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    Abstract 

Background: Dementia is often called the illness of relatives because the 

whole family is affected and they are forced to take on new roles and adapt 

to a new life situation. More than half of people with dementia live in 

ordinary living, many with a relative.  

Objective: The purpose of this study is to elucidate relatives' experiences of 

caring for a relative with dementia in the home. 

Method: The study was conducted with a qualitative approach with semi-

structured interviews. Eight relatives attended, of which one man and seven 

women who cared for a relative with dementia in the home participated. The 

material was analyzed based on a qualitative content analysis. 

Outcome: Relatives saw it as a matter of course to take care of their relatives 

after being affected by dementia. The interviewees described feelings of 

loyalty, duty, and love and that their relationship was still characterized by 

closeness and concern for each other. At the same time, the lives of the 

relatives who were now facing new difficulties and challenges changed. The 

study's results eventuated in two main categories: relating to a new life 

situation and support and strategies, with five subcategories: changing roles, 

loss of one's life partner, deteriorating health and quality of life, support 

from the surroundings and own resources. 

Conclusion: The experience of caring for a close relative with dementia had 

both positive and negative aspects. They were cared for in love and loyalty. 

At the same time, many relatives experienced a loss and a feeling of being 

alone even though the loved one remained alive. In order to cope with their 

everyday lives, different support and strategies were important. 
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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Demenssjukdomen kallas ofta för de anhörigas sjukdom. Hela 

familjen drabbas och tvingas ofta inta nya roller och anpassa sig till en ny 

livssituation. Mer än en halv miljon personer med demens lever i ordinärt 

boende, många gånger med en närstående.  

Syfte: Syftet med studien är att belysa anhörigas upplevelser av att vårda en 

närstående med demenssjukdom i hemmet.  

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer. Åtta anhöriga deltog i studien, varav en man 

och sju kvinnor som alla vårdade en anhörig med demenssjukdom i hemmet. 

Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: De anhöriga såg det som en självklarhet att ta hand om sina 

närstående efter att de drabbats av demenssjukdom. Informanterna beskrev 

känslor av lojalitet, plikt och kärlek och deras relation präglades fortfarande 

av närhet och omtanke till varandra. Samtidigt förändrades livet och man 

stod inför nya svårigheter och utmaningar. Resultatet mynnade ut i två 

huvudkategorier; Att förhålla sig till en ny livssituation och Stöd och 

strategier samt fem underkategorier vilka var; Förändrade roller, Förlust av 

sin livskamrat, Försämrad hälsa och livskvalitet, Stöd från omgivningen och 

Egna resurser.  

Slutsats: Upplevelsen av att vårda en närstående med demens hade både 

positiva och negativa aspekter. Man vårdade av kärlek och lojalitet. 

Samtidigt upplevde många anhöriga en förlust och en känsla av att vara 

ensam trots att den närstående fanns kvar i livet. För att klara vardagen 

framkom olika stöd och strategier som var viktiga.  

Nyckelord 

Anhörigvårdare, demens, intervjustudie, livsvärld, upplevelser 
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1 Inledning 
 

Författarna har under sin tid som sjuksköterskor inom hemsjukvård, 

primärvård och slutenvård träffat flertalet patienter med demenssjukdomar 

och deras familjer. Det har uppmärksammats vilket krävande arbete det 

många gånger innebär för de anhöriga att ta hand om sina närstående. Ofta är 

de anhöriga också äldre, har egna hälsoproblem och är en grupp som “vårdar 

i det tysta”, där deras upplevelser och behov av stöd inte beaktas tillräckligt. 

Att vara anhörig till en person med kognitiva nedsättningar upplevs många 

gånger som påfrestande, men det kan också finnas något positivt i att ge 

omsorg till den som har kognitiv svikt eller är demenssjuk (Carz & Terzis, 

2015). Enligt Socialstyrelsen (2015) finns det forskning inom området 

anhörigvårdare och närstående med demenssjukdom, men samhället och 

sjukvårdssystemet är ständigt under omvandling och därför finns ett stort 

behov av ny forskning.  

 

Författarna vill med denna studie undersöka vilka upplevelser anhöriga har 

av att vårda en nära anhörig som drabbats av demenssjukdom? Vilka 

erfarenheter finns? Vad är viktigt för de anhöriga för att de ska 

orka?  Författarna önskar även få en djupare kunskap och förståelse för att 

kunna möta dem i sin nya yrkesroll.  

2  Bakgrund 
 

2.1 Vad innebär demens? 
Demens är ett samlingsnamn för olika tillstånd med gemensamma symtom, 

där minnet och tankeförmågan påtagligt försämrats. Andra symtom som 
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tillhör demenssjukdom är sämre kommunikationsförmåga, svårigheter att 

orientera sig till tid, rum och person, samt svårigheter till praktiska förmågor. 

Även personlighetsförändringar som t.ex. aggressivitet, hämningslöshet, 

dåligt omdöme och känslomässig avtrubbning förekommer. Demens är 

vanligast i de högre åldrarna, men kan förekomma även hos yngre. Demens 

tillhör inte det normala åldrandet, och de flesta äldre drabbas inte. Däremot 

ökar andelen personer med demens ju äldre vi blir (Skog, 2012). Mellan 130 

000 och 150 000 personer i Sverige beräknas ha en demenssjukdom och 

varje år insjuknar 20 000-25 0000 personer (Socialstyrelsen, 2017). 

Demenssjukdom förkortar livet och i genomsnitt lever en demenssjuk fyra år 

efter att ha fått sin diagnos (Skog, 2012). 

 

Det finns två huvudgrupper av demenssjukdomar; primärdegenerativa som 

orsakas av en fortlöpande nedbrytningsprocess i hjärnan och sekundära 

demenssjukdomar som orsakas av en mängd olika sjukdomar. Alzheimers 

sjukdom är den vanligaste typen och står för ca 70 % av alla 

demenssjukdomar. Omkring 20% är vaskulära demenssjukdomar och 

resterande 10 % orsakas av andra sjukdomstillstånd (Skog, 2012). 

Demenssjukdomen har ofta ett smygande förlopp vilket i början kan göra att 

den närstående inte förstår vad den sjuke drabbats av (Demenscentrum, 

2018).  

Demenssjukdom kallas ofta för de anhörigas sjukdom. Hela familjen drabbas 

och tvingas ofta inta nya roller, ta på sig nytt ansvar och många gånger ändra 

hela sitt livsmönster såväl psykiskt och fysiskt. Har relationen mellan 

anhörig och den som drabbas av demenssjukdom tidigare varit god kan det 

förmodligen kännas naturligt att ta på sig rollen som vårdare (Edberg, 2011). 
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2.2  Anhörigvårdare och närstående  
Med anhörig avses enligt Socialstyrelsens termdatabas: ”person inom 

familjen eller bland de närmaste släktingarna” och med närstående avses: 

”person som den enskilde anser sig ha en nära relation till” (Socialstyrelsen, 

2018). I Socialtjänstlagen 5 kap. 10§ (SoL 2008/19:82) infördes 2001 

begreppet anhörigvårdare. I Socialstyrelsen termdatabas definieras 

anhörigvårdare som: ”person som vårdar närstående som är långvarigt sjuk, 

äldre eller har funktionsnedsättning” (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Enligt Peakock, Duggleby och Koop (2012) kan family caregiving definieras 

som “obetald eller informell vård, till en bräcklig eller kroniskt sjuk 

familjemedlem som ej längre kan utföra uppgifterna själva” (s. 118). Dessa 

uppgifter kan inkludera tvätt, påklädning, måltider, städning, körningar, hjälp 

med ekonomiska uppgifter, eller att ordna med hjälp från sociala 

myndigheter. Förutom dessa praktiska göromål har anhörigvården även 

känslomässiga kopplingar till vårdtagaren, och behöver ge ett psykosocialt 

stöd (Peakock et al., 2012).  

 

I studien har författarna valt att benämna den som vårdar den demenssjuke 

för “anhörigvårdare” eller “anhörig” och den som vårdas för “den 

närstående” för att särskilja och förtydliga begreppen. 

 

2.3 Att vara anhörigvårdare 
I Sverige uppskattades 2012 enligt Lethin, Rahm Hallberg, Karlsson och 

Janlöv (2016) att mer än hälften av alla med demenssjukdom bodde i ordinärt 

boende, många tillsammans med en anhörig. Personer med demenssjukdom 

mår bäst av att bo kvar i sin hemmiljö och det har visat sig att ett 

institutionslikt boende i större utsträckning kan orsaka till exempel 

aggressivitet och vandringsbeteende (Demenscentrum, 2018). Att vårda en 
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demenssjuk närstående i hemmet innebär förutom hjälp med aktiviteter i det 

dagliga livet, även att hantera ett förändrat beteende och de svårigheter det 

medför. Anhörigvårdare till dementa löper en ökad risk för stress, depression 

och andra hälsokomplikationer samt har högre sjuklighet jämfört med dem 

som vårdar personer utan demenssjukdom (Lethin, et al., 2016). 

 

Livet förändras på många sätt när någon nära anhörig drabbas av 

demenssjukdom. Det blir svårt med meningsfulla relationer. Det kan handla 

om kommunikationen med varandra eller möjligheten att göra saker 

tillsammans. Förmågan att bibehålla känslor som kärlek, tillgivenhet och 

ömhet i relationen är möjliga att behålla intakta länge (Edberg, 2011). 

 

Vartefter sjukdomen progredierar blir det allt svårare att lämna den 

närstående ensam, och den anhörige kan känna stort ansvar för vården och 

säkerheten. Stressen kan resultera i utmattning och sömnsvårigheter, och den 

anhörige oroar sig över vad som händer om hans/hennes egen hälsa 

försämras och inte längre kan klara av vården hemma (Granheim, Johansson 

& Lindgren, 2014). Att navigera i komplicerade vårdsystem är ett ytterligare 

problem för många anhöriga. Rätt personer skall kontaktas för stöd och olika 

frågor. En studie av Lethin et al. (2016) visar att anhöriga har väldigt olika 

upplevelser av vårdsystemet. En del menade att de blev väl bemötta och fick 

informativa fakta och vägledning, medan andra fick kämpa för vård och 

service, både för dem själva och den närstående. Närstående till personer 

med demenssjukdom behöver kunskap, hjälp och stöd för att orka med sin 

situation som anhörigvårdare. Det är även viktigt att de får möjlighet till 

återhämtning, annars ökar risken för vanvård och våld, eller egna 

hälsoproblem  

 



 

5 
 

Många kommuner ordnar grupper där anhöriga träffas och pratar och ger 

varandra stöd under trivsamma former. De får prata om sina känslor och får 

hjälp att bearbeta dessa. Ibland kan man också få utbildning och information 

i anhöriggrupper (Nationellt kunskapscentrum anhöriga, 2019).  

 

Många anhöriga upplever det känslomässigt ansträngt i samband med 

beslutet att det inte längre är möjligt att vårda den närstående hemma, utan 

han/hon måste flytta in till ett vårdboende. Anhöriga ifrågasätter ofta sitt 

beslut och upplever känslor av sorg och hjälplöshet, särskilt när de märker 

hur mycket den närstående har förändrats. När den närstående flyttar till ett 

vårdboende upplever många anhöriga osäkerhet och ångest kring beslutet 

eftersom de ser vårdboendet som “den sista anhalten” (Granheim, et al., 

2014). Anhörigvårdares roll förändras, men fortsätter ofta även efter att den 

dementa närstående flyttat till vårdboendet (Peakock et al., 2012). 

 

2.4 Lagar och rekommendationer vid demensvård 
Hälso- och sjukvårdslagen 4 kap. 1§ (HSL 2017:30) säger att målet med 

hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vidare ska vården ska ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet. 

 

I Socialtjänstlagen kap 5 §10 (SoL 2008/19:82) anges att kommunen ska 

erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en 

närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som 

har en funktionsnedsättning. Kommunen är skyldig att informera om 

verksamheter och stöd som finns att erbjuda. Syftet är att minska de 

anhörigas psykiska och fysiska belastning. Stödet kan innebära exempelvis 

information om den närståendes sjukdom, prognos eller 

funktionsnedsättning, enskilda samtal och samtal i grupp, hjälpmedel, 
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utbildning, hjälp i hemmet, avlösning i olika former eller ekonomisk 

ersättning (Socialstyrelsen, 2018). Centralt för olika stödinsatser inom vården 

och omsorgen vid demenssjukdom är att de ges utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt, samt att de erbjuds i en god psykosocial miljö med fokus på 

individen. Stödet bör utgå från personens egna önskemål och kvarvarande 

förmågor och utförs oftast i hemmet (Socialstyrelsen, 2018). 

 

2.5 Sjuksköterskans ansvar och kompetens 
Sjuksköterskans ansvarsområde och specialitet är omvårdnad, och det 

omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära 

arbetet. Legitimationen innebär att sjuksköterskor har ett självständigt 

yrkesansvar och är autonoma i sin yrkesutövning, men samtidigt arbetar 

tillsammans med andra yrken och professioner för att tillgodose patientens 

behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik och tydliggör 

sjuksköterskans förhållningssätt inom områdena: allmänheten, 

yrkesutövningen, professionen och medarbetaren (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

 

I kompetensbeskrivningen för distriktssköterska anges att distriktssköterskan 

skall “möta individen och dennes familj med närvaro, lyhördhet, ärlighet och 

bekräftelse” samt “tillämpa ett holistiskt förhållningssätt inkluderat den miljö 

individen lever i”. Vidare beskrivs att distriktssköterskan har fördjupat 

ansvar för att leda och utveckla omvårdnaden inom hälso- och sjukvård, 

regionsjukvård eller privata verksamheter. Grunden i distriktssköterskans 

arbete är att med hälsofrämjande synsätt utgöra ett stöd för alla människor i 

alla åldrar och sjukdomstillstånd (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). 
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Demenssköterska är en relativt ny funktion i Sverige. Demenssköterskans 

ansvarsområden är bland annat att initiera demensutredningar och vara ett 

stöd när diagnos är satt. Demenssköterskan är ofta en del av ett större 

multiprofessionellt team (Svenskt demenscentrum, 2011). 

3  Teoretisk referensram 
 

3.1  Livsvärld  
Studiens teoretiska referensram utgår från livsvärldsperspektivet. 

Livsvärlden är den levda världen och det innebär att se, förstå och beskriva, 

samt analysera världen eller delar av den, såsom den erfars av människor 

(Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Livsvärlden är 

den värld i vilken vi lever våra vardagliga liv. Det är en värld av olika 

meningssammanhang. Många gånger tar vi den för given och den existerar 

trots att vi inte alltid reflekterar över den (Gustin & Bergbom, 2017). Med 

livsvärlden som ansats i vårdandet krävs ett förhållningssätt där människans 

levda och ibland komplexa verklighet bekräftas. Genom livsvärldsteorin 

betonas människors upplevelser och erfarenheter (Dahlberg et al., 2003). I 

studien kommer anhörigas subjektiva perspektiv av vårdandet beaktas. 

 

Vid undersökning av företeelser måste ett speciellt förhållningssätt tillämpas 

för att innebörden ska ”visa sig”. Livsvärldsvärldsperspektivet kräver en 

öppenhet. Öppenheten har också innebörden av att se det unika. I ett öppet 

livsvärldsperspektiv prioriteras den unika människan eller det unika i en 

situation (Dahlberg, 1997).  

 

Genom livsvärldsperspektivet som utgångspunkt i studien, tar författarna 

hänsyn till de anhörigas levda erfarenhet. Författarna försöker ta del av, och 

sätta sig in i deras levda värld och på så sätt bekräfta deras verklighet.  
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4 Problem 
Med en ökad medellivslängd ökar också antalet personer som insjuknar i 

demenssjukdomar, och mer än hälften av alla med demensdiagnos som 

vårdas i hemmet och lever med en nära anhörig. Att vårda en närstående med 

demenssjukdom kan leda till fysisk och psykisk ohälsa hos den anhörige, 

som dessutom ofta själv är äldre och har egna hälsoproblem. Att vårda en 

nära anhörig med demenssjukdom innebär också sorg och förluster i både 

relationen med den sjuke, och över sitt eget liv som inte kan levas på samma 

sätt som tidigare. Det är heller inte ovanligt att anhöriga hamnar i en 

krissituation när en närstående insjuknar, där ängslan och oro inför framtiden 

blir en central del av vardagen. Att möta den demenssjukes förändrade 

beteende är en daglig utmaning. Utöver praktisk hjälp som behöver bistås 

med kan i sjukdomsbilden finnas inslag både våld, aggressivitet, 

hallucinationer och grava personlighetsförändringar. 

 

Författarna vill med denna studie ta del av anhörigas upplevelser och 

livsvärld, och på så sätt få en bättre förståelse för att kunna möta dessa 

anhöriga i vår roll som distriktsköterskor. 

 

 Vilka erfarenheter besitter anhöriga av att vårda en närstående som 

drabbats av demenssjukdom? 

 Vad är viktigt som anhörigvårdare för att orka? 

 

5 Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa anhörigas upplevelser av att vårda en 

närstående med demenssjukdom i hemmet. 
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6 Metod 

6.1 Design 
Studien har genomförts med kvalitativ metod vilket är lämpligt när man 

undersöker ett fenomen, och söker ett djupare och mer holistiskt perspektiv 

där man samlar berättande material. Kvalitativ metod är mest lämplig att 

använda då individers upplevelser ska studeras (Polit & Beck, 2017). 

Författarna vill ta del av upplevelserna ur ett livsvärldsperspektiv hos 

informanterna och anser att detta på bästa sätt görs genom intervjuer. Vidare 

genomförs studien med en induktiv ansats vilket innebär att 

förutsättningslöst observera och studera det fenomen som ska undersökas för 

att sedan beskriva det (Henricson, 2017).  

 

6.2 Urval 
Studiens inklusionskriterier var anhörigvårdare som lever och bor 

tillsammans med demenssjuka närstående. Exklusionskriterer var anhöriga 

som pga. kognitiv svikt eller annan sjukdom hade svårigheter att ge en 

adekvat beskrivning av sina upplevelser, samt anhöriga som var under 18 år. 

Eftersom det inte var möjligt pga. studiens begränsningar att intervjua alla 

anhörigvårdare i den valda kommunen bad författarna demenssjuksköterskan 

att välja ut lämpliga informanter. Polit och Beck (2017) benämner denna typ 

av urval “typical case sampling”. Det innebär att välja fall som är typiska och 

representativa och på så sätt hjälper forskarna att förstå aspekter av ett 

fenomen såsom det framträder under vanliga omständigheter (Polit & Beck, 

2017). 

 

Inför studien kontaktades verksamhetschefen i en kommun i södra Sverige 

via mejl för godkännande av studien (bilaga 1). Därefter kontaktades 
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demenssköterskan i den aktuella kommunen och författarna bad om hjälp 

med ett urval av tolv anhöriga som vårdar en närstående med 

demenssjukdom i hemmet. Demenssköterskan frågade dessa tänkbara 

informanter om muntligt samtycke till att lämna ut sina kontaktuppgifter till 

författarna. Hon informerade även om att de eventuellt kunde komma att bli 

kontaktade av författarna för att bli tillfrågade om deltagande i studien. Av 

dessa tolv tillfrågade författarna nio anhöriga. Demenssköterskan visste på så 

sätt inte vilka som tillfrågades. Demenssköterskan ombads förhålla sig 

neutral och ej fråga några anhöriga något kring studien, då det skulle kunna 

påverka resultatet. Informationsbrev skickades till de utvalda anhöriga 

(bilaga 2). Brevet innehöll information om studien och dess syfte, 

information om att personuppgifter gällande informanterna och deras 

närstående skulle behandlas konfidentiellt, samt kontaktuppgifter till 

författarna och handledare. De informanter som tackade ja att deltaga i 

studien och uppfyllde inklusionskriterierna fick skriva under ett 

samtyckesformulär (bilaga 2). Av nio tillfrågade anhörigvårdare uppfyllde en 

ej längre inklusionskriterierna då frun flyttat till särskilt boende. Resterande 

åtta tackade ja, och därmed behövde ej flera tillfrågas då målet var att 

genomföra åtta intervjuer. Informanterna som deltog i studien var mellan 67 

och 85 år. Könsfördelningen var en man och sju kvinnor. Sju av deltagarna 

var äkta make/maka med den demenssjuka personen, en levde tillsammans 

med sin syster. Deras demenssjuka närstående var mellan 70 och 94 år. Tiden 

från insjuknandet varierade mellan 1–6 år. En närstående hade diagnos Lewy 

Body-demens, övriga sju demens UNS (utan närmare specifikation).  

 

6.3 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden bestod av semistrukturerade intervjuer. En lista 

gjordes över specifika teman som skulle beröras (Patel & Davidsson, 2011). 

Denna mynnade ut i en intervjuguide (bilaga 3). Intervjuarens uppgift var att 
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uppmuntra informanten till att prata fritt om ämnet enligt guiden, och berätta 

med sina egna ord. 

 

Förberedelserna till intervjufrågorna gjordes genom att studera tidigare 

forskning och referenslitteratur inom området. Innehållet i intervjun skulle 

täcka in alla aspekter i syftet (Patel & Davidsson, 2011). Författarna 

formulerade gemensamt frågor till intervjuguiden. I denna studie kom de 

generella frågorna tidigt i intervjun för att senare mynna ut mot de mer 

specifika. För att bli en bra intervjuare påtalar Patel och Davidsson (2011) att 

det krävs träning, och ett lämpligt sätt är att träna på sig själva. Författarna 

provade intervjufrågorna på varandra samt spelade in och lyssnade igenom 

materialet, och kände sig på så vis mer förberedda inför att intervjua 

informanterna. 

 

Initialt gjordes en pilotintervju för att kontrollera att frågeguiden kändes 

lämplig, att inspelningsutrustningen fungerade, samt att författarna höll sig 

inom rimliga tidsramar. Detta sågs också som en övning för författarna som 

tidigare ej genomfört intervjustudier.  Pilotintervjun gav svar på syfte och 

frågeställningar och kunde därmed användas i studien (Polit & Beck, 2017).  

 

Intervjuerna genomfördes i informanternas hem. Intervjuer i hemmen är ofta 

att föredra eftersom de som intervjuar kan observera deltagarnas värld och 

göra iakttagelser (Polit & Beck, 2017). Om någon/några informanterna hellre 

önskade vara på annan plats erbjöds samtalsrum på den ena författarens 

arbetsplats som alternativ. Polit och Beck (2017) menar att det viktigaste är 

att hitta en plats som är privat, fri från störningar och risk för avbrott och som 

är lämplig då intervjuerna ska spelas in.  
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Vid intervjuns början fick informanten muntlig information om studien och 

dess syfte samt fick skriva under ett samtyckesformulär. Författarna försökte 

också etablera en god relation med informanten genom att innan intervjun 

prata lite allmänt. En trygg atmosfär är ett måste för att kunna dela sina 

upplevelser och känslor (Polit & Beck, 2017). Intervjuerna ska präglas av att 

informanterna börjar reflektera och dela sin erfarna livsvärld (Dahlberg, 

1997). 

 

Båda författarna var delaktiga vid samtliga intervjuer. Den ena författaren 

ställde frågorna och ledde informanten genom intervjun, och den andra förde 

stödanteckningar, samt lyssnade aktivt och såg till att intervjun hölls inom 

referensramarna. Författarna turades om att intervjua och observera, för att 

öka tillförlitligheten och för att ingen information skulle gå förlorad 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Polit och Beck (2017) 

menar att inspelning av intervjuer är att föredra då risken för bias annars ökar 

då den som intervjuar samtidigt skall skriva anteckningar. Både den 

anhöriges dvs informantens och den närståendes identitet behandlades 

konfidentiellt. Varje intervju tog ca 30 minuter. Samtliga intervjuer 

genomfördes under en tvåveckorsperiod i september 2019. 

 

6.4 Dataanalys 
Intervjuerna lyssnades igenom flera gånger och transkriberades därefter ord 

för ord. Vid transkriberingen skall alla pauser, talspråk med mera skrivas ut 

exakt enligt intervjun och inga tillägg eller justeringar får göras för att fylla i 

ofullständiga meningar (Patel & Davidsson, 2011). Namn och platser 

utelämnades däremot för att inga personer skulle kunna kännas igen eller 

identifieras. 
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Författarna tillämpade Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys som 

innebär att texten (analysenheten) lästes igenom upprepade gånger för att få 

en känsla för helheten. Genom kvalitatitv innehållsanalys urskiljs likheter 

och olikheter i textens innehåll.  Meningar eller fraser som innehöll för syftet 

relevant information plockades sedan ut. Dessa utgjorde meningsbärande 

enheter. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan för att korta ner 

texten men med bibehållet innehåll. De kondenserade meningsenheterna, 

kodades och grupperades i huvudkategorier och underkategorier.  

 

Analysarbetet gick noggrant och systematiskt tillväga för att inte förlora 

viktig information. Författarna gick hela tiden tillbaka till 

ursprungsmaterialet för att försäkra sig om att de intervjuades ord framkom 

och inte författarnas tolkning. Textenheterna jämfördes mot studiens syfte för 

att säkerställa att frågeställningarna blev besvarade. 

 

I studiens resultat kommer citat redovisas. Läsaren kan då själv bilda sig en 

uppfattning och detta stärker studiens trovärdighet (Patel & Davidsson, 

2011). 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 
Målet för all forskning är att ta fram så trovärdig kunskap som möjligt, som 

är viktig för oss på individnivå och för samhällets utveckling. Det finns krav 

på hur forskning ska bedrivas samt att forskningen håller hög kvalitet. Inom 

forskning måste det finnas en balans mellan skada och nytta. Forskning får 

inte utsätta individer för fysisk, psykisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning. Etiska överväganden ska noga göras även i mindre 

forskningsprojekt exempelvis i uppsatsarbeten (Patel & Davidsson, 
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2011).  Författarna har genomfört en etisk egengranskning och vid studiens 

start att skickades en skriftlig ansökan om etisk rådgivning och granskning 

till Etikkommitté Sydost. Efter deras yttrande gjordes vissa justeringar i 

metoden samt informationsbrevet till informanterna. 

 

Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns fyra etiska 

huvudkrav som grundar sig i principerna från Helsingforsdeklarationen 

(World Medical Association, 2018). Dessa principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  

 

Författarna informerade om studiens syfte, och att informanterna när som 

helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan om så önskades. Därmed 

beaktades såväl informationskravet som samtyckeskravet. Genom att 

avidentifiera informanterna och deras närstående samt förvara datamaterial 

på ett sätt så att ej obehöriga kunde ta del av det, respekterades 

konfidentialitetskravet. Dessutom kunde informanterna och deras närstående 

ej identifieras i studien. Nyttjandekravet togs hänsyn till genom att uppgifter 

om informanterna och deras närstående endast kommer att används i denna 

studie. 

 

Risker som kunde identifieras innan studiens start var att den skulle kunna 

väcka starka känslor hos informanterna, inskränka på den personliga sfären 

eller att situationen skulle kunna upplevas besvärande. Författarna hade 

avsatt gott om tid vid intervjuerna för att kunna ta en paus om situationen 

skulle kräva det. Nyttan med studien kunde vara att informanterna kände sig 

bekväma med att få tala om sin situation med en vänlig, objektiv person. En 

annan nytta med studien var att författarna ville få en djupare kunskap och 

förståelse för att kunna möta dessa anhöriga i vår nya yrkesroll. Det kunde 

också upplevas som ett välkommet avbrott i vardagen att få delge sina 
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upplevelser (Polit & Beck, 2017). Författarna bedömde att nyttan övervägde 

riskerna med att genomföra studien. 

 

 

Tabell 1: Exempel på analysförfarande 

Meningsbärande enheter Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Underkategori Huvud-

kategori 

“Hans beroendeställning 

gjorde nog att det blev 

mer ett, ja vad ska man 

kalla det? Ett omsorgs- 

förhållande” 

 

Beroendeställ-

ning ledde till ett 

omsorgs- 

Förhållande. 

 

Omsorgs-

förhållande 

 

Förändrade 

Roller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att 

förhålla 

sig till en 

ny livs-

situation 

 

“Jag kände att han 

behövde mig på något 

sätt mer än vad jag 

behövde honom. Han har 

alltid varit mitt livs stora 

trygghet, så det är en 

sorg medan man 

bearbetar sjukdomen i 

sig” 

 

Saknad av 

trygghet, ökad 

sorg. 

Sorg 

 

Förlust av sin 

livskamrat 

 

“Nu var det ju denna 

veckan, två nätter i rad, 

då var det nog inte 

många timmar som var 

sömn någon av nätterna. 

Den ena natten sov jag 

nog inte något” 

 

Inte många 

timmars sömn. 

 

Sömnbrist 

 

Försämrad 

hälsa och 

livskvalitet 
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“Jag tycker vi har fått den hjälp 

vi har behövt. Det har aldrig 

varit krångligt på något sätt” 

 

Fått den 

hjälp man 

behövt. 

Stöd 

 

Stöd från 

omgivningen 

 

 

 

 

 

Stöd och 

strategier “Jag brukar alltid skoja och 

säga att jag har ett väldigt bra 

och rikt inre liv, och det gör att 

man har någonting att hänga 

upp sitt liv på liksom” 

 

Rikt inre 

liv. 

 

Menings-

fullhet 

 

Egna resurser 

 

 

7 Resultat 
I studien framkom att anhöriga såg det som en självklarhet att ta hand om sin 

närstående efter att denne drabbats av demenssjukdom. Man kände sig 

skyldig att efter ett långt liv tillsammans ta hand om sin livskamrat och de 

anhöriga uttryckte det som att de kände sig som en del av varandra. De 

intervjuade beskrev känslor av lojalitet, plikt, och kärlek och att relationen 

dem emellan fortfarande präglades av närhet och omtanke om varandra. 

Dock framkom det att livet förändrades för de anhöriga som nu ställdes inför 

nya svårigheter och utmaningar samt vad som var viktigt för att kunna 

hantera den nya vardagen.  

 

“Jag har aldrig ifrågasatt det. Nej inte på något sätt. Det har varit självklart 

på något sätt. Så länge man kan och jag vet inte om det är något med våran 

generation som är sådan men man har lovat varandra att en gång ta hand 

om varandra. Det är fullständigt självklart” 

(informant 2) 
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Resultatet mynnade ut i två huvudkategorier; Att förhålla sig till en ny 

livssituation och Stöd och strategier samt fem underkategorier vilka var; 

Förändrade roller, Förlust av sin livskamrat, Försämrad hälsa och 

livskvalitet, Stöd från omgivningen och Egna resurser. 

 

7.1 Att förhålla sig till en ny livssituation   
Alla anhöriga som deltog i studien beskrev att demenssjukdomen smög sig 

på. Det var de små avvikelserna i vardagen de först noterade. Som att de 

närstående blev mer glömska och förvirrade, att initiativförmågan avtog och 

att de inte klarade av saker som de tidigare alltid gjort. En anhörig beskrev 

att hennes tidigare så händige make plötsligt inte visste hur han skulle sätta 

på mikrovågsugnen, eller skruva i en skruv. En annan upplevde att hennes 

make började bli osäker och fråga henne om sådant han aldrig frågat tidigare. 

En make berättade att han blev lite “hemmablind” och att det var barnen som 

noterat att något inte stod rätt till. En man som tidigare haft lite temperament 

och varit social och utåtriktad, blev successivt mer tystlåten och drog sig 

undan. Gemensamt i alla intervjuerna var att de anhöriga successivt fick 

förhålla sig till en ny livssituation, och att livet blev annorlunda och inte som 

de tänkt sig när den närstående blev sjuk. 

 

 Förändrade roller 
Samtliga anhöriga i studien uppgav att rollerna i relationen förändrats efter 

att den närstående insjuknat i demens. Förändrade roller innebar bland annat 

att ta över praktiska göromål som den andra parten tidigare gjort. Det kunde 

vara hushållssysslor som att handla, laga mat, tvätta och städa, men också 

sköta ekonomin, försäkringar och fastigheter. Flera beskrev det som 

påfrestande särskilt eftersom de själva var äldre och hade egna krämpor. 

Förutom att de hade sig själva och sin demenssjuke närstående att ta hand om 
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fick de också nya uppgifter att sköta som de tidigare inte behärskat särskilt 

väl. 

 

“Han kunde gå i trädgården själv och jag kunde röja i huset, det går inte nu. 

Trädgården har varit hans liv men nu är det jag, han fixar inte det. Han fixar 

inte ens blommor i krukorna. Jag hinner inte med det jag ska göra. Jag 

planerar inte så mycket utan tar dagen som den kommer” 

(informant 8) 

 

Förhållandet till sin närstående förändrades också och övergick successivt till 

att bli ett omsorgsförhållande. En maka beskrev att hon fick “vara mer som 

en mamma för honom”, en annan att det blev likt ett “syskonförhållande”. 

Många beskrev att livskamraten tidigare varit den stora tryggheten. I och 

med demenssjukdomen förändrades rollerna och parten som tidigare varit 

stödet i vardagen blev istället allt mer beroende av sin anhörige. 

 

“Jag kände att han behövde mig på något sätt mer än vad jag behövde 

honom. Han har alltid varit mitt livs stora trygghet, så det är en sorg medan 

man bearbetar sjukdomen i sig” 

(informant 2) 

 

En anhörig upplevde det särskilt svårt då hennes demenssjuke make blev 

inkontinent. Hon var mycket mån om att han skulle duscha och vara ren. 

Därför var det betungande då han plockade av sig skydden, gick upp från 

sängen nattetid och det droppade urin över golven. Hon var ibland uppe flera 

gånger per natt och duschade honom samt torkade golv. Hon hade svårt att 

förlika sig med uppgiften att hjälpa sin make med intimhygienen. Hon kände 
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att det var något hon helst hade sluppit. 

 

 Förlust av sin livskamrat 
Det framgick i flera av de anhörigas berättelser att livet förändrades efter att 

livskamraten blivit sjuk, och inte blev som de hade tänkt sig. Flera av de 

intervjuade beskrev känslor av sorg och saknad över att ha förlorat sin 

livskamrat på olika sätt trots att de fanns kvar i livet. De anhöriga uttryckte 

saknaden av att planera saker tillsammans, att fixa i trädgården, gå på 

promenader tillsammans eller att åka på resor som de tidigare haft som 

gemensamma intressen. En kvinna berättade om hur hon och hennes syster 

tidigare alltid haft meningsfulla diskussioner vilket hon saknade mycket nu 

när det inte längre var möjligt. Hon beskrev hur de brukade börja samtala 

kring något, men att systerns inte kunde hålla ihop sina tankar utan de “flög i 

väg på annat håll” och det blev avbrott i samtalet. 

 

“Vi inte har riktigt den där samhörighetskänslan. Hon har det med mig men 

jag tycker hon är lite mer främmande för mig. Därför att som jag sade 

tidigare att sitta och samtala och prata gamla minnen eller sånt där. Det är 

bara jag som har de minnena” 

(informant 4) 

 

Flera beskriver hur partnern blev personlighetsförändrad i och med 

demenssjukdomen. En närstående som tidigare varit utåtagerande, 

temperamentsfull, ifrågasättande och svartsjuk, hade nu blivit trött, passiv 

och allt mer glömsk. De anhöriga i studien som noterade den här skillnaden i 

personlighet, kunde nu sakna sin närståendes gamla egenskaper även om de 

inte alltid upplevts som positiva tidigare.  
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“Han hade ett väldigt humör förut, barnen och jag har sagt att vi längtade 

nästan efter att han skulle få ett utbrott haha, det försvann när han blev 

sjuk” 

(informant 1) 

 

När den demenssjuke successivt förlorade sina förmågor beskrev flera av de 

anhöriga sorg. Samtidigt försökte de förstå utan att belasta sin närstående för 

det han/hon inte längre förmådde. Frun till en man beskrev hur han inte 

kunde hitta ord för att kunna uttrycka sig, och hur begränsat livet blev när de 

inte längre kunde kommunicera som tidigare. Känslor som saknad av 

intimitet framkom också vilket tidigare varit en viktig del av relationen. Att 

inte få kunna ha kvar samlivet med sin livskamrat var något de sörjde. 

 

 Försämrad hälsa och livskvalitet   

Sömnbrist, trötthet och en ständig oro för den närstående var något som 

påverkade hälsan och livskvalitén negativ. Flera av de anhöriga beskrev hur 

de kunde bli väckta flera gånger varje natt då den närstående skulle upp på 

toa, eller bara var orolig. En maka berättade hur hon lärt sig tolka sin makes 

signaler när han väckte henne på nätterna och inte alltid kunde uttrycka sina 

behov. Periodvis blev det dåligt med sömn och hon blev då trött och tömd på 

energi. Några av de anhöriga berättade om egna hälsoproblem som blev 

ignorerade då det helt enkelt fanns tid eller möjlighet att söka vård för egen 

del.  

 

“Nu var det ju denna veckan, två nätter i rad, då var det nog inte många 

timmar som var sömn någon av nätterna. Den ena natten sov jag nog inte 

något” 

(informant 3) 
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De anhöriga oroade sig framför allt då de lämnade sina närstående ensamma. 

Oron handlade mycket om att den demenssjuke skulle ramla, sätta på spisen 

eller lämna bostaden och inte hitta hem igen. Man litade heller inte på att de 

klarade att hantera trygghetslarmet. Att tappa tålamodet, bli arg, irriterad och 

snäsig mot sin närstående var också vanligt. Många fick dåligt samvete efter 

man varit irriterad, för trots allt förstod man att den demenssjuke inte kunde 

rå för sitt beteende.  

 

Upplevelser av ensamhet och isolering framkom tydligt i studien vilket 

påverkade livskvalitén negativt. Man kunde inte umgås med andra människor 

på samma sätt som innan. Hustrun till en demenssjuk man förklarade att 

mannen själv uttryckte att han inte orkade träffa vänner längre. Han drog sig 

undan, blev allt tröttare och hade ett större behov av vila och sömn än 

tidigare. Han klarade heller inte att deltaga i samtal och kunde förvränga ord 

och situationer. En annan berättar hur hon kände sig isolerad då de tidigare 

haft ett rikt socialt liv. Blev de bortbjudna tackade hon oftast nej då hon inte 

tyckte det kändes värdigt då hennes make inte längre kunde deltaga i 

diskussioner utan satt tyst, och när han skulle äta och dricka tenderade han 

kladda och spilla på sig.  

 

“En del tycker väl att man ska ta med honom, men jag tycker inte man ska 

göra det. Det kanske går jättebra det vet jag inte. Och så blir han helt tyst 

när det är många” 

(informant 6) 

 

Det framkom också vid intervjuerna att en del av vännerna drog sig undan 

när den ena parten blivit sjuk. Även om man varit väldigt goda vänner 

tidigare fanns det dem som t.ex. inte bjöd en ensam kvinna. Detta ledde till 
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sorg och besvikelse, men det framkom också att andra människor som 

tidigare inte stått lika nära, nu blivit mer måna om personen i fråga. Flera 

anhöriga berättade om att deras liv begränsades och att de inte längre kunde 

ägna sig åt intressen och aktiviteter som tidigare. En kvinna hade tidigare 

varit aktiv och spelat boule, samt gått på gymnastik och symöten, men fick 

successivt avstå. Hon kunde inte lämna sin make ensam och de timmar hon 

hade avlösning i hemmet hade hon mycket annat att sköta som måste 

prioriteras. 

 

7.2 Stöd och strategier 
Det framkommer i de anhörigas berättelser att stöd är viktigt för att orka med 

de dagliga utmaningar det innebär att ta hand om sin demenssjuka 

närstående. Att vårda en nära anhörig med demenssjukdom är för många ett 

arbete som sträcker sig över dygnets alla timmar och är tröttande både fysiskt 

och psykiskt. 

 

 Stöd från omgivningen 
Stöd kan komma från såväl familj och vänner som från kommunen och 

sjukvården. Att ha ett socialt nätverk som kan stötta i den svåra 

livssituationen beskriver flera av informanterna som en trygghet. Det kan 

handla om både hjälp med praktiska göromål som att ha andra att prata med 

och kunna avlasta sig i sina tankar och upplevelser. Kontakten med 

kommunens demenssköterska sågs som ett viktigt stöd för de anhöriga. Det 

var en fast vårdkontakt med specifik kompetens inom demensvård som man 

kunde vända sig till och kände förtroende för. Även primärvårdsläkare och 

specialistsköterskor inom äldrepsykiatrin sågs som värdefulla stödpersoner. 

 

“Vi är ju en stor familj, så det har fungerat alldeles utmärkt. Jag tycker vi 

har fått den hjälp vi har behövt. Det har aldrig varit krångligt på något sätt 
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och jag har ofta känt att vi varit privilegierade då jag hört så många andra 

som klagar och klagar” 

(informant 2) 

 

I de flesta fall var de anhöriga mycket nöjda med det stöd och hjälp de fått 

från kommunen och sjukvården, men en anhörig upplevde stödet som 

bristfälligt. Den anhörige hade inte fått tydlig information och ingen 

avlastning i hemmet som denne efterfrågat. Samma anhörige hade också fått 

fylla i många blanketter som inte ledde till något enligt sin egen redogörelse. 

 

“Sjukvården och omsorgsförvaltningen, det är väldigt trögt tycker jag, och 

jag känner ju dem allihopa. Tungrott jävla skit! “ 

(informant 7) 

 

En annan anhörig var nöjd med hjälpen, men kände att trots växelvård och 

hemtjänst orkade hon snart inte längre ha sin make kvar i hemmet. Hon var 

dessutom till åren kommen och besvärades av egna krämpor. Hon hade fått 

beviljat utökning av veckorna med växelvård i väntan på särskilt boende och 

beskrev att hon tjatat på kommunen, men att det tog tid. En annan maka som 

vårdat sin demenssjuke make hemma under flera år hade fått beviljat 

växelvård, men att lämna sin make på växelvård för att få stöd och avlastning 

är inte alltid ett lätt beslut. Samtidigt hade hon stöd från sina döttrar och hela 

familjen var nöjda med den fina hjälp han fick. 

 

Flera av de anhöriga gick regelbundet på anhörigträffar som arrangerades på 

olika orter i kommunen. Där fick de anhöriga träffa andra i liknande situation 

och flera beskrev träffarna som mycket värdefulla. Man diskuterade aldrig 

sin närstående utan demenssjukdomen i allmänna ordalag. Träffarna hade 
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olika teman varje gång och var ett välbehövligt avbrott i vardagen. Några 

anhöriga hade sina närstående på dagverksamheten under tiden man var på 

träffarna, och andra hade avlastning i hemmet eller kunde lämna sin 

demenssjuke närstående ensam ett par timmar. Enstaka anhöriga i studien 

hade ej blivit erbjudna anhörigträffar. 

 

“Mötena var en trygghet. Man är tillsammans med de som har ungefär 

samma erfarenheter som man själv har. Och man blir bekräftad i sina 

tankar. Det är ett sätt att vara” 

(informant 2) 

 

 Egna resurser 
De anhöriga i studien beskrev olika strategier för att klara av sin situation.  I 

de flesta intervjuerna var vila och återhämtning faktorer som nämndes som 

något nödvändigt för att orka. De anhöriga som fick sova på nätterna 

upplevde att de hade bättre ork att ta hand om sin närstående på dagarna, än 

de vars närstående sov oroligt på nätterna. Några av informanterna hade sina 

närstående på växelvård och fick då passa på att vila någon vecka emellanåt. 

Detta var en förutsättning för att orka ta hand om dem under tiden som de var 

hemma. Många av de anhöriga uppskattade att göra saker för sin egen skull 

när någon annan kunde ta över ansvaret för en stund. De beskrev hur de 

inrättat sina liv efter situationen men ändå hade behov av egen tid, som att 

exempelvis kunna fortsätta med sina dagliga promenader, äta lunch med sina 

väninnor eller få jobba en stund i trädgården för att orka med och för att 

samla ny kraft.  

 

Att ha en tro eller livsåskådning gav kraft och hjälp att hantera svåra 

situationer beskrev en anhörig. Hon uttryckte det som att hennes 

livsåskådning kunde bära henne genom situationen. Kvinnan beskrev hur hon 
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försökte förstå meningen i det som hänt och att inte belasta sig själv eller sin 

make för det han inte förmådde. Någon av de anhöriga använde humor som 

en strategi, genom att ibland försöka skoja bort vissa av de svåra 

situationerna. En kvinna beskrev hur hennes envishet hjälpt henne att klara 

av vardagen med sin make. Positivt tänkande var en annan inre resurs som 

användes. 

 

”Hänger jag upp mig på de mörka stunderna då kan jag bara stjälpa mig 

själv, eller så kan jag tänka på de ljusa stunderna och så kan jag hålla mig 

ovanför ytan” 

(informant 8) 

  

8 Diskussion 

 

8.1 Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie var att belysa de anhörigas upplevelser av att vårda en 

närstående med demenssjukdom. I resultatet kunde vissa centrala begrepp 

urskiljas och dessa var att man vårdade av plikt, kärlek och lojalitet mot sin 

närstående. Resultatet mynnade ut i två huvudkategorier, att förhålla sig till 

en ny livssituation samt stöd och strategier.  

 

 Att förhålla sig till en ny livssituation 
I vår studie framkom hur den närstående fortfarande kändes som en 

maka/make även om situationen nu såg annorlunda ut. Att leva och bo 

tillsammans så länge som möjligt trots såväl fysiska som psykiska 

påfrestningar var något de anhöriga upplevde värdefullt. Några av de 

anhöriga beskrev att det gav en tillfredsställelse och bekräftelse de gånger 

den demente visade tacksamhet och glädje för den hjälp och omsorg den 
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anhörige gav. De anhöriga berättade om att de levt länge tillsammans och det 

var för dem en självklarhet att ta hand om sin livskamrat efter att denne 

drabbats av demenssjukdom. Flera av de anhöriga i studien beskrev att 

relationen fortfarande präglades av kärlek, närhet och omtanke och detta var 

något som sågs som positivt. 

 

Tidigare studier bekräftar att det är fullt möjligt att bibehålla glädje och 

känslor av samhörighet och värme i relationen trots att den ena parten 

drabbats av demens. Anhörigvårdare och den närstående kan i vissa fall 

komma närmare varandra än tidigare och det finns stunder då man 

fortfarande kan ha roligt tillsammans (Bjørge, Sæteren & Ulstein, 2019). 

Studien av Cars et. al., (2015) belyser att det är slitsamt och innebär många 

problem vara anhörigvårdare till en närstående med demenssjukdom, men 

det finns också ljusglimtar och det som kan upplevas som positivt. Glädjen i 

livet behöver inte ta slut för att någon närstående drabbats av 

demenssjukdom.  

 

Vi tror att det ger en känsla av trygghet och normalitet att få ha sin 

livskamrat kvar hemma och leva tillsammans så länge som möjligt även efter 

den ena parten blivit sjuk. Vissa rutiner som man byggt upp under många år 

tillsammans kan fortsätta fungera trots sjukdomen. Dessa små invanda 

rutiner kan ge vila och samhörighet i stunden. Det finns tillfällen som gäller 

att ta vara på och glädjas åt, och att man fortfarande känner att man delar 

livet med någon som står en nära. Demenssjuka personer kan ha mer eller 

mindre bra dagar, och det gäller att tillvarata de goda stunderna när de ges. 

Anhöriga anpassar sig och är lyhörda för sina demenssjuka närstående, och 

inrättar sitt liv och aktiviteter mycket efter omständigheterna. Man prioriterar 

om och styr sitt liv mycket efter sin livskamrat.   
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Det framkom även känslor av sorg, saknad och förlust över sin livskamrat 

som i och med demenssjukdomen förändrats i sin personlighet och mist sina 

förmågor. Trots att man hade personen nära sig upplevde man en ensamhet. 

Man saknade någon att diskutera såväl vardagliga saker som större händelser 

med. Även gamla minnen var svåra att dela med varandra. Samtalen 

förvandlades till en envägskommunikation och man kände sig ensam fast 

man var två. I takt med att sjukdomen progredierade upplevde anhöriga att 

de allt mer förlorade kommunikationen med sin närstående. Känslor av 

besvikelse framkom då livet inte blev som man hoppats på äldre dagar. 

Bergman, Graff, Eriksdotter, Fugl-Meyer och Schuster (2016) belyser i sin 

studie den tvetydiga känslan av fortfarande vara tillsammans med sin partner 

men ändå inte vara det. Livsvärlden och upplevelser av levd tid och rum fick 

nya skepnader. Paren i deras studie beskrev det som en fängslad tillvaro, och 

av att vara gisslan i tid och rum i sin roll att vara anhörigvårdare.  

 

I vår framtida roll som distriktssköterskor behöver vi ha ett öppet 

förhållningssätt där vi uppmärksammar de anhöriga och deras behov. 

Demens kallas ofta de anhörigas sjukdom. Som blivande distriktsköterskor 

kommer vi att se till patient och anhörig som en helhet. Vi får inte utgå från 

att vi vet och förstår hur deras livsvärld förändrats. Dahlberg beskriver vikten 

av närvaro och reflektion där vårdaren måste ha ett öppet sinne i mötet med 

patienten och dennes anhöriga (Dahlberg, et al., 2003). Andershed, 

Ternestedt och Håkansson (2013) menar att vårdpersonalens förhållningssätt 

mot närstående bör inkludera respekt, öppenhet, uppriktighet och samarbete. 

Att bemöta utan att döma eller förringa den närstående är att stödja och visa 

respekt.  

 

Vidare framkommer i vår studie hur de anhöriga tvingades förhålla sig till en 

ny livssituation. Många berättade om hur förhållandet blev mer ojämlikt än 
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tidigare. Man fick en annan roll gentemot sin närstående och blev mer som 

en vårdare, och någon som den närstående blev allt mer beroende av. Man 

stod ensam med allt ansvar utan något stöd från sin närstående. Uppgifter 

som tidigare skötts av den närstående blev nu ytterligare uppgifter för den 

anhöriga att ta hand om. Detta resultat stärks även i studien av Bergman, et 

al. (2016) som pekar på hur anhöriga behöver ta hand om fler uppgifter, hur 

tidskrävande det är och på vilket sätt det begränsar vardagen. En studie av 

Mahoney, LaRose och Mahoney (2013) beskriver beroenderelationen som 

blir allt mer tydlig efter att ena parten insjuknat i demens och vilka 

utmaningar det innebär när livskamraten behöver allt mer hjälp med 

exempelvis sin ADL (aktiviteter i dagligt liv). Nationellt kompetenscentrum 

anhöriga (2019) belyser att män och kvinnor är anhörigvårdare i lika stor 

utsträckning vad gäller tidsomfattning och frekvens. Dock står kvinnorna 

oftare för tillsyn, umgänge och personlig omsorg medan männen ger mera 

praktisk hjälp och ekonomiskt stöd. En reflektion är att många anhöriga 

tvingas in i en roll som vårdare som de annars aldrig hade valt. Man får 

utföra uppgifter som t.ex. intimhygien på sin partner. Trots det har de 

anhöriga i vår studie påtalat att det är självklart att ta hand om varandra och 

vi tolkar det som man gör det av pliktkänsla och ansvar för den andre. 

Författarna har reflekterat över att den äldre generationen kanske har en 

annan inställning till förpliktelser inom relationer, och att de tar det som en 

naturlighet att ta hand om varandra även om livet tar en annan vändning. 

Kanske kommer den yngre generationen inte vårda sina närstående på 

samma sätt.  

 

Egilstrod, Bay Ravn och Schultz Petersen (2019) har i sin studie undersökt 

äkta makars upplevelser av förändringar i vardagen då den ena parten 

drabbats av demenssjukdom. Framträdande resultat i deras studie visar att 

vid de första tecknen på demenssjukdom som förändringar i beteende och 
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personlighet, försökte den anhöriga finna alternativa förklaringar såsom 

stress, depression eller utbrändhet. I vår studie har det inte framkommit att de 

anhöriga försökt finna förklaringar, utan snarare bara tyckt att den 

närståendes förändrade beteende var märkligt. Informanterna i vår studie var 

boende på landsbygd och i mindre samhällen. En reflektion är att man 

kanske accepterar förändringar och anpassar sig mer utan att ifrågasätta lika 

mycket jämfört med befolkning boendes i större städer? Eventuellt har man 

också ett bättre socialt nätverk i mindre samhällen och många gånger har sin 

familj på närmare håll. Ytterligare en reflektion var att alla informanter var 

äldre och hade gått i pension. Hade de varit i arbetsför ålder hade resultatet 

antagligen sett annorlunda ut. Informanternas närstående i studien var i olika 

skeden av demenssjukdomen vilket också påverkade deras upplevelser och 

därmed resultatet. 

 

Den egna hälsan blev åsidosatt då de anhöriga i studien hade fullt upp med 

att ta hand om sin sjuke livskamrat. Vissa hälsoproblem framkom vid 

intervjuerna. De anhöriga såg dock inte något samband mellan sin egen hälsa 

och att vårda den demenssjuke närstående. De tenderade att bagatellisera sina 

egna krämpor och tog sig inte tid att söka för dessa. Närståendevårdare har 

en sämre hälsa och lägre livskvalité med risk att utveckla depression och 

symtom på stress och ett förändrat socialt liv (Nka, 2019). Andra studier 

visar att närstående till demenssjuka personer har sämre hälsa om man 

jämför med närstående som vårdar kognitivt friska personer (Edberg, 2011).  

Nka (2019) belyser att kvinnor i högre grad än män upplever att 

omsorgsgivandet påverkar livskvaliteten negativt. Risken för ohälsa ökar i 

relation till omfattning av den omsorg som ges. Flera av de anhöriga i vår 

studie uppgav sig ha dålig sömn pga. sin demenssjuke närstående. De hade 

också smärtproblematik och även om de haft dessa besvär under längre tid 

kan upplevelsen av smärta förvärras då kroppen inte får vila och 
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återhämtning. När de heller inte prioriterade att söka för sina besvär fick de 

heller inte den hjälp och behandling som kunde förbättrat livskvalitén 

 

Ett annat framträdande resultat i vår studie var att de anhöriga fick uppoffra 

flera av sina tidigare intressen och blev begränsade i sin vardag då de inte 

kunde lämna hemmet eller sin närstående som tidigare. Det var en mer eller 

mindre ofrivillig anpassning, men det var uppenbart att de anhöriga kände sig 

isolerade och saknade att få ägna sig åt sina intressen som tidigare varit en 

viktig del av deras liv. I våra intervjuer framkom också att en del anhöriga 

inte blev inbjudna vid sociala sammanhang efter att den ena parten blivit 

sjuk. Resultatet stärks av Egilstrol et al. (2019) studie där de anhöriga fått 

acceptera diagnosen och fått inrätta sitt liv därefter. De anhöriga fick stanna 

hemma mer, gav upp aktiviteter och intressen och kände sig isolerade från 

vänner och familj. Även van Wijngaarden, van der Wedden, Henning, 

Komen och The (2018) beskriver hur svårt det är för närstående när 

omgivningen inte förstår. I början syns inte sjukdomen utanpå vilket kan 

upplevas frustrerande för anhörigvårdare. Man blir mer isolerad och världen 

blir mindre. Även Bjørge, Sætere och Ulstein (2019) belyser hur det sociala 

livet begränsas och att det blir svårare att hålla kontakten med vänner i takt 

med att den demenssjuke behöver allt mer hjälp. Det blir också allt svårare 

att lämna hemmet i takt med att sjukdomen progredierar. Några 

anhörigvårdare beskriver det som att vara fängslade. 

 

Författarna tror att många människor är obekväma i hur de ska bemöta en 

demenssjuk person och dennes anhöriga. De vet inte hur de ska bete sig eller 

vad de ska prata om. Då är det lättare att dra sig undan eller att inte längre 

bjuda med personen. Rädsla och okunskap bland omgivningen är säkert 

vanliga anledningar till att det blir så här. Många blir osäkra i hur de ska 

förhålla sig. 
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 Stöd och strategier  

Studien visar att stöd är oerhört viktigt för att klara av rollen som 

anhörigvårdare. I intervjuerna framgick att de sociala kontakterna oftast 

påverkades negativt och det sociala nätverket blev mindre. De anhöriga som 

hade god relation med sina barn och barnbarn upplevde stöd genom att ha 

någon att dela tankar och funderingar med samt att de hade möjlighet att få 

avlastning och hjälp. De var också skönt för den anhörige att tillsammans 

med sin familj kunna ta gemensamma beslut kring den närstående. De fick 

en annan förståelse för någon som också stod nära den demenssjuke och var 

väl insatt i den komplexa situationen. Anhörigvårdare som deltog i olika 

sorters stödgrupper tyckte att dessa var mycket givande och de gav dem 

styrka. Man fick där vara del av en gemenskap och att få mer kunskaper om 

sjukdomen samt ta del av erfarenheter från andra i liknande 

situationer.  Detta resultat stöds i vad Antonovsky kallar “KASAM” (känsla 

av sammanhang). Personer som upplever meningsfullhet och har resurser 

(interna och externa) för att kunna hantera situationen, tillsammans med en 

förståelse för sin egen situation har lättare att bibehålla känslan av 

välbefinnande och därmed undvika ohälsa. Detta är en förklaring till varför 

somliga anhöriga kan hantera en situation som framstår som extremt 

påfrestande samtidigt som de uttrycker en känsla av mening med vad de gör 

(Antonovsky, 1991). Även studien av Bergman, et al., (2016) pekar på att 

stödgrupper kan ge en enorm styrka och att människor man kanske aldrig 

träffat annars nu kan utgöra det största stödet i tillvaron. Lethin et al. (2016) 

lyfter i sin studie hur mycket anhörigvårdare efterfrågar ett fungerande 

samarbete med hälso- och sjukvården, för att erhålla anpassat stöd under 

sjukdomsprocessen.  
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Alla anhöriga i studien hade inte blivit erbjudna stöd genom anhörigträffar 

och vi noterade en skillnad hos dem som inte deltagit i stödgrupper. De 

tycktes ha sämre kunskap om sjukdomen och uppfattades också att ha 

svårare att bemöta och hantera sin närstående i vissa situationer. De var 

också mer negativt inställda till kommunen och var sämre informerade om 

vilka rättigheter de hade.  

 

Det framkom i vår studie att det var värdefullt att få utrymme för 

återhämtning eller att göra något för sin egen skull. Tro, livsåskådning, 

humor och positivt tänkande var andra sätt att hantera situationerna. En 

studie av Bergman, et al. (2016) visar också att stöd från andra människor 

gav dem möjlighet att skapa ett nytt “livsutrymme”. Med det menades att 

med hjälp av nya strategier och attityder finna styrka i det dagliga livet. 

Genom detta sätt att tänka fångar man det positiva ögonblicken här och nu. 

Vi upplevde att de anhöriga som hade god kunskap om sjukdomen och 

förmåga att förstå dess konsekvenser hade lättare att acceptera och förhålla 

sig till de nya livsvillkoren. De hade också lättare att förstå att den 

demenssjuke inte kunde rå för sina handlingar och beteende. 

 

8.2 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en 

närstående med demenssjukdom.  

 

 Urval 

Informanterna i studien var mellan 67 och 85 år. Sju av dem var kvinnor, en 

man. Sju av dem vårdade sin partner och en av informanterna levde med sin 

syster. Urvalet var ett typical case sampling vilket är lämpligt då man söker 

för syftet representativa informanter samt försöker förstå aspekter av ett 
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fenomen (Polit & Beck, 2017). Fördelen med urvalsmetoden var att 

författarna via demenssköterskan fick lämpliga informanter som gärna delade 

med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Nackdelen kan ha varit att 

anhöriga som “vårdar i det tysta” och inte har lika lätt att uttrycka sig inte 

tillfrågades. Vi tror även att många anhörigvårdare ej har kontakt med 

demenssköterska samt att mörkertalet är stort, och att många med 

demenssjukdom ej utreds. Därav belystes inte deras upplevelser.  

Syftet med kvalitativa studier är att undersöka olika upplevelser och 

variationer i uppfattningar och därför är det en fördel med ett brett urval 

menar Polit och Beck (2017). Även Graneheim och Lundman (2004) påpekar 

att variation i urvalet ger en bredd i resultatet vilket är av stor betydelse för 

att förbättra studiens trovärdighet. I vår studie var variationen i urvalet något 

snäv. Gruppen var relativt homogen och hade därmed liknande perspektiv på 

det som avsågs att undersökas. Detta kan ha minskat trovärdigheten. 

Författarna bedömde att antalet, det vill säga åtta deltagare var tillräckligt för 

att få variation i upplevelsen av att vara anhörigvårdare. Detta bekräftades då 

vi analyserade texten och fann ett rikt material. En reflektion i vår studie är 

dock att åldersspannet på informanterna inte var så stort samt att 

könsfördelningen var ojämn. Detta tror vi gjorde att variationerna i resultatet 

blev något mindre än om vi hade intervjuat även några yngre personer som 

var i arbetsför ålder eller hade en annan relation till den demenssjuke. Vi tror 

även att män och kvinnor har olika upplevelser av att vårda, och i vår studie 

belyses främst kvinnors upplevelser.  

 

 Datainsamling 

För att få svar på studiens syfte ansågs kvalitativa intervjuer vara den mest 

lämpliga datainsamlingsmetoden. Semistrukturerad intervjuguide med öppna 

frågor är ett lämpligt tillvägagångssätt för täcka in alla områden som avses 
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att undersökas samt ger även informanterna friheten att svara fritt utifrån sina 

erfarenheter. Initialt gjordes en pilotintervju som gav svar på syfte och 

frågeställningar och därmed inkluderades i studien. Genom pilotintervjun 

bekräftades att intervjuguiden var väl utformad (Polit & Beck, 2017). Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) förbättrar detta trovärdigheten i resultatet. 

Genom att inleda intervjun med en öppen fråga gavs informanten möjlighet 

att berätta sin unika upplevelse utan styrning från författaren. 

Intervjufrågorna svarade an mot studiens syfte och därmed undersöktes det 

som var tänkt att undersökas, vilket ökar studiens trovärdighet (Polit & Beck, 

2017). Att vi genomförde intervjuerna i informanternas hem tror vi kändes 

som en trygghet för dem. Dels upplevde vi att de kunna slappna av i sin 

hemmiljö, och dels var de flesta äldre och hade svårt att ta sig till en annan 

plats.   

Intervju som metod har dock vissa begränsningar. Dahlberg (1997) belyser 

att forskare och intervjupersoner inte deltar på lika villkor eftersom det alltid 

är forskaren som bestämmer vad som sker. I vår studie var båda författarna 

delaktiga vid samtliga intervjuer vilket kan ha påverkat informanterna som 

kan ha känt sig i underläge. Intervjustudie som metod kan på grund av 

författarens närvaro innebära nackdelar. Informanten kan till exempel 

medvetet eller omedvetet svara som denne tror att författaren vill (Polit & 

Beck, 2017). En ytterligare nackdel är att intervju som datainsamlingsmetod 

är tidskrävande och kräver stor flexibilitet från författarna. Tiderna för 

intervjuerna fick styras av när informanterna hade möjlighet. 

Författarna var oerfarna intervjuare och blev därför initialt lite låsta vid 

intervjuguiden och till en början ställdes inte så många följdfrågor. Efterhand 

kände vi oss mer bekväma med att intervjua och var mer följsamma och 

flexibla, vilket gav oss utförligare svar från informanterna.  
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 Dataanalys 

I studien använde vi oss av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Inom omvårdnadsforskning används kvalitativ innehållsanalys för att 

granska och tolka texter. I innehållsanalys kan man se till det manifesta 

innehållet, det vill säga det som direkt uttrycks i texten. Att analysera det 

latenta innehållet innebär att forskaren tolkar textens innehåll.  Graneheim 

och Lundman (2004) menar att det alltid blir någon form av tolkning av en 

text men den kan vara mer eller mindre djup. I en kvalitativ innehållsanalys 

är det viktigt att det är deltagarna i studiens erfarenheter av deras livsvärld 

som synliggörs. Metoden innebär att texten måste ses i sin helhet när 

kategorier och teman skapas (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna tillämpade triangulering vid dataanalysen, vilket innebär att båda 

analyserade och tolkade materialet. Man minskar på så vis risken att 

resultatet färgas av en enskild persons förförståelse och därmed stärks 

resultatet (Kristensson, 2014). Vår handledare har under processen 

kontinuerligt läst och kommenterat arbetet. Enligt Granheim och Lundman 

(2004) är det värdefullt för trovärdigheten om en person som är väl insatt i 

forskning och i ämnet som studeras, granskar om koder och kategorier 

överensstämmer med textens innehåll och att tolkningen blir 

trovärdig. Analysprocessen redovisas genom att en tabell synliggörs, vilket 

stärker tillförlitligheten.  

Verifierbarhet handlar om hur väl resultatet finns representerat i den datan 

som samlats in och därmed i vilken utsträckning tolkningar och resultat kan 

verifieras. Författarna stärkte verifierbarheten genom att skriva ut samtliga 

intervjuer ordagrant, samt att tydliggöra resultatet med hjälp av citat 

(Kristensson, 2014). 

Författarna hade goda kunskaper och erfarenheter av ämnet sedan tidigare 

och hade därmed svårt att helt sätta sin förförståelse åt sidan. Fördelarna vi 
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kan se med vår förförståelse är att den gav oss en djupare förståelse av 

materialet. En nackdel kan ha varit att vi redan innan studiens start hade 

förutfattade förväntningar på hur resultatet skulle falla ut. Detta visade sig 

inte dock stämma helt vilket gav oss ett vidare perspektiv och en djupare 

förståelse inom området. Överförbarhet handlar enligt Polit och Beck (2017) 

om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper eller 

situationer. Det är läsaren som avgör om resultatet är överförbart till andra 

kontext. För att underlätta bedömningen av överförbarhet har författarna 

gjort en noggrann beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och analys. 

Vi anser att studiens resultat kan överföras i till exempel en annan kommun. 

 

 Etiska aspekter 

Författarna kan i efterhand inse att förfarandet i urvalsprocessen borde sett 

annorlunda ut. Från början utgick vi från att fler skulle avböja sin medverkan 

varav det väl tilltagna antalet. Då vi bad demenssköterskan om ett urval av 

tolv tänkbara informanter och slutligen bara kontaktade nio, kan de övriga tre 

ifrågasatt varför de ej fick medverka i studien? I efterhand inser vi att vi 

borde kontaktat dem och informerat dem om att vi fått ihop ett tillräckligt 

antal. Vid en av intervjuerna var den demenssjuke maken närvarande i 

samma rum. Det påverkade situationen genom att informanten blev hämmad 

i att beskriva sin upplevelse fullt ut, samt att intervjun avbröts vid ett par 

tillfällen. 

9 Kliniska implikationer och fortsatt forskning 

Resultatet i studien skulle kunna användas exempelvis som underlag vid 

informationsträffar/stödgrupper eller för personal inom äldreomsorgen som 

ofta kommer i kontakt med anhörigvårdare. Med vår ökade förståelse för 
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anhörigas upplevelser kan vi som distriktssköterskor på ett mer professionellt 

sätt möta och stödja dem i vår kommande yrkesroll.  

Ett förslag för framtida forskning är att undersöka även upplevelser från 

anhöriga till yngre demenssjuka. Då kan även upplevelser från exempelvis 

vuxna barn belysas. Det kan även vara intressant att belysa yrkesarbetande 

närståendes erfarenheter av att vara anhörigvårdare. Ett annat förslag på 

fortsatt forskning är att undersöka vad anhöriga har för upplevelser kring då 

den närstående inte längre kan vårdas hemma utan flyttar till vårdboende.  

10   Slutsats  

Anhöriga har relativt liknande upplevelser av att vårda en närstående med 

demenssjukdom i hemmet. De anhöriga sätter många gånger sig själva åt 

sidan och utgår från livskamratens behov. Relationen tar sig en ny skepnad 

och man tvingas bli vårdare åt sin närstående. Saknaden är påtaglig, och man 

upplever att man går från tvåsamhet till ensamhet.  

Många upplever trots svårigheter och motgångar att det ändå är värdefullt att 

få leva tillsammans så länge som möjligt demenssjukdomen till trots. Med 

stöd från omgivningen till exempel anhöriggrupper fann man gemenskap 

med andra som kunde hjälpa dem att klara vardagens påfrestningar. Att få tid 

för återhämtning eller att kunna se meningsfullhet i tillvaron, gav de anhöriga 

styrka. Studien har lett fram till ny kunskap inom området som framför allt 

påvisar att: 

 

 Vårda sin nära anhörige är en självklarhet. 

 Vara anhörigvårdare kan vara positivt.  

 Stöd från omgivningen är avgörande. 
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belysa anhörigas upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom 
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Till dig som vårdar en nära anhörig med demenssjukdom. Information och 
förfrågan om deltagande i intervjustudie  
 

Antalet personer som insjuknar i demenssjukdomar stiger, och mer än hälften 
av alla med demensdiagnos som vårdas i hemmet lever med en nära anhörig. 
Att möta den demenssjukes förändrade beteende är en daglig utmaning. Vi 
vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i 
studien kan leda till ökad kunskap och förståelsen för anhörigvårdares 
situation. Syftet med studien är belysa anhörigas upplevelser av att vårda en 
närstående med demenssjukdom i hemmet.  

Alvesta kommuns demenssamordnare har kontaktat 10 personer som vårdar 
en nära anhörig med demenssjukdom i hemmet och muntligt frågat om 
tillåtelse att lämna ut deras kontaktuppgifter. Av dessa 10 kommer 
författarna i sin tur att tillfråga åtta om deltagande i studien. På så sätt vet 
inte demenssamordnaren vilka som kommer tillfrågas och deltaga.  

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta  
utan närmare motivering. Intervjuerna kommer att genomföras i ditt hem 
eller en annan avskild plats som du väljer. Intervjuerna beräknas ta ca 30 
minuter och spelas in. De inspelade intervjuerna kommer att raderas efter att 
de har skrivits ut. 

Insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt, dvs ingen förutom 
ansvariga för studien kommer ha tillgång till materialet. Inga enskilda 
personer kommer att kunna identifieras i examensarbetet och materialet 
kommer presenteras på gruppnivå. 

Vi heter Marie Nilsson och Lis-Britt Hulthén och går på Linnéuniversitetet 
och läser till specialistsjuksköterskor. I utbildningen ingår att göra ett 
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INTERVJUGUIDE 
 
Diagnos: 
Född år: 
Sjuk antal år: 
 
Informant född år: 
 
 
 
1. Kan du berätta om när du först förstod att någonting var “fel”?     
-Minns du någon eller 
 några speciella händelser/situationer? 
 
2. Hur blev ni bemötta från sjukvården? 
 
3. Hur har du upplevt att det är att vårda/ta hand om din sjuke partner? 
 
4. Hur har sjukdomen påverkat din livssituation? 
 
5. Hur har demenssjukdomen påverkat er relation till varandra? 
 
6. Vad har varit det svåraste med att vara anhörigvårdare? 
 
7. Finns det något som du kunnat se som positivt med att vara 
anhörigvårdare? 

 


