppkommer även hos den anhörige när denne försöker hjälpa men 

misslyckas. De anhöriga, speciellt barnen som inte bor med föräldern, upplever skuldkänslor 

över att inte alltid kunna ge sin demenssjuka anhörig den vård som behövs (Betts Adams, 

2006; Conde-Sala, Garre-Olmo, Turró-Garriga, Vilalta-Franch och López-Pousa, 2010).  

Enligt Andrén och Elmståhl (2005) är forskningen om anhörigvårdandets positiva sidor 

bristfällig och fokus ligger på deras negativa upplevelser. I deras enkätstudie framkom att den 

anhörige upplever det som positivt att få se den demenssjuke rentvättad och välmående. Det 

upplevs även positivt att göra någonting som gör den demenssjuke personen glad.  

 

50-59% av de som har Alzheimers sjukdom i Sverige bor i det egna hemmet (Alzheimer’s 

disease international, 2010). Socialstyrelsen (2007) har undersökt hur mycket tid 

anhörigvådare lägger ned per dygn för att vårda den demenssjuke som bor i det egna hemmet. 

Tiden varierar med hur långt demenssjukdomen har utvecklats men överlag lägger 

anhörigvårdarna 5.8 timmar per dygn.  Detta är tid som inte enbart går till hjälp vid ADL utan 

även för tillsyn av den demenssjuke och står för 3.9 timmar per dygn överlag (Ibid, 2007). 

Enligt Betts Adams (2006) upplever den anhörige, ofta maken eller makan till den 

demenssjuke, att hushållssysslorna är en stor belastning och tar mycket tid och energi. Denna 
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börda försvinner om den demenssjuke kommer in på ett vårdboende (Alzheimer’s disease 

international, 2010). Att använda sig av anhörigvårdare är billigt för samhället och kan istället 

påverka anhörigvårdarens inkomst. Detta då anhörigvårdaren, speciellt vuxna barn, kan 

uppleva ett behov att minska sina arbetstimmar i yrkeslivet för att kunna hjälpa den 

demenssjuke (Alzheimer’s disease international, 2010). 

  

Många anhöriga upplever det som en självklarhet att vårda en demenssjuk anhörig, trots de 

negativa effekterna det har på deras egen fysiska och psykiska hälsa. Många kommuner 

erbjuder stödinsatser för att hjälpa anhörigvårdaren att klara av sitt vårdande, t.ex. genom 

stödgrupper där anhörigvårdaren kan dela sina erfarenheter och få ny kunskap från andra i 

samma situation. Ungefär hälften av landets kommuner erbjuder även korttidsboende för den 

demenssjuke. Det ger anhörigvårdaren avlastning och chansen att vila (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, 2007). Sjuksköterskans roll i vårdandet är att ge undervisning i 

hemmet samt ge stöd i form av att hjälpa den anhörige att uttrycka sina känslor och 

upplevelser (Jahren Kristoffersen, 2007). Andrén (2011) menar att den närstående har ett 

behov av mer kunskap om demenssjukdomar och omvårdnad. Enligt Socialstyrelsen (2005) är 

det en av sjuksköterskans uppgifter att informera och stödja närstående samt erbjuda 

information även när närstående ej frågar efter det. 

 

Enligt Conde-Sala et al. (2010) finns motsägande forskningsresultat om vilken anhörig grupp 

som upplever vårdandet av den demenssjuke som mest betungande. Viss forskning tyder på 

att det är de vuxna barnen som upplever det svårast medan annan forskning tyder på att det är 

den demenssjukes make eller maka som har det svårast. Det finns även forskning som säger 

att det inte finns någon skillnad mellan de två anhöriggrupperna. Skillnaderna tros bero på 

skillnader i den börda som de två anhöriggrupperna upplever (Ibid).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Studien genomförs ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, där författare försöker förstå och 

beskriva de anhörigas upplevelser av att vårda en anhörig som drabbats av demenssjukdom.  

 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver det vårdvetenskapliga 

synsättet med riktning mot livsvärldsperspektivet som ett sätt att förstå, beskriva och 

analysera en människas känslor och upplevelser. Lidande, välbefinnande och hälsa är viktiga 

vårdvetenskapliga begrepp, som utgår från patientens egen berättelse. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) är det alltid patientens och/eller de anhörigas upplevelser som är i fokus 

inom vårdvetenskapen. Då studiens syfte är att belysa de anhörigas upplevelser är det deras 

livsvärld som är i fokus. 

 

Livsvärlden kan beskrivas som uppfattningen om hur individen ser på sig själv, andra och 

resten av världen. Alla individer har sin syn på livet och på så sätt är varje människa unik. 

Förståelsen för individens hälsa, välbefinnande och lidande sker genom livsvärlden och ger en 

möjlighet att få en bild av hur olika situationer uppfattas av människor. Livsvärldsbegreppet 

sätts alltid in i ett sammanhang eller en situation (Dahlberg och Segersten, 2010). 

 

Lidande är ett vårdvetenskapligt begrepp. Det är något som en individ går igenom, och kan 

uppfattas som att inte känna sig hel som människa. Vidare beskrivs begreppet som en känsla 

av att tappa kontrollen eller ett hot, kränkning eller förlust av en människas uppfattning om 

sig själv. Det finns olika typer av lidande. Livslidande beskrivs som lidande kopplat till 

individens situation och historia. Vidare beskrivs sjukdomslidandet som lidande som uppstår i 

samband med sjukdom (Wiklund, 2003). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att 
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anhörigvårdare ofta upplever ett lidande i samband med att en anhörig insjuknar i 

demenssjukdom. Vårdandet innebär en tung och tidskrävande uppgift för anhörigvårdaren. 

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är hälsan fokus i vårdvetenskapen. Hur hälsa uppfattas 

är högst individuell och kan visa sig som att känna balans i livet. Hälsan är en omfattande del 

av en människas liv och påverkar hela individen. Wiklund (2003) menar att hälsa kan 

förklaras som en känsla av att vara hel i jämförelse med andra.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 
Antalet individer som insjuknar i någon form av demenssjukdom ökar i Sverige. Med ett 

större antal demenssjuka ökar antalet anhöriga och anhörigvårdare. Att vårda en demenssjuk 

person påverkar anhörigvårdarens livsvärld då personlighet och autonomi förändras hos den 

demenssjuke. Forskning visar att anhörigvårdare upplever starka känslor i samband med 

vårdandet av den demenssjuke. Den anhörige kan uppleva glädje men känslorna yttra sig 

främst som bland annat skuld och frustration för att den anhörige upplever sig som 

otillräcklig. Anhörigvårdarna står för den största delen av vården och stödet för den 

demenssjuka som bor kvar i hemmet. De upplever en stor börda från ansvaret som vården 

innebär. Forskning har försökt att bedöma vilken anhöriggrupp som upplever den största 

bördan i samband med vårdandet. En del forskning säger att det är de vuxna barnen som 

upplever störst börda medan annan forskning menar att det är make och maka som upplever 

den största bördan. Denna litteraturstudie kommer förhoppningsvis att bidra till en ökad 

kunskap hos sjuksköterskan för den anhöriges upplevda erfarenheter och kan förhoppningsvis 

vara till hjälp vid bemötandet av anhörigvårdaren.  
 

SYFTE 
Studiens syfte var att beskriva upplevelsen av att vara anhörigvårdare till en demenssjuk 

familjemedlem som är över 65 års ålder och som bor i det egna hemmet. 

 

METOD 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Enligt Segesten (2006) 

baseras en litteraturstudie på olika texter så som rapporter, tidskrifter och böcker.  I denna 

studie användes vetenskapliga kvalitativa artiklar. Vetenskapliga artiklar används då de 

presenterar den senaste forskningen i ämnet. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är 

kvalitativ metod ett sätt att få en förståelse för människans subjektiva upplevelse. Därav blev 

valet av denna metod relevant då vi ville få en bild av de anhörigas livsvärld. 

 

Datainsamling och urvalsförfarande 

Materialet till studien samlades in genom sökningar i databaser som CIHNAL, Psycinfo, 

SweMed+ och PubMed. Utvalda databaser bedömdes innehålla artiklar med inriktning på valt 

syfte samt ämnesområde. Passande sökord togs fram från respektive databas tesaurus. Detta 

för att lättare hitta relevant litteratur. Ordet ”dementia” användes frekvent i sökningarna i 
kombination med olika synonymer för ordet ”anhörig” (se bilaga 1).  

 

Vid databassökningarna lästes samtliga titlar som träffarna gav. Abstract lästes om titeln 

riktades mot studiens syfte och när abstract berörde studiens syfte laddades fulltextversion av 

artiklarna ner om det fanns tillgängligt. Även så kallad sekundärsökning användes. Enligt 

Östlundh (2006) genomförs en sekundärsökning genom att granska referenslistor i andra 

arbeten och utifrån referenslistorna kan ytterligare material hittas. Sekundärsökning 
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genomfördes i referenslistor och andra kandidatarbeten för att se om det fanns artiklar som 

var relevanta för litteraturstudien. 

 

Enligt Friberg, (2006) används inklusions- och exklusionskriterier för att avgränsa 

ämnesområdet. Inklusionskriterierna för studierna var att de demenssjuka individerna skulle 

vara över 65 års ålder då sjukdomen förekommer främst hos äldre. De skulle ha någon form 

av diagnostiserad demenssjukdom av primär eller vaskulär form eftersom dessa inte är 

reversibla, bo i det egna hemmet och ha en anhörig som gav viss del eller all vård i hemmet. 

Med anhörig menas barn, make/maka eller nära släkting. Ett kriterium var att forskningen 

skulle vara kvalitativ och inrikta sig på den anhöriges upplevelser. Artiklarna som 

inkluderades skulle vara publicerade från år 2001 och framåt samt vara peer reviewed, vilket 

beskrivs av Östlundh (2006) som artiklar endast publicerade i vetenskapliga tidskrifter.   Vi 

ville få fram aktuell vetenskaplig forskning samt begränsa våra sökningar. Studierna skulle 

vara etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté. Studier där majoriteten av de 

demenssjuka inte bodde i det egna hemmet exkluderades från studien då de ansågs avvika 

från syftet. Artiklar vars fulltext inte gick att få tag på exkluderades även från studien då vi 

saknade resurser för att inhandla artikeln. Likaså exkluderades kvantitativa studier samt 

litteratursammanställningar från litteraturstudien. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet 

granskades och bedömdes med hjälp av en checklista som utgick från Forsberg och 

Wengströms (2008) samt Fribergs (2006) kvalitetsanalys av kvalitativa artiklar. Totalt ställdes 

nio slutna frågor för att bedöma kvalitén och varje ja-alternativ gav ett poäng. Totalt kunde 

artikeln erhålla nio poäng som avgjorde artikelns kvalitet. Artiklar som fick under fem poäng 

bedömdes vara av låg kvalitet, mellan fem till sju poäng medelkvalitet och mellan sju till nio 

poäng av hög kvalitet. Endast artiklar med medel eller hög kvalitet inkluderades för att få ett 

tillförlitligt resultat (se bilaga 2). Enligt Friberg (2006) är det nödvändigt att genomföra en 

kvalitetsgranskning av artiklar för att säkerställa att de är av god vetenskaplig kvalitet och 

anser att artiklarnas kvalitet reflekterar litteraturstudiens kvalitet. Vi kvalitetsgranskade 

samtliga artiklar och jämförde resultaten. Det förekom överlag samstämmighet i 

bedömningen. De skillnader som förekom diskuterades igenom. Sökningarna på databaserna 

gav många träffar men efter att ha granskat artiklarna mot utvalda inklusions- och 

exklusionskriterier föll många av träffarna bort. Ett fåtal artiklar som uppfyllde kriterierna 

valdes bort då kvaliteten inte var tillfredsställande. Det slutgiltiga urvalet gav tio artiklar 

varav tre artiklar hittades via sekundärsökning. För översikt av utvalda artiklar, se bilaga 3. 

 

Analys 

Analysen utfördes med hjälp av Lundman och Hällgren Graneheims (2008) kvalitativa 

innehållsanalys. Analysmetoden används för att kunna hitta skillnader och likheter i 

studiernas resultat. De utvalda studiernas resultat lästes noggrant igenom enskilt av båda 

författarna. Text som berörde studiens syfte ströks under och jämfördes. Den text som valdes 

ut bildade innehållsanalysens bärande meningsenheter. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) är en meningsenhet en text som genom sitt innehåll är grunden till 

innehållsanalysen. Meningsenheterna skrevs först ner på engelska för att sedan översättas så 

ordagrant som möjligt till svenska, för att minimera risken att förlora viktigt innehåll. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är kondensering en metod som används för att göra 

de meningsbärande enheterna kortare och därmed mer lätthanterliga. Varje översatt 

meningsenhet kondenserades utan att förändra innehållet. Utifrån de kondenserade 

meningsenheterna sattes en kod som beskrev innehållet med några enstaka ord. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) bildar koder med liknande innehåll kategorier.  

Koder med liknande betydelser sammanfördes och bildade underkategorier. Totalt bildades 

tio underkategorier som därefter kunde sammanföras till fyra huvudkategorier (Se bilaga 4). 
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Etiska överväganden 

Samtliga inkluderade artiklar i studien har genomgått en etisk prövning och var godkända av 

en etisk kommitté. För att upprätthålla en hög kvalitet genomfördes analysarbetet systematiskt 

och med stor noggrannhet. Målet under arbetets gång var att inte utelämna eller ändra 

information som kunde påverka resultatet. Detta för att studien ska uppfylla den 30:e punkten 

av Helsingforsdeklarationen (2008) som säger att allt i resultatet ska vara med i studien. 

 

RESULTAT 
Resultatet beskrivs under fyra huvudkategorier: Att lära sig leva med en demenssjuk anhörig, 

att ta på sig nya roller och förändringar i relationen, känslomässiga förändringar och att hitta 

sig själv i den nya situationen.  

 

Att lära sig leva med en demenssjuk anhörig 

Denna kategori beskriver hur anhörigvårdarna först kunde förneka men senare acceptera 

situationen, att de fick hitta stöd från annat håll och hur sjukdomsutvecklingen påverkade 

synen på framtiden. 

 

Från förnekelse till acceptans 

Det visade sig ofta vara svårt för anhörigvårdarna att acceptera och inse att deras anhörige led 

av en demenssjukdom (Butcher, Holkup, & Buckwalter, 2001; Hasselkus & Murray, 2007; 

Jansson, Nordberg & Grafström, 2001; Perry, 2004). Ibland såg anhörigvårdarna en 

förändring hos den anhörige men valde att ignorera detta eftersom han/hon inte kunde hantera 

det vid tillfället. De ville inte erkänna att någonting var fel hos den anhörige (Hasselkus & 

Murray, 2007).  Vidare upplevde flera anhörigvårdare chock och förnekelse när de blivit 

medvetna om att sjukdomen drabbat deras anhörige (Butcher et al. 2001). De som valde att 

förneka situationen försökte, utöver att ge en bra vård, få den anhörige frisk genom alternativ 

medicin. Detta för att försöka få tillbaka den drabbades sinnestillstånd som det var innan 

insjuknandet (Jansson et al. 2001; Perry, 2004).   

 

Vanligast var att anhörigvårdarna valde att acceptera det faktum att deras anhörige led av en 

demenssjukdom trots de svåra förändringar som sjukdomen innebar. Anhörigvårdarna insåg 

att de var tvungna att acceptera den nya situationen och inte försöka sträva efter det som varit. 

De insåg att det inte fanns någonting att göra för att få den anhörige frisk, utan valde istället 

att acceptera förändringarna, vänja sig vid dem och göra det bästa av situationen.”I know he's 

an Altheimer's (sic) patient and I know he's not well, so I have learnt to just accept it and do 

the best I can” (Paun, 2003, s.304). Trots att den anhörige lärde sig acceptera situationen 

upplevdes det fortfarande svårt att se den anhörige i sitt nya jag (Netto, Goh Yen Ni & Yap 

Lin Kiat, 2009; Paun, 2003; Perry, 2004).  

 

Att få stöd 

Ofta upplevde anhörigvårdaren ett behov av stöd då de kände att de inte längre kunde hantera 

situationen.“I just cannot deal with it no more by myself” (Butcher et al., 2001. s.47). Flera 

hade tidigare fått stöd från den anhörige men på grund av sjukdomen försvann det stödet. Den 

anhörige upplevde det svårt att fatta beslut om viktiga frågor då de var osäkra om vad som var 

bäst för anhörige (Butcher et al., 2001; Persson & Zingmark, 2006). Stödet från andra kunde 

komma från olika håll. Vissa fick stöd från familjen och vännerna medan andra fick stöd 

genom att be till högre makter (Butcher et al., 2001; Netto et al. 2009; Walters, Oyebode & 

Riley, 2010). Ett fåtal anhörigvårdare, främst vuxna barn, upplevde inget behov av psykiskt 
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stöd utan uttryckte ett större behov av fysiskt stöd i form av hemhjälp till sin anhörige 

(Calasanti & King, 2007; Vellone, Piras, Talucci & Zichi Cohen. 2008). 

 

 Synen på framtiden 

De flesta anhörigvårdarna upplevde en oro över framtiden i samband med 

sjukdomsutvecklingen och att något skulle hända med den anhörige (Butcher et al., 2001; 

Hasselkus & Murray, 2007; Jansson et al. 2001; Vellone et al. 2008). Ovissheten över 

sjukdomsutvecklingen och hur länge det skulle pågå påverkade anhörigvårdarens livskvalitet 

till det sämre. Någon såg till och med framtiden som skrämmande. Oro och rädsla över 

sjukdomsutvecklingen ledde till att anhörigvårdarna blev vaksamma över nya beteenden hos 

den anhörige (Butcher et al., 2001; Hasselkus & Murray, 2007; Perry, 2004; Vellone et al. 

2008). Anhörigvårdarna var även oroliga över den anhöriges säkerhet och var rädda att 

han/hon t.ex. skulle gå vilse eller trilla och skada sig. ”There are no carpets on the floor in 

the hall any longer. Mr H could slip and fall.” (Jansson et al. 2001. s.808). Anhörigvårdaren 

hade hellre den anhörige i det egna hemmet än på ett vårdboende, som mer sågs som ett sista 

alternativ (Jansson et al. 2001; Paun, 2003). 

 

Att ta på sig nya roller och förändringar i relationen 

Kategorin beskriver hur anhörigvårdaren får ta på sig nya roller och hur deras relation till den 

demenssjuke påverkas. 

 

Rollförändringar 

Att anpassa sin vardag efter sjukdomen gjorde att anhörigvårdarna fick ta på sig nya roller då 

den anhörige inte längre kunde utföra dem. ”One has to adapt oneself to the new situation” ( 

Jansson et al. 2001.s. 808). De var ibland tvungna att lära sig nya uppgifter så som att laga 

mat eller sköta hushållets ekonomi på egen hand. Anhörigvårdarna förändrade även sitt 

beteende mot den demenssjuke genom att bli mer ödmjuk. De gjorde ständiga justeringar i sitt 

sätt att vårda och gav hellre efter i besvärliga situationer för att upprätthålla en positiv 

stämning gentemot den demenssjuke (Butcher et al., 2001; Calasanti & King, 2007; Paun, 

2003; Perry, 2004; Persson & Zingmark, 2006). Vissa anhörigvårdare var dock inte 

tillfredsställda med den förändring de genomgick och upplevde sig tvingade att utföra vissa 

handlingar. De fick till exempel ljuga om de förändrade känslor anhörigvårdaren hyste 

gentemot den demenssjuke (Walters, Oyebode & Riley, 2010). Anhörigvårdarna utvecklade 

sitt tålamod i samband med vården av den anhörige. Ett exempel var att höra upprepningar av 

samma fråga varje dag. Det krävdes även tålamod i stridiga situationer, exempelvis vid hjälp 

med hygienen där det ibland krävdes tålamod för att inte bli arg på den demensdrabbade. 

Anhörigvårdaren upplevde att det bästa alternativet var att hålla sig lugn och inte försöka 

förstå sig på situationen. Några anhörigvårdare såg den nya situationen som ett tillfälle att 

växa som person för att bli mentalt starkare och härdade (Calasanti & King, 2007; Netto et al. 

2009; Paun, 2003; Persson & Zingmark, 2006). 

 

En del anhörigvårdare upplevde svårigheter att ta sig an de nya rollerna i början och försökte 

sträva mot att ha det som det var innan sjukdomen bröt ut (Butcher et al., 2001; Calasanti & 

King, 2007; Paun, 2003; Perry, 2004; Persson & Zingmark, 2006). Några anhörigvårdare såg 

rollförändringarna som något bra och upplevde att det var positivt att få kontroll över 

uppgifter som deras anhörige tidigare har haft kontroll över (Paun, 2003). Rollförändringarna 

innebar att anhörigvårdaren fick ett större ansvar i relationen (Butcher et al., 2001; Jansson et 

al. 2001; Netto et al. 2009; Paun, 2003; Perry, 2004; Persson & Zingmark, 2006; Vellone et 

al. 2008). Många av anhörigvårdarna såg inte det nya ansvaret som ett problem utan något 

som de ville eller kände ansvar för (Butcher et al., 2001; Perry, 2004; Persson & Zingmark, 
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2006; Vellone et al. 2008). Vissa anhörigvårdare upplevde det nya ansvaret som ett måste 

(Netto et al. 2009; Paun, 2003). Anhörigvårdarna ansåg att en viktig del av ansvaret låg i att 

hålla den demenssjuke sysselsatt och aktiverad (Butcher et al., 2001; Jansson et al. 2001). 

 

Närhet och distans 

De flesta anhörigvårdare ansåg att deras relation med den demenssjuke var bra och att de 

kommit varandra närmare. “It’s satisfying that I can take care of her; that brings us closer 

together. I don’t think we’ve ever been as close as we are right now.”(Hasselkus & Murray, 

2007. s.14). (Butcher et al., 2001; Calasanti & King, 2007; Hasselkus & Murray, 2007; 

Jansson et al. 2001; Netto et al. 2009; Paun, 2003; Vellone et al. 2008). Många 

anhörigvårdare ansträngde sig för att upprätthålla en fortsatt bra relation med den 

demenssjuke och ansåg det som viktigt. Att hitta på aktiviteter tillsammans visade sig leda till 

en känsla av ökad gemenskap samt en stärkt relation. Att vårda den demenssjuke kunde även 

bidra till att de kom närmre varandra. Den förbättrade relationen gav de vuxna barnen 

möjlighet att lära sig mer om sin förälders bakgrund. Detta då den demenssjuke kunde avslöja 

hemligheter utan att veta om det (Butcher et al., 2001; Hasselkus & Murray, 2007; Paun, 

2003; Perry, 2004; Persson & Zingmark, 2006; Netto et al. 2009). Några anhörigvårdare såg 

sjukdomen som ett gemensamt problem. De valde därför att leva sig in i den sjukes situation 

och känslor för att kunna behålla en liknande relation som tidigare och få en ökad förståelse 

för vad den anhörige gick igenom (Calasanti & King, 2007; Jansson et al. 2001; Perry, 2004). 

Ett fåtal anhörigvårdare upplevde att demenssjukdomen ledde till en försämrad relation. En 

anledning var att några upplevde svårigheter att förstå den drabbade. De upplevde att 

relationen inte längre handlade om kärlek utan snarare om måsten och en vilja att skydda och 

vårda (Butcher et al. 2001; Walters et al. 2010). Något som några upplevde påverka relationen 

negativt var tvång och tillsägelser (Calasanti & King, 2007).  

 

Flera anhörigvårdare kunde ibland uppleva en avsaknad av närhet till den demenssjuke och 

upplevde sig ofta ensamma i sin situation. “When the sun goes down, there is no one to talk 

with...and I just get lonesome for female companionship. So, needless to say, I have a lot of 

hobbies. I love airplanes, model airplanes, I build model airplanes....” (Calasanti & King, 

2007.s .524). De saknade även att kunna föra en normal konversation om vardagliga frågor 

med den demenssjuke (Butcher et al., 2001; Calasanti & King, 2007; Paun, 2003; Perry, 

2004; Walters et al. 2010).  Att ta hand om och vårda den demenssjuke kunde leda till att 

anhörigvårdarens sociala nätverk minskade och att de främst hade kontakt med sina närmaste 

vänner. Känslan av ensamhet och övergivenhet kunde leda till känslor av sorg och förlust 

(Persson & Zingmark, 2006).  

 

Känslomässiga förändringar 

Kategorin beskriver känslor som sorg och skuldkänslor, frustration och att inte visa sina 

känslor. 

 

Att inte visa känslor 

Det förekom att anhörigvårdarna, i samband med den anhöriges sjukdom, valde att distansera 

sig från sina känslor och förneka dem (Calasanti & King, 2007; Paun, 2003; Perry, 2004). 

Några av anhörigvårdarna valde att stänga inne och hålla sina känslor för sig själva. De ville 

inte dela med sig av sina känslor men samtidigt tyckte de inte synd om sig själva. Några som 

valde att hålla känslor som oro, skam och rädsla inombords kunde ändå visa ett positivt 

ansikte utåt (Calasanti & King, 2007; Paun, 2003)“I'm not free from worry. I worry within 

and I can smile and I can still be tense inside”(Paun 2003 s.300). En del manliga 
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anhörigvårdare som valde att hålla känslorna utanför såg det som ett sätt att göra vårdandet 

till ett arbete och uppgifter till problem som måste lösas (Calasanti & King, 2007).  

 

Sorg och skuldkänslor 

Vården av den anhörige ledde ibland till känslor av sorg och skuld hos anhörigvårdaren. Vissa 

blev deprimerade och ville bara att tiden skulle gå (Butcher et al., 2001; Calasanti & King, 

2007; Hasselkus & Murray, 2007; Paun, 2003; Perry, 2004; Persson & Zingmark, 2006; 

Vellone et al. 2008; Walters et al. 2010). Upplevelsen av sorg kunde ha många orsaker. 

Vanligast var att anhörigvårdaren upplevde sorg i samband med att se den anhörige sakta 

försvinna och förlora sitt jag. “Just see him lose his self, which is what it is...is awful, awful!” 

(Paun, 2003. s.229). Anhörigvårdarna upplevde förändringen hos den demenssjuke som svår 

och tankar på hur det var förr försvårade situationen. En sorg kunde även upplevas av att de 

gemensamma framtidsplanerna inte längre skulle bli verklighet (Butcher et al., 2001; Paun, 

2003; Perry, 2004; Persson & Zingmark, 2006; Walters et al. 2010). Anhörigvårdarna var inte 

alltid nöjda med den vård de kunde ge och kände en osäkerhet över huruvida deras kunskap 

var tillräcklig. Denna känsla av osäkerhet kunde skapa känslor av sorg men framförallt 

skuldkänslor. (Hasselkus & Murray, 2007; Persson & Zingmark, 2006). De utryckte att mer 

kunskap om sjukdomen och utbildning i att vårda var till stor hjälp och underlättade (Butcher 

et al., 2001; Paun, 2003). Anhörigvårdarna avstod från att söka hjälp eftersom de fick 

skuldkänslor över att inte kunna sköta vården själv. Någon valde att fortsätta vårda hemma 

eftersom de skulle få skuldkänslor om deras anhörige vårdades på ett boende.“I mean at this 

point if she was in a home I’d feel so guilty, I’d just keep her at home just because it would 

kill me, not her.” (Perry, 2004. s.58). Skuldkänslor förekom främst efter att anhörigvårdaren 

uttryckt ilska mot den anhörige. Orsaken till skuldkänslorna upplevdes bero på konflikten 

mellan ilskan och insikten att den anhörige inte kunde rå för det (Calasanti & King, 2007; 

Perry, 2004; Vellone et al. 2008; Walters et al. 2010). Sorg och skuld förekom hos både 

manliga och kvinnliga anhörigvårdare. De kvinnliga anhörigvårdarna funderade mer över 

känslorna än vad männen gjorde. Detta berodde på att kvinnorna såg vårdandet som sin plikt 

medan männen inte upplevde samma förväntningar på sig själva och hade därför ett mer 

avslappnat förhållande till vårdandet (Calasanti & King, 2007). 

 

Frustration 

Anhörigvårdarna upplevde en oro över sin egen förmåga att alltid sitt lugn och inte ge vika för 

frustrationen. Detta förekom främst vid stressande situationer då anhörigvårdarens tålamod 

inte alltid räckte till (Butcher et al., 2001; Calasanti & King, 2007; Netto et al. 2009; Persson 

& Zingmark, 2006). Känslor av stress och frustration förekom även på grund av sjukdomen 

och riktades mot den demenssjuks nya beteenden. “It’s because he’s so different I think that I 

get upset.”(Walters et al. 2010. s.174). Stressen ansågs även försämra anhörigvårdarens 

livskvalitet då de ofta blev upprörda av förändringarna i den anhöriges beteenden samt att 

anhörigvårdaren kunde bli arga på sig själva för att de kände sig frustrerande (Butcher et al., 

2001; Calasanti & King, 2007; Vellone et al. 2008; Walters et al. 2010). 

 

Att hitta sig själv i den nya situationen. 

Kategorin beskriver hur anhörigvårdaren upplevde sitt eget välbefinnande och kände behov 

av att få tid till sig själv. 

 

Välbefinnande 

Det var vanligt att anhörigvårdaren satte den drabbades hälsa i fokus. Dock insåg och lärde 

sig anhörigvårdarna med tiden att de inte alltid kunde sätta den anhöriges hälsa i första hand. 

De var istället tvungna att börja ta tag i sin egen hälsa (Butcher et al., 2001; Paun, 2003; 
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Persson & Zingmark, 2006; Vellone et al. 2008). Ett sätt för anhörigvårdarna att ta hand om 

sig själva och öka sitt välbefinnande var att ge ägna sig åt aktiviteter utan den anhörige. 

Motion och arbete hjälpte anhörigvårdarna att komma ifrån vårdandet för att återhämta sig, 

vilket upplevdes ge en förbättrad livskvalitet (Calasanti & King, 2007; Persson & Zingmark, 

2006; Vellone et al. 2008). Ett fåtal anhörigvårdare upplevde att pauserna från vårdandet av 

den anhörige inte hjälpte dem eftersom den anhörige och dennes situation alltid fanns i deras 

tankar (Vellone et al. 2008). Vårdarbetet bidrog ibland till en positiv inställning till livet och 

gjorde att anhörigvårdaren lärde sig mer om sig själv. Att få ta hand om den anhörige och få 

se den anhörige rentvättad och välmående uppfattades som positivt och var motiverande. De 

manliga anhörigvårdarna visade sig ofta stolta och nöjda över sina förmågor att sköta vården 

(Calasanti & King, 2007; Hasselkus & Murray, 2007; Netto et al. 2009). Anhörigvårdarens 

upplevelse av hälsa och välbefinnande var även kopplat till hur deras demenssjuke anhörige 

hade det. När den drabbade mådde bra mådde anhörigvårdaren bra.(Hasselkus & Murray, 

2007; Jansson et al. 2001; Perry, 2004; Persson & Zingmark, 2006; Vellone et al. 2008). 

Anhörigvårdarna upplevde att de ofta mådde dåligt av att vårda den drabbade men samtidigt 

upplevde de en förbättrad livskvalitet av att se den anhörige må bra (Vellone et al. 2008). 

 

Anhörigvårdarna upplevde glädje i samband med att se skymten av det gamla jaget hos den 

demenssjuke, som att exempelvis stundtals kunna föra en normal konversation (Hasselkus & 

Murray, 2007; Paun, 2003; Perry, 2004; Persson & Zingmark, 2006).“I am trying to enjoy 

whatever part I can were he is still himself” (Butcher et al., 2001. s.49) Anhörigvårdarna 

uppskattade att se personen bakom sjukdomen och upplevde det viktigt att utomstående också 

gjorde det. Vetskapen om att personen fanns kvar bakom sjukdomen gjorde att situationen var 

lättare att hantera. De uttryckte även en tacksamhet över det ”friska” som fanns kvar hos den 

anhörige. Friskhetstecken hos den anhörige gjorde att det fanns en ambition hos 

anhörigvårdaren att fokusera på det oförändrade och sträva efter hur det brukade vara 

(Butcher et al., 2001; Calasanti & King, 2007; Hasselkus & Murray, 2007; Paun, 2003; Perry, 

2004.; Persson & Zingmark, 2006; Walters et al. 2010). 

 

Få tid till sig själv 

Det var vanligt att anhörigvårdarna upplevde vårdandet som tidskrävande, vilket tärde på 

deras upplevelse av frihet. “ To me it means that vacations are over” (Paun, 2003. 

s.299)(Butcher et al., 2001; Hasselkus & Murray, 2007; Jansson et al. 2001; Paun, 2003; 

Persson & Zingmark, 2006; Vellone et al. 2008; Walters et al. 2010). Avsaknaden av frihet 

berodde på att den demenssjuke hade en tendens att följa efter anhörigvårdaren. Detta 

upplevdes som svårt (Jansson et al. 2001; Persson & Zingmark, 2006; Walters et al. 2010). 

Det fanns även tendenser till att anhörigvårdaren beskyddade och övervakade den anhörige. 

Att exempelvis lämna den anhörige ensam för en kort stund upplevdes svårt (Hasselkus & 

Murray, 2007; Vellone et al. 2008). Vissa anhörigvårdare saknade känslan av att kunna 

komma och gå som de ville. “I miss the freedom of coming and going.” (Walters et al. 2010). 

Att exempelvis åka på semester upplevdes som svårt och den begränsade rörligheten 

påverkade livskvaliteten. (Paun, 2003; Walters et al. 2010). 

 

DISKUSSION 
Studiens syfte är att beskriva upplevelsen av att vara anhörigvårdare till en demenssjuk 

familjemedlem som är över 65 års ålder och bor i det egna hemmet. Resultatet visar att det är 

svårt för anhörigvårdarna att acceptera den nya situationen och att de kan förneka att något är 

fel med den anhörige. Ändå väljer anhörigvårdaren många gånger att acceptera och anpassa 

sig till de nya uppgifter som vårdandet innebär. Att vårda upplevs ta mycket tid vilket leder 

till en minskad frihet. Anhörigvårdarna får ta på sig nya uppgifter som den demenssjuke inte 
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längre kan utföra. De utvecklar sitt tålamod i samband med stressande och frustrerande 

situationer, och har behov av stöd.  Sorg och skuldkänslor är vanliga. Trots det upplever 

många anhörigvårdare att vårdandet stärker relationen till den demenssjuke. Anhörigvårdarens 

hälsa är relaterat till hur den anhörige har det. Trots den stärkta relationen känner sig ofta 

anhörigvårdaren ensam. Det är svårt att se den demenssjuke försämras och det orsakar sorg 

och oro inför framtiden. Att ibland få se den ”sanna” anhörige ger anhörigvårdaren en känsla 

av glädje. 

 
Metoddiskussion 

Att genomföra denna studie som en intervjustudie uteslöts då vi anser oss vara för oerfarna att 

genomföra intervjuer för att få svar på studiens syfte. Ett annat skäl var att vi inte ville utsätta 

anhörigvårdarna för känslomässigt svåra intervjuer. En litteraturstudie bygger på redan utförd 

forskning och genom att granska samlad litteratur skapas den data som resultatet bygger på 

(Forsberg och Wengström, 2008). Genom att enbart använda kvalitativa artiklar till 

litteraturstudien framkom anhörigvårdarens upplevelser medan en intervjustudie skulle ha 

kunnat tillföra andra och kanske djupare förståelse av fenomenet.  

 

Sökningarna av artiklar genomfördes i databaserna Cinahl, PsycINFO, Pubmed och 

Swemed+. Sökorden varierade mellan databaserna på grund av att de använder olika 

tesaurusar. De utvalda databaserna innehåller forskning som är inriktad mot vårdvetenskap 

och valdes av den anledningen. Vi utnyttjade databasernas tesaurusar för att hitta de relevanta 

sökorden för att underlätta sökningarna och hitta relevanta artiklar för studiens syfte. 

Sökningarna gav, trots användandet av relevanta sökord, många träffar och sökningen 

försvårades. Östlundh (2006) menar att det litteratursökningen försvåras av hur många träffar 

sökningarna ger och en stor mängd träffar försvårar sökningsarbetet på grund av den stora 

mängd data författarna måste gå igenom. Vidare menar Östlundh (2006) att ingen databas är 

heltäckande utan är inriktade på sina specifika områden. Vi bedömer att användandet av flera 

databaser med inriktning mot omvårdnad minskar risken att missa relevant forskning. Genom 

att ha använt databasernas tesaurusar för att hitta relevanta sökord kan studiens trovärdighet 

ha ökat då sökningarna genomförts på ett relevant sätt. Detta då sökord kan variera mellan 

olika databaser.  Det stora antalet träffar som sökningarna gav försvårade arbetet att hitta 

relevant litteratur och en bättre kombination av sökorden kunde ha underlättat arbetet. Vi 

bedömer dock att vi har varit noggranna i vårt sökningsarbete och sekundärsökningen har 

även bidragit till att relevant litteratur har hittats. Då vi valde att enbart använda oss av de 

fulltext artiklar som fanns tillgängliga på universitetsbiblioteket, kan relevant litteratur har 

missats. Detta kan ha påverkat resultatet. 

 

Då sökningarna gav många träffar valdes att begränsa årtalen för publicering av artiklarna till 

år 2001 och framåt. Motivet var att få fram aktuell forskning och minska antalet träffar. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) är forskning en färskvara som snabbt blir gammal. Att 

begränsa artiklarna till att vara max tio år gamla kan tillräckligt med information hittas 

samtidigt som den är aktuell. Resultatet kunde ha blivit annorlunda om äldre artiklar tagits 

med då vi hade fått en större mängd material att basera resultatet på. 

 

Kvalitetsgranskningen har genomförts med en egenproducerad mall. Den är en 

sammanställning av de viktigaste punkterna från Forsberg och Wengströms (2008) samt 

Fribergs (2006) kvalitetsmallar. Studiens trovärdighet kan ha påverkats då ingen av oss har 

några större erfarenheter av att skriva en kvalitetsmall. Men då vi båda har enskilt granskat 

artiklarnas kvalitet och fått fram samma resultat och vilket stärker trovärdigheten. Vi valde att 
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endast ta med artiklar med medelhög och hög kvalitet. Detta kan i viss mån ha påverkat 

resultatet. 

 

Analysgenomförandet överrensstämmer med Lundman och Hällgren Graneheims (2008) 

kvalitativa innehållsanalys. Vi har båda läst igenom samtliga artiklar och har enskilt strykt 

under meningsenheter som ansågs beröra studiens syfte. Understrykningarna jämfördes sedan 

för att på så sätt minska risken för feltolkningar och för att minska risken att viktig 

information skulle missas. Sammanstämmighet fanns i våra tolkningar av texten vilket stärker 

trovärdigheten. Vi utförde kondenseringen och kodbildningen tillsammans för att minska 

risken att det skulle påverkas av misstolkningar och förutfattade meningar. Enligt Polit och 

Beck (2010) avgörs trovärdigheten av hur studien genomförs och hur bra författarna 

presenterar metoden som tillämpats. De menar även att trovärdigheten ökar om författarna 

presenterar citat som representerar deltagarnas ord. Citat finns med i resultatet för att ge 

läsaren möjlighet att ta del av deltagarnas upplevelser. Vi har även försökt att beskriva 

tillvägagångssättet noggrant och har försökt undvika att påverka analysen med egna 

förutfattade meningar. Trovärdigheten kan ha påverkats av att den kvalitativa 

innehållsanalysen som i början upplevdes svår att genomföra. Analysen kan även ha 

påverkats av att samtliga artiklar är publicerade på det engelska språket och tolkningsfel kan 

ha förekommit vid översättningen. Denna risk har förhoppningsvis minskat genom att ha med 

den engelska texten i exemplen på hur innehållsanalysen har genomförts (se bilaga 4).  

 

Polit och Beck (2008) förklarar generalisering eller överförbarhet som hur väl en studies 

resultat kan överföras till andra situationer och en liknande urvalsgrupp. Vi strävade efter att 

ha artiklar som publicerats i Norden för att få en överförbarhet till svenska anhörigvårdare. På 

grund av brist på nordiska artiklar var detta inte möjligt. Samtliga artiklar säger emellertid 

liknande saker om anhörigvårdarnas upplevelser vilket gör att vi bedömer att resultatet 

fortfarande går att överföra till svenska förhållanden och hur anhörigvårdarna med liknande 

situation i Sverige har det. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att anhörigvårdaren upplever stora känslomässiga och vardagliga 

förändringar i samband med att nära anhöriga drabbas av demenssjukdom. Känslorna som 

upplevs i situationen kan både vara positiva och negativa. Dock visar resultatet att det är de 

negativa känslorna som oftast upplevs. Anhörigvårdarna upplever sorg och skuldkänslor. 

Känslor av sorg uppkommer ofta i samband med att anhörigvårdaren får uppleva att den 

demenssjuke förändras. Betts Adams och Sanders (2004) menar att den vanligaste orsaken till 

upplevelsen av sorg är att se den anhöriges förluster på grund av demenssjukdomen. Det är 

viktigt att sjuksköterskan förstår hur anhörigvårdare upplever förändringen. Att exempelvis 

inte längre bli igenkänd av den demenssjuke anhörige känns svårt. 

 

Skuldkänslor uppkommer ofta då anhörigvårdaren uttryckt ilska mot den demenssjuke. 

Känslorna kan också upplevas då anhörigvårdaren inte kände sig tillräckligt nöjd med sin 

förmåga att ge den vård den demenssjuke önskade. Detta visar även annan forskning. Conde-

Sala et al, (2010) har i sin studie kommit fram till att de anhöriga, speciellt barnen, upplever 

skuldkänslor över att de inte förmådde hjälpa sin förälder mer än vad de gjorde. I Betts 

Adams (2006) studie framkommer också att anhörigvårdarna upplever skuldkänslor. 

Känslorna uppkom då anhörigvårdaren kände att de inte kunde ägna tillräckligt mycket tid 

tillsammans med den demenssjuke. Studien överrensstämmer med denna studie att 

skuldkänslor kunde upplevas efter att anhörigvårdaren känt ilska gentemot den demenssjuke. 
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Anhörigvårdarna upplevde att deras välbefinnande var kopplat till hur den demenssjuke 

mådde. I samband med vårdandet upplevs välbefinnande då den demenssjuke mår bra samt att 

ibland få se skymten av det friska. Anhörigvårdaren upplevde att det var positivt att se små 

förbättringar i tillståndet hos den demenssjuka. Sjuksköterskan kan kanske hjälpa 

anhörigvårdaren att uppleva ett bättre välbefinnande genom att uppmärksamma det friska hos 

den anhörige. 

 

Betts Adams (2006) beskriver även i sin studie att anhörigvårdaren ofta förnekade händelsen i 

början för att senare välja att acceptera den. Resultatet av denna studie visar att många 

anhörigvårdare ofta hade svårt att acceptera att den anhörige drabbats av en demenssjukdom. 

Att förneka det som hänt var vanligt. Anhörigvårdarna inser ändå med tiden att de måste lära 

sig att leva med situationen.  

 

Många anhörigvårdare upplever ett behov av stöd i situationen. Att få hjälp från familjen och 

vänner är vanligt. Vissa anhörigvårdare väljer att söka stöd från högre makter. Något som inte 

framkom i studiens resultat är om anhörigvårdaren fick stöd från samhället. Två av studierna 

var genomförda i Sverige men även i dessa framkom inte om anhörigvårdarna fick stöd från 

samhället. Enligt  Statens beredning för medicinsk utvärdering, (2007) finns det anhörigstöd 

att få i Sverige. Kommuner kan tillhandahålla stödinsatser i form av stödgrupper där 

anhörigvårdare får träffa andra som är i liknande situation. Det är då viktigt att 

anhörigvårdarna uppmärksammas och informeras att samhällets stöd finns. Enligt 

Socialstyrelsen (2005) är det sjuksköterskans uppgift att stödja och informera de närstående 

även om de inte frågar efter det. Detta kan innebära att en viktig uppgift för sjuksköterskan i 

kommunal vård är att hjälpa anhörigvårdaren att bearbeta sina känslor av sorg, ilska och 

förnekelse samt att utveckla anhörigvårdarens kunskap om demenssjukdom och demensvård. 

 

Resultatet visar att många anhörigvårdare upplever att vårdandet upptar mycket tid. Ofta 

upplevs vårdandet minska anhörigvårdarens egentid vilket upplevdes som negativt. 

Svanström (2009) beskriver även i sin doktorsavhandling att många anhörigvårdare, speciellt 

partners, upplever svårigheter att få tid till sig själv och sina intressen. Socialstyrelsen (2007) 

har genomfört en undersökning över hur mycket tid anhörigvårdarna arbetar per dygn. Varje 

vecka ägnar de cirka 40 timmar till vårdandet, vilket motsvarar ett heltidsjobb. 

Anhörigvårdaren har möjlighet att t.ex. få hemhjälp eller avlastning från kommunen. En ny 

rapport från Lorentzi (2011) visar att det är svårare att få rätt till bistånd idag. Antalet platser 

på särskilda boenden har minskat, vilket ökar belastningen på anhörigvårdaren som måste 

ansvara för vården under längre tid i hemmet. Rapporten visar även att antalet personer som 

får hjälp i hemmet har minskat med 100 000 från år 1980. Detta är viktigt att beakta då 

anhörigvårdarnas välbefinnande och hälsa kan påverkas negativt. 

 

Slutsats 

Anhörigvårdarna utför en tung och svår uppgift, och gör samtidigt samhället en stor tjänst. De 

upplever ofta vårdandet som negativt men även positivt. Vissa ser uppgiften som ett måste 

och en börda medan andra önskar sköta vården och kanske avstå från stöd och hjälp. Det är 

viktigt att sjukvården och sjuksköterskan uppmärksammar anhörigvårdarnas utsatta situation 

och möter de behov som anhörigvårdaren har. Forskningen om anhöriga, speciellt de vuxna 

barnens upplevelser av att ha en demenssjuk förälder är svår att finna. Detta problemområde 

är därför angeläget att vidare forska om.  
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Datum Databas Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

2011-10-03 SweMed+ Dementia 569 - 

  Dementia + Daughters 11 1 

2011-10-10 SweMed+ Dementia + Spouses 12 0 

2011-10-10 SweMed+ Dementia + caregivers 32 0 

2011-10-10 SweMed+ Dementia + ”home nursing” 12 0 

2011-10-10 SweMed+ Dementia + Family 54 0 

2011-10-03 Cinahl Dementia  15458 - 

2011-10-03 Cinahl (MM ”Dementia+”) AND 

(MM ”adult children”) 

46 0 

2011-10-10 Cinahl (MM ”Dementia+”) AND 

(MM ”Family”) 

286 - 

2011-10-10 Cinahl (MM ”Dementia+”) AND 

(MM ”Family”) + “home 

nursing” 

41 1 

2011-10-10 Cinahl (MM ”Dementia+”) AND 

(MM ”spouses”) 

140 - 

2011-10-10 Cinahl (MM ”Dementia+”) AND 

(MM ”spouses”) + “home 

nursing” 

13 2 

2011-10-10 Cinahl (MM ”Dementia+”) AND 

(MM ”Family”) + qualitative 

60 1 

2011-10-14 Cinahl (MM “dementia”) AND 

(MM “caregivers”) + “home 

nursing” 

109 0 

2010-10-03 PsychInfo Dementia 12193 - 

2010-10-03 PsychInfo Dementia AND Adult 

children 

77 0 

2010-10-03 PsychInfo Dementia AND Daughters 37 1 

2010-10-03 PsychInfo Dementia AND Sons 52 0 

2010-10-03 PsychInfo Dementia AND parents 62 0 

2010-10-04 PsychInfo Alzheimers disease AND 

Family caregivers 

128 1 

2010-10-04 PsychInfo Alzheimers disease 4373 - 

2010-10-10 PsychInfo Dementia AND Spouses 137 0 

2010-10-10 PsychInfo Dementia AND Family 1540 - 

2010-10-10 PsychInfo Dementia AND Caregivers 1340 - 

2010-10-10 PsychInfo Dementia AND (Caregivers 

OR Family) 

2370 - 

2010-10-10 PsychInfo Dementia AND (Caregivers 

OR Family) AND Quality of 

life 

304 - 

2010-10-10 PsychInfo Dementia AND (Caregivers 

OR Family) AND 

Experiences 

311 - 

2010-10-10 PsychInfo Dementia AND (Caregivers 

OR Family) AND 

Psychosocial 

117 0 
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2010-10-10 PsychInfo Dementia AND (Caregivers 

OR Family) AND qualitative 

267 - 

2010-10-10 PubMed Dementia 126113 - 

2010-10-10 PubMed Dementia+family 9504 - 

2010-10-10 PubMed Dementia+caregiver+adult 

children 

56 0 

2010-10-10 PubMed Dementia+caregivers+stress 938 - 

2010-10-10 PubMed Dementia+family+stress 839 - 

2010-10-10 PubMed Dementia+family+home 

nursing 

587 - 

2010-10-10 PubMed Dementia+spouses 522 - 

2010-10-10 PubMed Dementia+adult children 96 0 

2010-10-10 PubMed Dementia+family+caregivers

+adult children+home 

nursing+stress 

4 0 

2010-10-10 PubMed Dementia+family+caregivers

+quality of life” 

742 - 

 



 

Schema för kvalitetsgranskning        Bilaga 2 

 

Är syftet med studien tydligt formulerad? 

JA  NEJ 

 

Är inklusions- och exklusionskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

JA  NEJ 

 

Urval – finns det beskrivet var och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

JA  NEJ 

 

Är metoden för datainsamling tydligt beskrivet? 

JA   NEJ 

 

Är analysen av data tydligt beskriven? 

JA  NEJ 

 

Är analysmetoden diskuterad? 

JA   NEJ 

 

Är tolkningen av resultatet diskuterade? 

JA   NEJ 

 

Är studien etiskt granskad? 

JA  NEJ 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

JA  NEJ



 

Artikelöversikt                  Bilaga 3 s. 1(4) 

Författare 

År 

Land 

Syfte Design/metod Urval Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Butcher, H.,  

Holkup, P. &  

Buckwalter, K. 

 

2001, 

 

USA 

Syftet med studien är 

att beskriva 

upplevelsen av att 

vårda en 

familjemedlem med 

Alzheimers sjukdom 

eller relaterade 

sjukdomar i det egna 

hemmet. 

Kvalitativ metod. 

Analys gjord på 

intervju-data 

(ostrukturerade 

frågor) som 

transkriberats. 8 

teman bildades. 

103 

anhörigvårdare 

deltog. 29 män 

och 74 kvinnor 

mellan 36-86 

år 

Visar att anhörigvårdaren 

upplever; vårdandet som” tungt; 

stressigt och frustrerande, sorgligt 

på grund av förlusten;  svårigheter 

att integrera sjukdomen i  livet; att 

finna stöd,  svårigheter att leva 

med förändringarna samt finna 

mening och glädje i livet”. 

Studien är 

etiskt 

granskad. 

(9) Hög 

Calasanti, T., & 

King, N. 

 

2007, 

 

USA 

Syftet med studien är 

att belysa mäns 

erfarenheter av att ta 

hand om sina fruar 

med Alzheimers 

sjukdom i det egna 

hemmet. 

Kvalitativ metod. 

Semi-

strukturerade  

intervjuer. 

Intervjuerna 

transkriberades 

och kodades.  

Urvalet består 

av nio män. 

Resultatet visar att männens 

förhållningssätt till omvårdnad 

hade och göra med deras 

uppfattning av att vara man. Sex  

teman bildades: att använda sin 

mentala styrka. Fokusera på det 

viktigaste i aktiviteter, 

undertrycka känslor, minimera 

problem, distrahera 

uppmärksamhet och 

självmedicinerande. 

Studien är 

etiskt godkänd. 

(7) 

Medel 

Hasselkus, B., 

& Murray, B. 

 

2007, 

 

USA 

Syftet med studien är 

att få en förståelse för 

anhörigvårdarens 

upplevelse av 

välbefinnande i 

samband med dagliga 

aktiviteter med en 

demenssjuk individ. 

Kvalitativ metod. 

Studien använde 

sig av 

telefonintervjuer. 

Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades 

och analyserades.  

Urvalet bestod 

av 33 anhöriga 

varav 27 var 

kvinnor och 6 

var män. 

De dagliga aktiviteterna var för 

anhörigvårdarna; att utvärdera och 

övervaka välbefinnandet hos den 

demenssjuke och sig själv. 

Anhörigvårdarens engagemang i 

aktiviteterna kan mildra de 

eventuella upplevda svårigheterna  

i omvårdnanden. 

Studien är 

etiskt godkänd. 

(8) Hög 
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Jansson, W., 

Nordberg, G. & 

Grafström, M. 

 

2001, 

 

Sverige 

Att beskriva makars 

vårdrutiner i hemmen 

för demenssjuka samt 

tankar om dessa. 

Kvalitativ metod. 

Data samlades in 

genom samtal, 

skriftliga 

rapporter samt 

observationer i 

parens hem. 

8 par. en i varje 

par vårdade sin 

partner med 

Alzheimers eller 

annan form av 

demenssjukdom. 

Anhörigvårdarn

a rekryterades 

från en 

äldrevårdsklinik 

i Stockholm.  

Studiens resultat belyser utöver 

den traditionella praktiska 

omvårdnaden även andra 

aspekter. 

Studien är 

etiskt 

granskad av 

Karolinska 

Institutet, 

Stockholm 

(9) Hög 

Netto, N., Goh 

Yen Ni, J., & 

Yap Lin Kiat, P. 

 

2009, 

 

Singapore 

Att undersöka de 

vinster som upplevs 

av anhörigvårdare till 

personer med 

demenssjukdom. 

Kvalitativ design 

med 

semistrukturerade 

djupgående 

intervjuer. 

Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades 

och analyserades. 

12 personer 

intervjuades. 10 

var barn, 1 maka 

och 1 

systerdotter. 

Alla anhörigvårdare upplevde att 

de vunnit något från vårdandet. 

Vanligast var personlig utveckling 

i form av ökad förståelse och 

uthållighet. Vårdgivaren upplevde 

även en förbättrad relation med 

den anhörige. Till sist upplevde 

vårdaren en ökad andlig syn och 

starkare relation med gud. 

Studien är  

godkänd av 

en etisk 

kommitté  

(8) Hög 

Paun, O.  

 

2003,  

 

USA 

Att undersöka äldre 

kvinnors upplevelser  

av att vårda sina 

demenssjuka män i 

hemmet. 

Kvalitativ metod. 

Face-to-face 

intervjuer utförda 

i hemmen eller på 

överrenskommen 

plats. 5 Teman 

valdes ut. 

14 fruar  över 60 

år som vårdade 

sina män i 

hemmet 

diagnostiserade 

med Alzheimers 

(i minst tre år) 

Fem huvudteman beskriver de 

grundläggande strukturen av 

kvinnornas upplevelser. Särskilt 

belyses hur situationen påverkar 

kvinnorna. Fynden avslöjar unika 

aspekter gällande äldre kvinnor. 

Studien är 

etiskt 

godkänd  

(9) Hög 
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Perry, J.  

 

2004, 

 

Storbritannien 

Syftet med studien är 

att studera döttrars 

omvårdnadsberättelser 

för att undersöka 

processen av att ta 

hand om en 

demenssjuk  förälder i 

hemmet. 

Kvalitativ metod. 

Majoriteten av de 

29 intervjuerna 

utfördes i det 

egna hemmet. 

Anteckningar och 

bandinspelade 

intervjuer. 

Kategorier 

bildades utifrån 

datan. 

Anhörigvårdar

e tillfrågades 

via brev. 19 

döttrar och en 

svägerska 

deltog alla 

utom en bodde 

tillsammans 

med den 

demenssjuke. 

Resultatet beskriver processen hur 

döttrarna anpassar sig till den nya 

situationen gällande att ta hand om 

mamman och sig själva. 

Studien är 

godkänd av 

en 

etikprövnin

gsnämnd. 

(9) Hög 

Persson, M., & 

Zingmark, K. 

 

2006, 

 

Sverige 

Syftet med studien är 

att belysa erfarenheter 

av dagliga aktiviteter 

hos makar som bor 

med en person med 

Alzheimers sjukdom 

Kvalitativ design. 

Forskarna utförde  

intervjuerna i 

hemmet eller på 

sjukhuset och 

spelades in på 

band. 

Inspelningarna 

transkriberades 

och analyserades.  

Urvalet bestod 

av 8 makar 

varav 5 

kvinnor och 3 

män. 

Resultatet visar att deltagarna 

kontinuerligt fick byta 

arbetsuppgifter. Vilka uppgifter som 

fanns berodde på partnerns behov. 

Makarna funderade mycket på 

konsekvenserna av sin partners 

demenssjukdom.  

Studien var 

godkänd av 

en etisk 

kommitté 

(9) Hög 
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Vellone, E., 

Piras, G., 

Talucci, C., & 

Zichi Cohen, M. 

 

2008, 

 

Italien 

Syftet är att beskriva 

innebörden av 

livskvalitet hos 

vårdgivare för 

patienter med 

Alzheimers sjukdom 

och att identifiera 

faktorer som påverkar 

deras livskvalitet. 

Kvalitativ metod. 

Intervjuerna tog 

rum på 

avdelningen 

medans den 

demente anhörige 

var på läkarbesök. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 

Urvalet består 

av 32 personer, 

21 makar, nio 

barn och två 

vänner.  

anhörigvårdarna associerade god 

livskvalitet med lugn, psykiskt 

välbefinnande, frihet och allmänt 

välbefinnande, god hälsa och god 

ekonomiskt status. Faktorer som 

ökade välbefinnande var god hälsa 

hos patienten, oberoende från 

patienten och hjälp vid vårdnaden. 

Livskvaliteten försämrades vid oro 

över framtiden och patientens 

sjukdomsutveckling och stress. 

Är etiskt 

godkänd. 

(9) Hög 

Walters, A., 

Oyebode, J., & 

Riley, G. 

 

2010, 

 

Storbritannien 

Syftet är att utforska 

makars 

(anhörigvårdare) 

förståelse för partners 

med demenssjukdom. 

Kvalitativ design. 

Intervju med fruar 

som vårdat sin 

make i minst två 

år. Intervjuerna 

var semi-

strukturerade och 

spelades in för att 

sedan 

transkriberas och 

analyseras.  

Urvalet bestod 

av 6 fruar. 

Resultatet består av fyra teman; 

Rollförändringar, 

relationsförändringar, känslomässiga 

reaktioner på olika beteenden och 

påverkan på anhörigvårdaren liv. 

Känslor i teman varierade beroende 

på hur det förflutna såg ut. En känsla 

av sammanhang gjorde det lättare för 

anhörigvårdarna att anpassa sig till 

situationen. 

Studien är 

godkänd av 

en etisk 

kommitté 

(8) Hög 

 

 

 



 

Exempel av innehållsanalys                Bilaga 4 s. 1(3) 

Engelsk text Meningsenhet Kondenserad Kod Underkategori huvudkategori 

I know he’s not well, 

so I have learned to 

just accept it and do 

the best I can. 

Jag vet att han inte är 

bra, så jag har lärt mig 

att bara acceptera det 

och göra det bästa jag 

kan. 

Accepterar den 

anhöriges sjukdom, 

gör sitt bästa 

Acceptera situationen Från förnekelse till 

acceptans 

Att lära sig leva med 

en demenssjuk 

anhörig 

Many found support 

from their families 

and friends, for which 

they were grateful. 

 

 

Många fick stöd från 

sina familjer och vänner 

vilket de var 

tacksamma för 

 

Stöd från familj och 

vänner var 

uppskattat 

Stöd Att få stöd 

I am anxious because 

I do not know what 

the future is going to 

bring. 

Jag är orolig eftersom 

jag inte vet vad 

framtiden kommer att 

medföra. 

 

Orolig inför vad 

som komma skall. 

Oro inför framtiden. Synen på framtiden 

Counted his inability 

to handle money as a 

blessing, as she could 

finally be in charge of 

that aspect of her life 

Såg hans oförmåga att 

hantera pengar som en 

välsignelse, eftersom 

hon äntligen kunde ha  

kontroll av denna 

aspekt i sitt liv 

Upplevde det bra att 

ha kontroll över 

ekonomin 

Nya uppgifter för 

anhörigvårdaren 

Rollförändringar Att ta på sig nya roller 

och förändringar i 

relationen 



 

                 Bilaga 4 s. 2(3) 

It’s satisfying that I 

can take care of her; 

that brings us closer 

together. I don’t think 

we’ve ever been as 

close as we are right 

now. 

Det är tillfredsställande 

att jag kan ta hand om 

henne, det för oss 

närmare varandra. Jag 

tror inte att vi någonsin 

har varit så nära 

varandra som vi är just 

nu. 

Att vårda förde dem 

närmare varandra. 
Bättre relation Närhet och distans Att ta på sig nya roller 

och förändringar i 

relationen 

In spite of all the help 

she was receiving she 

still felt alone as a 

human being living 

this experience 

Trots all den hjälp hon 

fick kände hon sig ändå 

ensam som människa 

när hon levde med 

denna erfarenheten 

Upplever ensamhet 

trots hjälp 
Ensamhet i relationen Närhet och distans 

I'm not free from 

worry. I worry within 

and I can smile and I 

can still be tense 

inside 

Jag är inte fri från 

bekymmer. Jag oroar 

mig inuti och jag kan le 

och jag kan fortfarande 

vara spänd inombords 

Upplevelse av oro, 

men kan verka 

positiv utåt 

Undertrycka känslor Att inte visa känslor Känslomässiga 

förändringar 

All daughters 

mourned the loss of 

the mothers they once 

had. 

Alla döttrar sörjde 

förlusten av den 

mamma de en gång 

hade 

Upplevde sorg över 

förlusten. 
Sorg Sorg och skuldkänslor 

I mean at this point if 

she was in a home I’d 

feel so guilty, I’d just 

keep her at home just 

because it would kill 

me, not her. 

Jag menar vid det här 

laget om hon var i ett 

hem skulle jag känna 

mig skuld, så jag har 

henne hemma för att 

annars skulle det döda 

mig, inte henne 

Har den anhörige 

hemma för att inte 

känna skuldkänslor. 

skuldkänslor 



 
 

Bilaga 4 s. 3(3) 

Another source of 

frustration arose at the 

time when caregivers 

were first beginning 

to recognize 

something was wrong 

with their loved ones. 

En annan källa till 

frustration uppstod när 

anhörigvårdaren först 

börjar inse att något är 

fel med sina kära 

Anhörigvårdaren 

upplevde frustration 

i början av 

insjuknandet. 

Frustration i början Frustration Känslomässiga 

förändringar 

The importance of 

doing things without 

ones partner was 

stressed by 

participants 

Vikten av att göra saker 

utan sin partner 

betonades av deltagarna 

Viktigt med egentid Egentid Välbefinnande 

 

Att hitta sig själv i 

den nya situationen 

When I see my wife is 

a little better I feel my 

QOL is improved 

När jag ser att min fru 

är lite bättre känner jag 

att min livskvalitet 

förbättras 

När patienten mår 

bättre mår också 

vårdgivaren bättre 

Välbefinnande 

Mr E follows his 

wife, who finds it 

difficult always being 

watched and never 

left alone. 

Herr E följer sin fru, 

som upplever det svårt 

att alltid vara påpassad 

och aldrig få vara 

ensam. 

svårt att aldrig få 

vara ensam och 

alltid påpassad 

Aldrig ensam Få tid till sig själv 

 


