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Sammanfattning 
Bakgrund: Uppskattningsvis är det 140 000 människor i nuläget som lever med någon form 
av demenssjukdom och antalet kommer att öka i framtiden på grund av att Sveriges 
befolkning blir allt äldre. Ungefär 70 procent av dem vårdas av en anhörig eller närstående. 
Många anhörigvårdare anser att deras närstående med demenssjukdom ska få vårdas i hemmet 
så länge som möjligt eftersom de menar att den offentliga omsorgen och vården inte kan 
upprätthålla samma kvalité av omvårdnaden som dem själva kan utföra. 
Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva anhörigvårdares upplevelse av att vårda en 
närstående med demenssjukdom i hemmet. 
Metod: Studien utfördes som en systematisk litteraturstudie, inkluderande åtta stycken 
kvalitativa vetenskapliga artiklar vilka kvalitetsgranskades och genomgick en kvalitativ 
innehållsanalys. 
Resultat: Följande fem kategorier med tillhörande underkategorier identifierades; att lära sig 
leva med sjukdomssituationen, behov av stöd, emotionell påverkan, förändring i relationen 
och personlig utveckling. 
Slutsats: Resultatet visade att anhörigvårdare erfar både positiva och negativa upplevelser. De 
positiva upplevelserna handlar om personlig utveckling och de negativa upplevelserna handlar 
framförallt om anhörigvårdarens ensamhet, sorg och att inte få stöd från familj och vänner. 
Resultatet bidrar till att anhörigvårdarnas upplevelser har lyfts fram och att de kan bemötas 
utifrån deras upplevelser.   
Nyckelord: Anhörigvårdare, Demenssjukdom, Systemteori, Lidande, Upplevelser
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INLEDNING 
Demens är en kronisk sjukdom som främst drabbar äldre, men även yngre personer. Då 

Sveriges befolkning lever allt längre kommer antalet dementa att öka och därmed ökar även 

anhörigvården, eftersom patienterna ofta lever nära en anhörig som tar på sig ansvaret för 

omvårdnaden. Anhöriga kan ofta känna att det är deras skyldighet att vårda, men gör det även 

av kärlek och lojalitet. Sedan finns det anhöriga som inte kan förklara varför de väljer att ta 

ansvar (Jansson & Grafström, 2011).  

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning på Sjuksköterskeprogrammet träffat på 

dementa och anhörigvårdare både på sjukhus och framförallt inom kommunal omsorg. Vid de 

tillfällena har vi varit beroende av anhörigvårdaren för att kunna få information om den 

demenssjuke personen för att kunna ge individuell omvårdnad. Det var då som intresset 

väcktes för hur anhörigvårdaren upplever sin situation med att vårda en närstående med 

demenssjukdom.  

 

BAKGRUND 
 
Förekomst av demenssjukdom i Sverige 
Det finns ingen exakt statistik som svarar på hur många det finns som lever med demens i 

nuläget. Uppskattningsvis är det 140 000 människor som lever med någon form av 

demenssjukdom. Två tredjedelar av de 140 000 personer med diagnostiserad demenssjukdom 

har Alzheimers sjukdom. Tio procent av samtliga har vaskulär demens och fem procent har 

frontallobsdemens (SBU, 2008). Övriga demenssjukdomar består av olika blandformer av 

demens till exempel Lewy Body demens, Parkinsondemens, alkoholorsakad demens, 

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, Pick sjukdom, Huntingtons chorea, demens vid B12 brist och 

även hiv- infektion i hjärnan kan ge demenssymtom (Allgulander, 2008). 

Sedan 1980 talet har antalet människor med demens ökat och detta beror huvudsakligen på att 

människan lever allt längre och med stigande ålder ökar demenssjukdomarna. Det är främst 

äldre som drabbas av demenssjukdom men de kan även förekomma hos 40-65 åringar och det 

beräknas att ungefär 886 000 människor i Sverige kommer att ha någon form av 

demenssjukdom år 2050 (Ragneskog, 2011). Ungefär 8000 av de 140 000 med 

demenssjukdom uppskattas vara under 65 år och de flesta är i åldersgruppen 60-65 år (Skog, 

2009). 
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Demenssjukdomar 
Begreppet ”demens” kommer ifrån de latinska orden ”de” vilket är utan/från och ”mens” som 

betyder sinne, förnuft eller själ. Innebörden av detta är att vara utan/från själ. Många äldre 

drabbas av glömska men detta skall inte blandas ihop med demenssjukdom vilket innebär att 

hjärnan inte fungerar normalt på grund av minskad blodförsörjning till hjärnan. De personer 

som får diagnosen demenssjukdom skall ha gjort en utredning kring sjukdomen (Skog, 2009). 

Att ha demenssjukdom har även blivit beskrivet som att få ”döden före döden”, ”en 

begravning utan död”, ”levande död” och ” att vara socialt död” (SBU, 2008).  

Begreppet demens är ett samlingsnamn för olika tillstånd med gemensamma symtom som till 

exempel minnessvårigheter och där räkne-, inlärning-, tanke-, orientering-, förståelse-, 

språkförmåga är störda. Personen skall ha symtom under en tid av minst sex månader för att 

få diagnosen demens (Dehlin & Rundgren, 2007). Symtom på demenssjukdom upptäcks ofta 

av närstående, då personen utvecklar minnesstörningar och förändrad personlighet (SBU, 

2008). 

Personer med demenssjukdom försämras generellt successivt under flera år från debuten av 

sjukdomen tills döden infaller. Det finns individuella skillnader hos personerna med demens 

som kan påverka fortskridandet av sjukdomen till exempel, hög ålder, andra fysiologiska 

sjukdomar såsom diabetes eller högt blodtryck och även hur väl aktiverad personen är i 

vardagslivet (SBU, 2008). 

Demenssjukdomen ger sjukliga förändringar i hjärnans olika delar vilket kan utvecklas till 

invaliditet och död hos den drabbade personen (Ekwall, 2010). 

 

De vanligaste demenssjukdomarna 
Alzheimers sjukdom 
 
Denna form av demens är den vanligaste. Ungefär 20 procent av de som är 80 år eller äldre 

drabbas av Alzheimers sjukdom. Orsaken till att få sjukdomen är okänd men risken att 

drabbas av sjukdomen ökar ju äldre personen blir men även ärftlighet har sannolikt en 

betydelse för uppkomsten. De områden i hjärnan som drabbas främst är hjässloberna och 

tinningloberna. Vid undersökning av hjärnan med magnetröntgen (MR) ses en minskad 

blodgenomströmning till dessa lober. Detta beror på biokemiska förändringar och inlagring av 

ämnen som blockerar funktionen av nervceller. Alzheimers sjukdom framträder smygande 

under en längre tid. De första symtomen som syns är störningar av inlärda förmågor och 

försämrat närminne. Efter hand påverkas språket och detta blir mer begränsat med 
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upprepningar av delar av ord (logokloni). I början av sjukdomen har personen en insikt om sin 

situation, men efterhand som sjukdomen fortskrider minskas insikten, och personen kan 

drabbas av vanföreställningar. Tillståndet brukar vanligtvis fortskrida till ett beteende där 

personen är vaken men utan möjlighet till att kunna få kontakt med omgivningen (Sjöström & 

Ekwall, 2010). 

För att få diagnosen Alzheimers sjukdom ska en del kriterier uppfyllas. Dessa kriterier finns i 

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), vilket är ett verktyg för att 

diagnostisera psykiatriska sjukdomstillstånd. Kriterierna som ska uppfyllas är, 

minnesförsämring, en eller flera intellektuella störningar vilket kan vara antingen 

språkstörning (afasi), bristande förmåga att viljemässigt utföra motoriska aktiviteter (apraxi), 

bristande förmåga att kunna känna igen och identifiera föremål (agnosi) och bristande 

förmåga för att kunna organisera och planera sin vardag (Dehlin & Rundgren, 2007) .  

De försämrade funktionerna ska orsaka en störning i personens yrkes och sociala liv. 

Förloppet i sjukdomen skall vara gradvis tilltagande med en större intellektuell försämring. 

Minneförsämringen, afasi, apraxi, agnosi och den försämrade organisationsförmågan skall 

inte bero på andra tillstånd i det centrala nervsystemet som kan ge minnesvårigheter och 

bristande intellektuella funktioner, exempelvis Parkinsons sjukdom, hjärntumörer och 

subduralhematom. Bristerna hos personen skall inte kopplas till annan psykos sjukdom till 

exempel, nedstämdhet eller schizofreni. Enkelt uttryckt skall personen uppvisa 

demenssymtom med smygande debut och fortskridande försämring av tillståndet. Specifika 

orsaker till demens skall uteslutas genom anamnes, status och laboratorieundersökningar 

(Dehlin & Rundgren 2007) 

 

Vaskulär demens 
 
Denna form av demens orsakas av kärlsjukdomar, som ogynnsamt påverkar hjärnans 

blodförsöjning. Blodflödet till hjärnan kan försämras antingen genom en blodpropp eller 

kärlförkalkning. Riskfaktorer för att drabbas för vaskulär demens är hypertoni, 

hyperkolesterolemi, rökning, diabetes, perifer kärlsjukdom och stor mängd alkohol 

konsumtion. Personer med vaskulär demens är generellt kärlsjuka och kan tidigare ha haft 

hjärtinfarkt (Dehlin & Rundgren 2007). 

Risk för att få sjukdomen kan således ske efter eller vid en stroke attack, TIA attack och 

traumatiska eller spontana hjärnblödningar. Vaskulär demens kännetecknas av en akut 
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inledning och med smygande uttalade demenssymtom även i kombination med afasi eller 

kraftnedsättning i armar och ben (Dehlin & Rundgren 2007) . 

Personligheten kan vara bibehållen under en längre tid men nattliga förvirringar kan vara 

vanliga. Många av personerna med vaskulär demens kan så småningom få psykiska problem 

som till exempel bristande insikt och omdöme. Depression är vanlig hos denna patient grupp 

ungefär fyra gånger vanligare än hos de med Alzheimers sjukdom (Sjöström & Ekwall, 2010). 

Kriterier för att få vaskulär demens diagnos är enligt DSM- IV som vid Alzheimers sjukdom 

dock med att neurologiska tecken och symtom finns som till exempel gångrubbning, 

förstärkta senreflexer och att personen kan ha haft multipla infarkter i hjärnan som är 

förknippade med störningen personen har (Dehlin & Rundgren, 2007). 

 

Frontallobsdemens 
 
Frontallobsdemens angriper pannloberna och främre delen av tinningloberna vilket ger en 

förtvining av celler i hjärnan. Denna form av demens kan drabba en person redan vid 40 års 

ålder och denna form av demenssjukdom är vanligast bland yngre. Orsaken är inte känd dock 

spelar ärftligheten in. Sjukdomen kan under flera års tid utvecklas långsamt, men tidigt 

domineras sjukdomen av att personens egenart förändras med bristande sjukdoms insikt, 

omdöme och med hämningsbortfall. Personen kan efter ett tag bli fåordig med både afasi och 

apraxi. I början av sjukdomen är inte minnespåverkan uttalad vilken det vanligtvis är i 

Alzheimers sjukdom (Dehlin & Rundgren, 2007). Det är framförallt personligheten som 

förändras och personen kan uppträda aggressivt och respektlöst mot omgivningen. Många 

sociala problem kan ske innan personen får diagnosen (Skog, 2009). Vanföreställningar, 

hallucinationer och nedstämdhet kan vara vanligt i sjukdomen och detta kan leda till att 

personen förväxlas med att ha andra psykiska sjukdomar till exempel schizofreni och 

depression (Dehlin & Rundgren, 2007). 

Kriterier för att få diagnosen frontallobsdemens är att personen har fått en försämring av 

beteendet till exempel att inte bry sig om den personliga hygienen och att förlora den sociala 

kompetensen. Personen skall ha affektiva syndrom till exempel ångest, förvirring och 

depression. Kommunikationsförmågan skall vara försämrad med antigen afasi eller ett 

stereotypt tal (upprepningar av ord). Om personen har symtom innan 65 års ålder är det ett 

stöd för att ställa diagnosen frontallobsdemens (SBU, 2008). 
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Generell Diagnostik vid demenssjukdom 
 

Det är av vikt att göra en ordenlig utredning för att fastställa diagnosen demens och att 

utesluta andra sjukdomar med liknande symtom till exempel tillfälligt förvirring och 

depression. Även för att fastställa andra obehandlade sjukdomar som kan förvärra den 

kognitiva svikten till exempel hypertoni, diabetes eller förmaksflimmer (Ekwall, 2010). 

Från början görs en basal utredning där anamnes från patient och anhöriga tas och även 

laboratorieprover. Det finns olika instrument för att bedöma personens kognitiva funktioner så 

som minne och orienterings förmåga. Det instrument som vanligtvis används är klocktest. 

Patienten ska rita in siffror 1 till 12 på ett papper, om patienten skriver fel på något sätt görs 

ett Mini Mental Test (MMT). I testet ingår ett antal frågor som poängsätts. De frågorna 

handlar bland annat om uppmärksamhet och räkneförmåga, minne och språkprov.  

CT (datortomografi) och MR kan användas för att fastställa eventuella förändringar i hjärnan 

(Dehlin & Rundgren, 2007). 

 

Anhörigvårdare 
 

Begreppet anhörigvårdare syftar till en person som vårdar eller stödjer en närstående person 

som är kroniskt sjuk, är äldre eller som har funktionsnedsättning. Närstående är en person 

som individen anser sig ha ett nära förhållande till. Det behöver inte vara blodsband eller 

juridiskt utan relationen sträcker sig utanför dessa band. Anhörigbegreppet syftar på en 

relation inom familjen eller närmsta släkten genom blodsbandet eller det juridiska bandet 

(Socialstyrelsen, 2011).  

Ungefär 70 procent av dem som får en demenssjukdom vårdas av en anhörig eller närstående. 

Vanligtvis är det hustrun som vårdar den sjuke men även vuxna barn, makar, svärsöner och 

svärdöttrar tar på sig uppgiften. De flesta anhöriga menar på att det är en självklarhet och en 

plikt att ta hand om den person de levt med. Många anhörigvårdare anser att deras närstående 

med demenssjukdom ska få vårdas i hemmet så länge som möjligt eftersom de menar att den 

offentliga omsorgen och vården inte kan upprätthålla samma kvalité av omvårdnaden som 

dem själva kan utföra (Edberg, 2002; Skog, 2009).  

I en kombination av försämrad samhällsekonomi, där sparande inom vården sker framförallt 

när det gäller personalstyrka, och med demenssjukdom som en konsekvens av stigande ålder, 

kommer allt fler anhöriga att vårda sina familjemedlemmar (Ekwall, 2010). 
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Hjälp och stödinsatser till demenssjuka i hemmet utförs i huvudsak av en närstående som är 

pensionär men även av arbetsföra personer vilket oftast är barn till demenssjuka och de utför 

oftast insatserna på fritiden. De anhörigvårdare som har tidskrävande insatser i hemmet kan få 

ekonomiskt stöd från Sveriges kommuner (Socialstyrelsen, 2005). 

De stödinsatser som anhörigvårdarna till närstående med demenssjukdom tar ansvaret för kan 

vara av olika former. Förutseende och föregripande vård kan vara att anhörigvårdaren 

anpassar sitt liv om någonting skulle inträffa med den demenssjuke, att hela tiden tänka ett 

steg före. Förebyggande vård handlar om att anhörigvårdaren gör insatser för att förhindra 

olyckor eller försämring av sjukdomen. Övervakande vård innebär att anhörigvårdaren har ett 

vakande öga över den demenssjuke, till exempel att läkemedel intas. Instrumentell vård 

innefattar hjälp med till exempel matlagning och personlig hygien. Bevarande och skyddande 

vård menas med att anhörigvårdaren skyddar självbilden och värdigheten hos den 

demenssjuke. Anhörigvårdaren hjälper den demenssjuke genom att få känna sig självständig 

och oberoende (Skog, 2009).  

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda anhörigvårdarna utbildning och 

psykosociala stödprogram och avlösning i form av korttidsboende, dagcenter eller 

hemtjänstpersonal som avlastar i hemmet. Stödet anhörigvårdarna får kan ge en positiv effekt 

om stödet erbjuds tidigt i sjukdomsförloppet och är individ och situationsanpassat samt är 

utarbetat tillsammans med anhörigvårdarna (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Teoretisk referensram  
 

När en anhörig blir vårdare till en närstående med demens kan en kris ske och som medför att 

livet aldrig blir detsamma (Skog, 2009).  

Personer med demenssjukdom kan bli personlighetsförändrade, där de bland annat kan gå 

tillbaka i utvecklingen och bli som barn igen. Anhöriga kan ta ansvaret som en förälder till 

den demenssjuka. Personer med demenssjukdom kan även få aggressiva utbrott och deras tal 

kan förändras till att bli mer vulgärt och kan innehålla svordomar. Det är oftast anhöriga som 

utsätts för utbrotten (SBU, 2008). 

Personer med demens i ett sent skede av sjukdomen förlorar vanligtvis förmågan att kunna ta 

beslut angående deras vardagssituationer. De blir ofta beroende av att andra personer i sin 

omgivning tar besluten till dem. Kommunikationen hos demenssjuka försämras allt eftersom 

sjukdomen fortskrider och detta kan ge problem för anhöriga när de skall kunna läsa av deras 

behov, till exempel om den sjuke har ont någonstans eller om personen är trött (SBU, 2008). 
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Som en följd av de irreversibla och degenerativa egenskaper som demenssjukdomen har, kan 

många negativa effekter ses hos de närstående som vårdar personen med demens (Jansson & 

Grafström, 2011).  

Det är inte enbart den demenssjuka som kan drabbas av psykiskt och emotionellt lidande, utan 

även anhörigvårdaren (Dehlin & Rundgren, 2007). 

 

Lidande 
 

Lidande kan beskrivas som en kamp mellan det onda och det goda, där det goda representerar 

lusten och att finna mening i livssituationen. Lidandet har i allmänhet uppfattat som någonting 

ont men det är en ständig kamp som pågår för att finna mening och hopp eller att ge upp i sin 

kamp. Det uppstår fyra grundpositioner i lidandets kamp och mellan dessa positioner pågår en 

rörelse. Grundpositionerna är lidande, lust, det goda och det onda. I det onda lidandet kan 

personen uppleva sin situation som hopplös och att inte kunna ha förmåga att bestämma över 

sitt liv. I den goda lusten finns livsglädje, kraft och mening. Beroende på hur personens 

livssituation och livssyn ser ut antar lidande olika former och det är alltid en unik blandning 

av de olika grundpositionerna (Eriksson, 2005).  

Tre olika former av lidande kan mötas i vården. Sjukdomslidande är det lidande som upplevs i 

förhållande till sjukdom och behandling. Vårdlidande är ett lidande som uppstår i relationen 

till vårdsituationen och det finns olika former av denna form av lidande. Bland annat att 

patientens värdighet kränks, att bli straffad av vårdpersonal, att vårdpersonal utövar makt och 

att vården uteblir till patienten. Livslidande är det lidande som upplevs i förhållande till det 

unika livet där sjukdomen berör människans hela livssituation. Det liv människan har som 

självklart kan rubbas och tas ifrån henne/honom om sjukdom uppstår hos människan 

(Eriksson, 2005). 

 

Systemteori 
 

Denna teori har fokus på relationer mellan människor. När denna teori används i 

kunskapsområden som behandlar mellanmänskliga relationer, syftar begreppet system till en 

grupp människor vilka lever eller arbetar tillsammans. Detta kan kallas sociala system och 

består av delar. Delarna är olika individer som har en relation till varandra och ömsesidigt 

påverkar varandra. Det är relationen mellan individerna som håller ihop systemet. Systemen 
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kan vara en familj, en avdelning på ett sjukhus eller ett samspel mellan sjuksköterska, patient 

och anhörig (Gjems, 1997; Wright & Leahey, 2009).  

Ett system kan styras på två olika sätt vilket är på ett inre och ett yttre sätt. Den inre 

styrningen sker genom samverkan och handlingar mellan individerna i ett system. Den yttre 

styrningen sker genom att ett system rättar sig efter omvärlden och att omvärlden kan rätta sig 

efter systemet. En fundamental utgångspunkt i systemteori är att händelser som sker i 

systemet hänger ihop och påverkar varandra ömsesidigt till exempel om en familjemedlem 

drabbas av sjukdom påverkas de resterande familjemedlemmar på något sätt. Individerna i ett 

specifikt system kan inte begripas avskilda från varandra utan det är i relationen till andra i 

systemet som individen kan begripas. Ur ett systemteoretiskt perspektiv måste en människas 

handlingar och beteende ses i ljuset av vad de andra individerna gör eller hur de mår och hur 

det specifika sammanhanget i systemet ser ut (Gjems, 1997; Wright & Leahey, 2009).  

 

PROBLEMFORMULERING 
 

I ett systemteoretiskt perspektiv påverkas även anhörigvårdaren av demenssjukdomens 

symtom och uttryck och det är inte ovanligt att anhörigvårdare kan få både psykiska, 

emotionella, fysiska och sociala besvär.  

Genom att studera anhörigvårdares upplevelser av att vårda en närstående med 

demenssjukdom ökas sjuksköterskans kunskap och förståelse för anhörigvårdarens situation 

vilket ger en ökad möjlighet till att kunna bemöta anhörigvårdarna utifrån deras upplevelse. 

 

SYFTE 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva anhörigvårdares upplevelser av att vårda en 

närstående med demenssjukdom i hemmet. 

 

METOD 
 

En systematisk litteraturstudie har använts, där vi systematiskt sökt, granskat och 

sammanställt litteraturen inom det valda problemområdet. 
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Inklusions- och Exklusionskriterier 
 

Vi har valt att använda engelskspråkliga artiklar publicerade mellan 2008-2012, som är peer 

reviewed och som beskriver anhörigas upplevelser av att vårda en närstående med 

demenssjukdom i hemmet. Artiklarna skulle vara etiskt granskade eller ha ett etiskt 

resonemang, samt ha studier gjorda från primär källa. Studier med båda demenssjukdom och 

andra kroniska sjukdomar har exkluderats, samt artiklar som inte motsvarar syftet. 

  
Datainsamling 
 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, PsycINFO och Pubmed.  

Cinahl är en databas som täcker ämnen som omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik. 

Pubmed täcker medicin, omvårdnad och odontologi och PsycINFO behandlar framförallt 

omvårdnad inom psykologi (Forsberg & Wengström 2008).  

 

Databassökning 
 

En systematisk sökning i databaserna gjordes under januari 2012. I en första översiktsökning i 

databaserna såg vi att ordet ”caregivers” var återkommande i artiklar när sökningarna gjordes 

på orden ”dementia” och ”family”. I översiktsökningen användes även ordet ”experience”. Vi 

valde att översätta, från svensk/engelsk ordlista ”upplevelse” till ”experience” (Petti & Petti, 

2008) . Ordet ”upplevelse” fanns ej som MESH-term i Svensk- Mesh. Ordet ”demens” blev 

”dementia” och ”caregivers” blev ”vårdgivare” när vi skrev in ordet som en MESH-term i 

Svensk- Mesh och innebörden av ”caregivers” var ”individer som vårdar personer med 

handikapp eller annan sjukdom i behov av tillsyn eller hjälp. Vården kan ges antingen på 

sjukhus, i hemmet eller annan institution. I kategorin omfattas föräldrar, partners, vänner eller 

andra anhöriga och närstående samt sjukvårdspersonal”.  

 I databaserna gjordes sökningar med de tre orden ”dementia”, ”caregivers” och ”experience” 

som fritext och kombinerades med booleska operatören ”AND”. Vi begränsade oss till 2008-

2012 i databaserna Cinahl och PsycINFO . Även att det skulle vara engelsk text och till ”peer-

reviewed”. I databasen Pubmed gjordes begränsningar till 2008-2012 och till engelsk text 

(Bilaga 1). De artiklar som vi valde att ta med från Pubmed granskades för att se om de var 

”peer-reviewed” på Ulrich`s Periodicals Directory, där information om tidskrifter ges. 
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Urval av artiklar 
 

Vi valde att läsa titlarna på de studier som kom fram enligt de tre sökorden och när titlarna 

motsvarade syftet till denna studie lästes även ”abstrakten”. De artiklar som därefter svarade 

mot våra valda inklusionskriterier lästes på varsitt håll för att slutligen diskuteras kring 

lämplighet att ingå i studien. De artiklar som vi valde att ta med handlade allmänt om 

upplevelsen kring att vårda närstående med demenssjukdom och då specifikt riktat till 

anhörigvårdaren som har huvudansvaret för omvårdnaden.  

Titel och abstrakten översattes ordentligt till svenska med hjälp av ordlista (Petti & Petti, 

2007). De artiklar som vi valde bort efter att ha lästs igenom motsvarade inte studiens syfte, 

hade inte etiska överväganden, var inte från primärkällan eller fokuserades bara på ett begrepp 

till exempel upplevelsen av sorg hos anhörigvårdare.  

Vi gjorde även en manuell sökning genom att studera referens listan på de artiklar som 

motsvarade studiens syfte. Inga ytterligare studier hittades genom detta sökningssätt. 

 

Kvalitetsgranskning 
 

Willman, Stoltsz & Bahtsevani (2011) granskningsmall för kvalitativ design användes vid 

kvalitetsgranskningen (Bilaga 2). Denna mall tjänar som stöd vid granskningen av studiernas 

vetenskapliga kvalitet.  

Varje ”Ja” fick en poäng och ”Nej” fick ingen poäng. När vi fick svaren ”Vet ej” på någon av 

granskningsmallens frågor togs poängen bort från total summan. Total summan har en poäng 

som motsvarar 100 %. De studier som hade poängen mer än 60 % fick medel kvalitet och mer 

än 80 % fick hög kvalitet. De studier som kvalitetsgranskades hade medel eller hög kvalitet 

(se Bilaga 3) och togs med i analysen. 

 

Analys 
 

En kvalitativ innehållsanalys har använts för att bearbeta resultatet i de utvalda studierna.  

Inledningsvis översattes resultatet i studierna till svenska och detta gjordes gemensamt. Efter 

översättningen lästes resultatet igenom på var sitt håll ett flertal gånger och meningsenheter 

underströks som motsvarade syftet med denna studie. De meningsenheter som vi valde ut från 

resultaten diskuterades gemensamt för att återigen se om dessa passade vårt syfte. Resultatet 

lästes om en gång till tillsammans. Meningsenheterna kondenserades, abstraherades och 
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benämndes med en kod för att sedan få underkategorier och kategorier. I analysprocessen 

identifierades 14 stycken underkategorier vilket användes som underrubrik och fem stycken 

kategorier vilket användes som rubrik (se tabell 1 och Bilaga 4 där en del av analysprocessen 

visas). 

 

Tabell 1 
Kategorier Att lära sig leva 

med 

sjukdomssituationen 

Behov av stöd Emotionell 

påverkan 

Förändringar i 

relationen 

Personlig 

utveckling 

Underkategori Upplevelser av 

svårigheter kring att 

acceptera 

demenssjukdomen 

Att inte 

uppleva stöd 

från familj och 

vänner 

Upplevelser 

av ensamhet 

Upplevelser av 

att bli sedd 

som en 

främling 

Upplevelser av 

att utvecklas i 

vårdarrollen 

Underkategori Upplevelser av att 

kunna acceptera sin 

situation 

Upplevelser av 

stöd från 

familj och 

vänner 

Upplevelser 

av sorg 

Upplevelser av 

ändrade roller 

Upplevelser av 

stärkt 

självförtroende 

Underkategori Upplevelser av 

osäkerhet inför 

framtiden 

Upplevelser av 

stöd från 

samhället 

Upplevelser 

av skuld och 

skamkänslor 

Upplevelser av 

bundenhet 

 

 

Forskningsetik 
 

För att öka kvalitén på en systematisk litteraturstudie bör enbart artiklar användas som har 

tillstånd från etisk kommitté eller där forskarna har gjort etiska överväganden (Forsberg & 

Wengström, 2008), vilket stämmer på valda artiklar i denna studie.  

Vi har i denna studie strävat efter att redovisa genomförandet så noga som möjligt och 

redovisat allt resultat från alla studier som ingår i denna litteraturstudie.  

 

RESULTAT 
 

Att lära sig leva med sjukdomssituationen 
 

Upplevelser av svårigheter kring att acceptera demenssjukdomen 
 

För en del anhörigvårdare var det svårt att acceptera diagnosen demenssjukdom och veta hur 

sjukdomen skulle påverka den drabbade, både fysiskt och psykiskt. Det var en kamp för att 
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acceptera att den närstående inte längre var frisk (Chan, Ng, Mok, Wong, Pang  & Chiu 2010; 

Kim, 2009; Knutsen, 2009; Quinn, Clare, Pearce & van Dijkhuizen, 2008).  

Några anhörigvårdare ansåg att det var svårt att acceptera sjukdomen på grund av att 

anhörigvårdarna fick bristfällig information från vårdpersonal om demenssjukdomen. Det kan 

även ha handlat om missuppfattningar gällande symtom vid demenssjukdom som 

anhörigvårdarna fick från vårdpersonal. Detta resulterade i att de tenderade till att normalisera 

förändringar hos patienten genom att tro att förändringarna var en del av den normala 

åldrandeprocessen. Det fanns även en osäkerhet över om den sjukes beteende var typiskt för 

personen med demens. En del anhörigvårdare noterade förändringar och de kommenterade att 

den demenssjuke hade blivit mer aggressiv medan andra anhörigvårdare var osäkra över att de 

inte hade observerat förändringar i den demenssjukes personlighet (Kim, 2009; Quinn et al., 

2008). 

Att acceptera sjukdomen där den demenssjuke främst fick psykiska problem var en svårighet 

för en del anhörigvårdare. Synen på generell mentalsjukdom var oacceptabelt och 

stigmatiserat där en del anhörigvårdare ansåg att symtom på psykiska problem handlade om 

aggressivitet och att ha dåligt humör. Detta skapade osäkerhet och oacceptans hos en dotter 

som vårdade sin pappa med demenssjukdom. Hon ansåg att han inte visade några symtom på 

att ha psykiska besvär, för han var lugn, sansad och skadade aldrig någon i sin omgivning, allt 

han hade enligt dottern var problem med minnet (Chan et al., 2010).  

 

Upplevelser av att kunna acceptera sin situation  
 

En del anhörigvårdare i detta fall bara män kunde acceptera demenssjukdomen och sin 

vårdsituation genom att begränsa eller att hålla borta tankar, känslor och konsekvenser av den 

nuvarande och framtida vårdsituationen (Knutsen, 2009; Pretarius, Walker & Heyns, 2009). 

Genom att ha en realistisk syn på deras nuvarande sjukdomssituation upplevde 

anhörigvårdarna att det var lättare att acceptera situationen. De ansåg att det inte fanns något 

att göra åt diagnosen och för att kunna hantera situationen var anhörigvårdarna tvungna att 

acceptera sjukdomen. De hade en slags ödestro om deras situation där anhörigvårdarna ansåg 

att det var deras väg i livet, att det var meningen med livet att de skulle vårda sin närstående 

(O’Shaughnessy, Lee & Heyns, 2009; Pretarius, et al., 2009; Quinn, et al., 2008). 

I en kvalitativ studie hävdade en del anhörigvårdare att det var lättare att acceptera den 

demenssjukes tillstånd om de haft en god relation med varandra innan sjukdomen bröt ut 

(Yamashita & Amagai, 2008). 
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Upplevelser av osäkerhet inför framtiden  
 

Anhörigvårdarna ansåg att det fanns en viss osäkerhet inför hur framtiden skulle bli, både för 

sig själva och för deras demenssjuke närstående. Det handlade om tankar kring framtida 

boendeform när den demenssjuke skulle behöva utökad vård och när inte anhörigvårdaren 

skulle vara den primära vårdgivaren längre. De kände sig osäkra över hur de skulle kunna 

leva utan sin närstående. Detta visade sig främst hos de med en partner relation. De ansåg att 

det var svårt att planera deras vardag på längre sikt och även att kunna ta hand om den 

demenssjukes omvårdnadsbehov i framtiden, då de tänkte att den närstående skulle bli mer 

krävande både fysiskt och psykiskt (O’Shaughnessy et al., 2010; Pretarius et al., 2009; Quinn 

et al., 2008). 

Trots att anhörigvårdarna kände sig osäkra inför hur framtiden skulle bli försökte de att ta en 

dag i sänder. Detta var ett sätt att kunna försöka hantera osäkerheten (O’Shaughnessy et al., 

2010; Pretarius et al., 2009; Quinn et al., 2008). 

 

Behov av stöd 
 

Att inte uppleva stöd från familj och vänner 
 

Upplevelsen av att få känna stöd i sin anhörigvårdarroll var ett genomgripande tema i 

majoriteten av studierna. Det handlade framförallt om att anhörigvårdarna inte kunde känna 

stöd från andra familjemedlemmar och vänner (Chan et al., 2010; Kim, 2009; Pretarius et al., 

2009; Quinn et al., 2008; Yamashita & Amagai, 2008). De anhörigvårdare som hade vuxna 

barn kunde inte be om hjälp och stöd, om barnen inte själva erbjöd sig att hjälpa till i 

vårdsituationen. Anhörigvårdarna saknade stödet från sina barn men de ville inte lägga 

ansvaret på dem eftersom de ansåg att barnen hade egna liv att leva (Kim, 2009; Yamashita & 

Amagai,2008). 

 

Upplevelser av stöd från familj och vänner 
 

 En del av anhörigvårdarna ansåg dock att det fanns stöd både emotionellt och praktiskt och 

att de kunde hantera vårdsituationer bra när de kände att de hade stöd från andra 

familjemedlemmar och vänner. Anhörigvårdarna upplevde att deras vänner hade blivit mer 

stödjande och fanns tillgängliga om de behövde dem (Kim, 2009; Quinn et al., 2008; 
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Yamashita & Amagai, 2008). En anhörigvårdare menade: ”Everyone has so far said is there 

anything we can do? So that is nice.”(Pretarius et al., 2009, s.773). 

 

Upplevelser av stöd från samhället 
 

En betydande källa av stöd för många anhörigvårdare var stödgrupper. De fann det hjälpsamt 

när de kunde prata med andra om samma situation och att kunna få utbyta information mellan 

varandra. Den information de kunde dela med varandra fanns inte att hitta från officiella 

källor. De kunde även förbättra sina kunskaper om sjukdomen när de delade upplevelser med 

varandra i stödgrupperna (Chan et al., 2010; Knutsen, 2009; O’Shaughnessy et al., 2010; 

Quinn et al., 2008; Shanley, Rusell, Middleton & Simpson- Young, 2011; Yamashita & 

Amagai, 2008). I två kvalitativa studier menade en del anhörigvårdare att det var svårt att 

utnyttja kommunala stöd, men att det var lättare att kunna använda stödgrupper (Knutsen, 

2009; Yamashita & Amagai, 2008). 

En del anhörigvårdare ansåg att den hemsjukvård de fick var stödjande för dem till exempel 

att få sitta ner och prata med hemtjänstpersonalen eller att få avlastning i sin vårdgivarroll 

(Knutsen, 2009; Pretarius et al., 2009; Shanley et al. 2011). 

I en kvalitativ studie upplevde några av anhörigvårdarna att det var stödjande att få 

information skriftligt i form av broschyrer men även muntligt och visuellt vilket kunde vara 

inspelade program som handlade om hur anhörigvårdarna kunde hantera problemen i sin 

vårdsituation. De ansåg att detta behövde bli utvidgat i omfång och förekomst (Chan et al., 

2010). 

 

Emotionell påverkan 
 

Upplevelser av ensamhet  
 

Anhörigvårdarna talade om upplevelser av att känna sig övergivna och ensamma i sin 

situation. Ensamheten var inte självvald utan mer en övergiven ensamhet. Detta är framförallt 

relaterat till saknaden av stöd från andra familjmedlemmar och vänner. De upplevde att 

vännerna och andra familjemedlemmar drog sig undan, på grund av att de hade det svårt att 

hantera problematiken kring den demenssjuke (Chan et al., 2010; Kim, 2009; Knutsen, 2009; 

Pretarius et al., 2009; Quinn et al., 2008; Shanley et al., 2011; Yamashita & Amagai, 2008). 

En man förklarade sin ensamhet med detta citat: ” Yes, isolated. I don’t know… I understand 

it well too; many people don’t know how to behave. And that´s what´s wrong, because they 
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could just have been themselves. The only thing that´s important is that you have to talk a 

little slower and clearer and make eye contact and then everything goes jolly well” (Knutsen, 

2009, s.52). 

En annan aspekt av ensamheten anhörigvårdarna upplevde var förlusten av kontakten och 

närheten med den demenssjuka som hade varit den närmaste och viktigaste personen i deras 

liv, framförallt i partner relationerna (Knutsen, 2009; Pretarius et al., 2009; Shanley et al., 

2011). 

 

Upplevelser av sorg 
 

I och med att sjukdomen fortskred hos den demenssjuka upplevde anhörigvårdarna sorg när 

de såg sin närstående bli sämre och att den demenssjuke förlorade sin identitet (Chan et al., 

2010; Knutsen, 2009; O’Shaughnessy et al., 2010; Quinn et al., 2008). 

”I have been through another grieving because I have lost a friend and a companion” (Quinn 

et al. 2008, s.774). 

I en kvalitativ studie menade en del av anhörigvårdarna att det var en annorlunda sorg på 

grund av demenssjukdomen. Anhörigvårdarna kände att de närstående på ett sätt var 

närvarande men ändå inte. Detta på grund av demenssjukdomens natur då personligheten 

förändrades och att det inte finns något botemedel mot demenssjukdomen (Knutsen, 2009). 

 

Upplevelser av skuld och skamkänslor 
 

En del anhörigvårdare fann att frustrationen ökade i och med att den demenssjukes 

minnessvårigheter blev allt värre. Det handlade om att den demenssjuke upprepade sig ofta 

och ställde samma fråga om och om igen. Detta skapade i början en ilska över att ständigt 

svara på samma frågor, men efterhand kände anhörigvårdarna en skuld känsla för att de hade 

tappat humöret och blivit arga på den demenssjuke (O’Shaughnessy et al., 2010; Pretarius et 

al., 2009; Quinn et al., 2008).  

Att kunna få tillfredställa sina egna behov framför den demenssjukes kunde resultera i skuld 

och skamkänslor eftersom den demenssjukes behov oftast prioriterades först. Detta handlade 

främst om att anhörigvårdaren kunde bli utmattad i sin vårdarroll och upplevde att de inte 

kunde utföra sina omvårdnadshandlingar på ett adekvat sätt (Chan et al., 2010; Knutsen, 

2009; O’Shaughnessy et al., 2010).  
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I en kvalitativ studie menade en anhörigvårdare att hennes demenssjukes ovårdade språk var 

mest problematiskt och skapade skamkänslor hos henne och hennes familj. De kunde inte 

längre ta med demenssjuke ut bland folk, då språket var för ovårdat (Yamashita & Amagai, 

2008). 

 

Förändringar i relationen  
 

Upplevelser av att bli sedd som en främling 
 

När demenssjukdomen fortskred hos den närstående och dennes beteende förändrades 

successivt, upplevde anhörigvårdarna att de kände sig främmande i den relationen de tidigare 

haft. Några anhörigvårdare tyckte att den svåraste delen med sjukdomen var att den 

närstående inte kunde känna igen anhörigvårdaren längre eftersom minnet försämrades hos 

den demenssjuka och detta skapade en känsla av främlingskap hos anhörigvårdaren (Kim, 

2009; Knutsen, 2009; O’Shaughnessy et al., 2010; Quinn et al., 2008). En anhörigvårdare 

beskrev sin situation som en mur mellan sin fru och sig själv: 

”I mean how I describe this dementia, it it’s like a wall being built… and that as the person 

sort of deteriorates, there is another brick that goes in the wall. Now I can’t tell you at the 

present time how high the wall is – it certainly is progressing… and therefore it seems to me 

that one day you will be putting the last brick in and my wife will be that side an I will be this 

side. And that will be it, I mean that’s what I understand” (O’Shaughnessy et al., 2010, s. 

246). 

I en annan studie beskrev några anhörigvårdare att känslan av främlingskap inte bara uppstod 

i relationen till den demenssjuka utan även till omgivningen, där anhörigvårdaren såg sig själv 

och sin närstående vara något annorlunda på grund av vårdsituationen (Knutsen, 2009). 

När den demenssjuke inte längre kunde kommunicera med sin anhörigvårdare ansåg 

anhörigvårdarna att de förlorade en gemenskap i relationen. De kunde inte diskutera ämnen 

längre något de gjort tidigare, och det var svårt att få förståelse för den demenssjukes känslor 

och behov. Detta skapade ett avstånd i relationen vilket var stressframkallande (Kim, 2009; 

O’Shaughnessy et al., 2010; Pretarius et al., 2009). 

 

Upplevelser av ändrade roller 
 

Roller som anhörigvårdare haft i deras tidigare relation med sin demenssjuke närstående, 

förändrades dramatiskt i och med den nya vårdsituationen. När den demenssjuke inte kunde 
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klara av att ta hand om sig själv längre, fick anhörigvårdaren ta på sig den personens roll och 

ta ett större ansvar för att vardagssituationer skulle fungera (Kim, 2009; Knutsen, 2009; 

O’Shaughnessy et al., 2010; Pretarius et al., 2009; Quinn et al., 2008). Det kan vara att ta 

ansvar för alla hushållssysslor något som de inte har gjort i den tidigare relationen. Detta kan 

ge båda styrka i sin nya roll som vårdare men även ge en saknad av inte längre ha den roll de 

tidigare haft (Knutsen, 2009; O’Shaughnessy et al., 2010; Pretarius et al., 2009; Quinn et al., 

2008). 

En del anhörigvårdare liknade sin nya vårdsituation vid att ta hand om ett barn på grund av att 

den demenssjuke inte längre kunde ta hand om sig själva (Kim, 2009; Quinn et al., 2008). 

En kvinnlig anhörigvårdare sade: ”It’s almost like having a child in one sense, you know, 

where you have to think ahead for them” (Quinn et al., 2008, s.772). 

 

Upplevelser av bundenhet  
 

Många av anhörigvårdarna fann att de inte kunde göra så mycket som de tidigare kunnat göra, 

för de var tvungna att alltid se efter den demenssjukes behov. I och med sjukdomen blev den 

demenssjuke mer beroende av sin anhörigvårdare, eftersom de förlorade förmågan till att 

kunna ta hand om sig själva (Kim, 2009; Knutsen, 2009; O’Shaughnessy et al., 2010; Quinn 

et al., 2008; Yamashita & Amagai, 2008). 

Några anhörigvårdare beskrev sin situation som att leva för två personer eller leva i samma 

kropp. Detta för att de konstant var tvungna att vara med den demenssjuke, genom att alltid ta 

beslut till personen, att sköta omvårdnaden och att vara det sociala stödet till den demenssjuke 

(Kim, 2009; O’Shaughnessy et al., 2010). 

När den demenssjuke blev beroende av sin anhörigvårdare för att få sina behov tillfredställda, 

upplevde anhörigvårdarna att de var tvungna att prioritera bort sina egna behov eftersom den 

demenssjuka alltid kom först. Det kan handla om att aldrig få gå iväg och ta en promenad på 

egen hand eller äta lunch med någon vän eller annan familjemedlem (Knutsen, 2009; 

O’Shaughnessy et al., 2010; Quinn et al., 2008). 

 

Personlig utveckling 
 

Upplevelser av att utvecklas i vårdarrollen 
 

Anhörigvårdarna kunde känna att de har lärt sig mycket nytt i vårdarrollen och att kunna 

hantera denna roll gav dem känslor av tillfredställelse och glädje. Denna känsla av att kunna 
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hantera vårdarrollen kändes positivt för de fick ge någonting tillbaka till deras närstående i 

den nya livssituationen. Det kan ha varit att den närstående med demenssjukdom hade haft 

omvårdnadsansvaret i relationen när hon/han varit frisk (Kim, 2009; Knutsen, 2009; Pretarius 

et al., 2009).  

I en kvalitativ studie sade en anhörigvårdare: ”She was a good wife. Was there for the 

children and me. She was a fine mother. It’s good to be able to give something back. As well 

as I can. In a way I have discovered something new in myself. It’s good to be good to her. In 

all this misery I’m happy about this. Something new came into my life while standing on the 

edge. Of course I wanted to be good before too, but when everything is the way it is, I’m glad 

about it. Do you understand?” (Knutsen, 2009, s.53). 

Att kunna få dela med sig av anhörigvårdar upplevelser till andra i samma situation gav 

anhörigvårdarna en känsla av att utveckla det egna jaget (Kim, 2009). 

 

Upplevelser av stärkt självförtroende  
 

I och med den nya situationen där anhörigvårdaren fick ta på sig vårdarrollen kunde de känna 

sig stärkta i självförtroendet när de såg att de kunde bemästra och hantera de olika 

vårdsituationerna som uppstod. Framförallt handlade det om hygienrutiner kring den 

närstående som anhörigvårdaren fick utföra. Detta var någonting nytt för anhörigvårdarna och 

när de kunde hantera hygiensituationerna stärktes de (Knutsen, 2009; Pretarius, et al., 2009; 

Quinn, Clare, Pearce & Dijkhuizen, 2008; Yamashita & Amagai, 2008).  

Några anhörigvårdare ansåg att när de fick beröm som vårdare från vårdpersonal och det egna 

nätverket av kontakter, kunde de känna att självförtroendet stärktes ännu mer (Knutsen, 

2009). 

 

METODDISKUSSION 
 

Denna litteraturstudie har vi gjort gemensamt och inte delat upp några delar i arbetsprocessen 

mer än att artiklarna har lästs på var sitt håll för att sedan diskuteras gemensamt. Vi anser att 

trovärdigheten kan öka i denna studie då vi reflekterat med varandra under hela 

arbetsprocessen för att kunna ta del av varandras tankar och åsikter. 
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Inklusions- och Exklusionskriterier  
 

För att begränsa och bestämma val av studier kan inklusions- och exklusionskriterier 

användas (Forsberg & Wengström, 2008). Vi har inte gjort begränsningar till någon speciell 

geografisk kontext utan vi anser att det var relevant att använda studier från hela världen 

eftersom Sverige har en multietnisk befolkning. Emami, (2004) skriver att 9 % av Sveriges 

befolkning utgörs av personer över 65 år med invandrarbakgrund och denna siffra kommer 

öka i framtiden.  

Begränsningar till att söka enbart kvantitativa eller kvalitativa studier gjordes inte men vi fann 

bara kvalitativa. 

Majoriteten av de personer som har en demensdiagnos är över 65 år men vi valde att inte 

exkludera yngre personer med diagnosen demenssjukdom i artikel sökningarna. Detta på 

grund av att vårt syfte handlar om anhörigvårdarnas upplevelse av att vårda en närstående 

med demenssjukdom oavsett ålder på anhörigvårdaren eller den demenssjuke. Vi valde att 

lägga fokus på anhörigvårdare som har huvudansvaret för omvårdnaden i hemmet men 

hänsyn har tagits till att anhörigvårdaren har avlastning i form av hemtjänst eller att den 

demenssjuke är på korttidsboende eller dagcenter.  

Forsberg & Wengström (2008) menar att systematiska litteraturstudier bör inriktas på den 

aktuella forskningen. På grund av detta begränsade vi oss till åren 2008-2012. 

 Eftersom vi enbart har språkkunskaper i svenska och engelska gjordes begränsningar till 

engelsk text för att undvika översättningsproblem. Vi gjorde sökningar på svenska men det 

fanns inga resultat efter de sökord som användes. En svaghet kan vara att vi begränsade oss 

till enbart engelsk text och då kanske vi missade aktuell forskning med annat språk än 

engelska som motsvarade vårt syfte.  

 

Datainsamling 
 

De databaser vi valt att söka inom är Pubmed, Cinahl och PsycINFO. Anledningen till att 

dessa tre valdes var för att de enligt Forsberg & Wengström (2008) inriktar sig framförallt på 

omvårdnadsforskning, viket inbegriper vårt problemområde och syfte. Genom att tre stycken 

databaser valdes anser vi att ett större heltäckande resultat av den aktuella forskningen inom 

omvårdnad kan finnas. 
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Databassökning 
 

I översiktsökningen använde vi orden ”dementia” och ”family” för att få en överblick på 

lämpliga sökord. En översättning till ”anhörigvårdare” i Svensk MESH- term kunde inte 

finnas, dock var ”caregivers” återkommande i översiktsökningen.”Caregivers” i Svensk 

MESH blev ”vårdgivare” och vi ansåg att definitionen motsvarade ”anhörigvårdare” i denna 

studies syfte.  

Anledningen till att ordet ”experience” valdes trots att begreppet inte fanns som Svensk 

MESH-term var för att vi fick ett stort antal träffar i alla databaser som användes (se Bilaga 

1). Detta begrepp ansåg vi var lämpligt att använda i sökningarna eftersom det passade in i 

studiens syfte. 

Enbart orden ”caregivers”, ”dementia” och ”experience” användes i fritext trots att vi fick 

fram ett stort antal studier i de olika databaserna. Anledningen till att vi inte begränsade oss 

ytterligare med mer begrepp var att inte missa någon relevant studie som motsvarade vårt 

syfte. Dock kan det vara en svaghet att enbart dessa tre ord användes i de olika databaserna 

men vi ansåg att tillräckligt med studier framkom som motsvarade denna studies syfte.  

 

Urval av artiklar 
 

Vi var noga med att översätta titlarna och abstracten korrekt för att inte missa relevanta 

studier. Detta gjordes gemensamt för att inte misstolka översättningen av titlarna och 

abstracten. De artiklar som valdes handlade om anhörigvårdarnas allmänna upplevelse av att 

vårda en närstående med demenssjukdom.  

 

Kvalitetsgranskning 
 

Vi valde att ta en kvalitetsgranskningsmall ur Willman et al. (2011) eftersom frågorna var 

enkla och lätta att förstå och det var enkelt att sätta poäng då mallen var uppbyggt på ”Ja”, 

”Nej” och ”Vet ej” frågor. När vi fick svaren ”Vet ej” på mallens frågor togs poängen bort 

från totalsumman, detta för att inte påverka studiens kvalitet. 
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Analys 
 

Översättningen gjordes gemensamt för att säkerställa att båda förstod översättningarna av de 

engelska texterna. Anledningen till att vi översatte resultatet till svenska var för att inte 

missförstå resultatet på grund av språksvårigheter.  

Studiernas resultat lästes igenom ett flertal gånger och på varsitt håll för att sedan gemensamt 

arbeta med analysen. Lundman & Hällgren Graneheim (2008) hävdar att tillförlitligheten i 

studien kan öka om flera personer läser igenom materialet ett flertal gånger och genomför 

analysen gemensamt.  

Enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2008) är kvalitativ innehållsanalys en metod som 

används för att dra slutledningar av innehållet av ett resultat till exempel i artiklar där olika 

variationer kan framkomma. På grund av att vi ansåg att olika variationer skulle framkomma i 

vårt resultat användes denna metod.  

En kondenseringsmall i Lundman & Hällgren Graneheim, (2008) användes, för att få fram 

underkategorier och kategorier av resultatet i studier. I analysprocessen delade vi in resultaten 

i meningsenheter. Vi ansåg att det var underlättande att arbeta med meningsenheter för att 

kunna samla ihop gemensamma upplevelser från de åtta olika studierna till underkategorier 

och kategorier.  

 

TROVÄRDIGHET OCH ÖVERFÖRBARHET 
 

Trovärdigheten i en studie refererar till att kunna redovisa och tolka resultat på ett så 

tillförlitligt sätt som möjlig. Detta kan uppnås om studiens olika delar i arbetsprocessen är 

tydligt beskrivna (Polit & Beck, 2008).  Vi har i denna studie beskrivit alla delar grundligt så 

att trovärdigheten har säkerställts.  

Överförbarhet refererar till vilken grad ett resultat kan tillämpas på liknande kontext eller 

befolkning (Polit & Beck, 2008). Eftersom vi har analyserat studier från olika delar av världen 

anser vi att resultaten i vår studie är överförbar till olika etniciteter. Dock kan överförbarheten 

ha blivit ännu högre om det hade varit ett jämnt antal manliga och kvinnliga anhörigvårdare. I 

de studier vi analyserade var majoriteten kvinnliga anhörigvårdare. 
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RESULTATDISKUSSION 
 

Åtta stycken studier från olika delar av världen analyserades men trots detta fann vi inga 

direkta skillnader mellan anhörigvårdares upplevelser av att vårda närstående med 

demenssjukdom. 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva anhörigvårdares upplevelser med att vårda 

närstående med demenssjukdom i hemmet. Fem kategorier och 14 underkategorier 

identifierades, där vi funnit både positiva och negativa upplevelser. De positiva upplevelserna 

handlade främst om personlig utveckling i vårdarsituationen, medan de negativa 

upplevelserna berörde ensamheten kring demenssjukdomen, sorg, skuld och skamkänslor, 

svårigheter att acceptera sjukdomen och att inte få stöd. Valda delar av resultatet kommer att 

diskuteras i förhållande till teoretisk referensram, styrdokument och även annan litteratur som 

bland annat berör anhörigvårdare och demenssjukdom. 

 

Att lära sig leva med sjukdomssituationen 
 

Det framkom i resultatet att anhörigvårdare hade det svårt att acceptera sjukdomen bland 

annat på grund av missuppfattningar och bristfällig information från vårdpersonal. Att inte 

kunna få information och vetskap från sjukvårdspersonal om sin sjukdom en person drabbats 

av kan det enligt Eriksson (2005) ge ett vårdlidande eftersom vården uteblir. 

Om anhörigvårdare inte kan få information utifrån deras individuella behov, tänker vi att det 

kan leda till ett vårdlidande för anhörigvårdarna eftersom de har svårare att acceptera 

demenssjukdomen när informationen inte är tillräcklig. 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) står det att 

sjuksköterskan ska bemöta, informera och undervisa såväl patienten som den närstående på ett 

lyhört och respektfullt sätt. Sjuksköterskan ska även vägleda och möjliggöra delaktighet i 

vården. När det gäller undervisning och informations delgivning ska den ges med hänsyn till 

hur och när patienten och/eller närstående vill ha den. Sjuksköterskan ska förvissa sig om att 

patient och närstående har och kan förstå informationen som skall ges och att uppmärksamma 

patienter och närstående som har speciell informations behov. 

Med tanke på vad som står i kompetensbeskrivningen, anser vi att anhörigvårdare behöver få 

både muntlig och skriftlig information om demenssjukdomen och dess utveckling för att det 

inte skall uppstå några missförstånd hos anhörigvårdare eftersom det är sjuksköterskans 
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skyldighet att förvissa sig om att personen förstår informationen. Samt att sjuksköterskan 

finns tillgänglig om anhörigvårdare behöver ha ytterligare information och att han/hon kan 

känna att informationen kan ges när de behöver den.  

 

Några manliga anhörigvårdare hade lättare att acceptera demenssjukdomen och 

vårdsituationen om de höll borta tankar, känslor och konsekvenser om den nuvarande och 

framtida situationen. Andersson (2004) hävdar att genusforskning har försökt att frånskilja 

perspektiv av en persons kön med icke biologiska orsaker. Manliga eller kvinnliga drag i 

själva verket är ett resultat av social och kulturell påverkan. Män och kvinnor kan ha olika sätt 

till att hantera känslor. Kvinnor tenderar till att prata om sina känslor medan män håller dem 

borta. För män med traditionella ideal på sitt kön kan behov av hjälp från till exempel 

sjukvården ses som en svaghet då idealet är att kunna klara sig själv.     

Varje individ har sitt eget sätt att kunna hantera och finna lösningar på en vård situation. Ett 

vanligt sätt till att bemöta en vårdsituation som förändrar livet kan vara att förneka och 

försöka dämpa känslorna som uppkommer (Bunkholdt, 2004). Dock hävdar Tamm (2002) att 

det är påfrestande att gå igenom en kris då det innebär att personen går igenom ett 

psykologiskt arbete. Personen måste acceptera att en förlust har hänt och personen måste 

konfrontera de känslor som förlusten har vållat för att kunna anpassa sig till den nya 

situationen och kunna gå vidare med livet.  

Vi vet från ovanstående litteratur att personen bör bearbeta sina känslor för att kunna gå 

vidare men de manliga anhörigvårdarna fann det underlättande att hålla borta känslor som 

uppstod på grund av demenssjukdomen för att kunna acceptera den nya vårdsituationen. Kan 

det ge konsekvenser på lång sikt för anhörigvårdarna trots att bortahållandet av känslor hjälpte 

dem att acceptera sjukdomen?  

 
Behov av stöd 
 
I resultatet framkom det att upplevelserna av stöd handlade om att både få och att inte få 

stödet från familj och vänner. Ur ett system teoretiskt perspektiv ingår anhörigvårdaren i ett 

system med sin familj och de kan även ha andra system med vänner som påverkar varandra 

både positivt och negativt. Systemet är i ständigt rörelse och när relationen mellan 

familjemedlemmarna eller vänner förändras eller rubbas påverkas hela systemet till exempel 

när vännerna drog sig undan från anhörigvårdaren och inte fanns tillgängliga för att kunna ge 

stöd, vilket gav en icke självvald ensamhet till anhörigvårdarna.  
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De anhörigvårdare som upplevde att stödet fanns från familjmedlemmar och vänner gjorde att 

de kunde hantera sin vårdsituation bättre. 

 I en kvantitativ studie fann författarna att det fanns en relation mellan att få stöd från familj 

och vänner och att kunna ha en tro på sin egen kompetens detta för att kunna hantera sin 

anhörigvårdar situation (Au, Lai, Lau, Pan, Lam, Thompson & Thompson- Gallagher, 2009).  

Familjemedlemmar kan vara som en resurs för varandra i ett system, alltså varje individ kan 

stärka varandra i en sjukdomssituation. Det är av vikt att framhålla resurserna i familjen och 

lyfta upp styrkorna hos individerna. Genom att sjuksköterskan ställer frågor om relationerna 

mellan familjemedlemmarna i systemet finns en chans till att få en förståelse för hur en 

individ upplever sin situation och vilka resurser och styrkor som finns hos individerna 

(Wright, Watson & Bell, 2008). 

 

Många anhörigvårdare upplevde att det var hjälpsamt och stödjande att få prata med andra 

anhörigvårdare, detta då i form av stödgrupper. Brännström, Tibblin och Löwenborg (2000) 

gjorde en studie i Sverige där anhörigvårdare till närstående med demenssjukdom fick delta i 

en stödgrupp under åtta månader. Innan anhörigvårdarna började i stödgruppen kände de sig 

utbrända och ansåg sin situation var kaotiskt. I dessa träffar fick de diskutera sina känslor och 

problem och efter dessa åtta månader ansåg anhörigvårdarna att de kunde hantera sin situation 

lättare.  

Det finns olika frivilliga organisationer i Sverige till exempel, Alzheimersföreningar och 

Demensförbundet som kan erbjuda gruppsamtal och studiecirklar där anhörigvårdare får dela 

sina upplevelser (Skog, 2009). Vi anser att det är viktigt att informera anhörigvårdare om att 

det finns sådana stödgrupper, eftersom detta var en återkommande upplevelse i vårt resultat 

hos anhörigvårdarna. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(2005) ska sjuksköterskan kunna ha god vetskap om patientens rättigheter/möjligheter till att 

få rätt vård och kunna samordna kontakt med rätt instans. I detta fall handlar det om 

stödgrupper. 

 
Emotionell påverkan 
 

I vårt resultat framkom det att anhörigvårdare kände sig ensamma i sin vårdarsituation vilket 

var relaterat till isolering från familjemedlemmar och vänner. Denna upplevelse var även 

något vi läste om i en forskning där författarna fokuserade på att belysa just ensamheten hos 

anhörigvårdare till närstående med demenssjukdom men även hos personen själv med 
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demensdiagnos. De fann att anhörigvårdarna upplevde en känsla av att undvikas av vänner 

efter ställd diagnos och att vännerna långsamt försvann från anhörigvårdaren och den 

demenssjukes nuvarande livssituation. De undvikande beteendena hos vännerna trodde 

anhörigvårdarna berodde på en brist på förståelse och rädsla av att inte veta hur man 

interagerar och kommunicerar med en person med demens (Moyle, Kellet, Ballantyne & 

Gracia, 2011).  

Upplevelsen av ensamhet som framkom i vårt resultat var inte självald av anhörigvårdarna 

utan de upplevde en övergivenhet. Eriksson (2005) menar att ensamhet där en människa är 

utestängd från gemenskapen från andra personer i omgivningen kan ge ett svårt lidande.  

Denna utestängdhet från gemenskapen tänker vi kan vara att anhörigvårdare inte längre har 

sina vänner eller andra familjemedlemmar, detta på grund av sjukdom situationen. Med tanke 

på Erikssons teori om en människas utestängdhet, anser vi att anhörigvårdare kan uppleva ett 

lidande. 

 

Personlig utveckling 
 

Sandberg och Eriksson (2010) antyder att både manliga och kvinnliga anhörigvårdare har 

svårt att kunna identifiera sig utanför en så kallad traditionell manlighet och kvinnlighet. När 

en person får ta över hela ansvaret i hemmet på grund av sjukdomssituation kan det då bli 

problematiskt. Vi har sett i resultatet att anhörigvårdare både män och kvinnor som får ta över 

sin närståendes roll anser detta vara en svårighet men de kunde även känna att de utvecklades 

och blev stärkta i sitt självförtroende när de såg att de kunde bemästra vårdsituationer. 

Vi tänker att demenssjukdomen medför ett sjukdomslidande för patienten och ur ett system 

teoretiskt perspektiv påverkas anhörigvårdare av situationen och kan få ett livslidande. 

Eriksson (2005) skriver att det pågår en kamp i en människas lidande för att kunna hitta någon 

mening i situationen. Vi anser att anhörigvårdarna har kunnat utvecklas och funnit en mening 

i vårdsituationen som har varit nya för dem till exempel att hantera hygiensituationer och 

detta stärkte självförtroendet. 

 

SLUTSATS 
 

Syftet med denna studie var att beskriva anhörigvårdares upplevelser av att vårda närstående 

med demenssjukdom i hemmet. Det har framkommit i vårt resultat att anhörigvårdare erfar en 

rad olika upplevelser, de är båda positiva och negativa. De positiva upplevelserna handlar om 
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att anhörigvårdare har fått ny kunskap om sig själva i och med att de kunnat hantera sjukdoms 

och omvårdnadssituation och på så sätt utvecklat sin personlighet.  

De negativa upplevelserna domineras av att anhörigvårdare känner sig ensamma i sin 

vårdarroll. Detta då främst i relation till att anhörigvårdares övriga familjemedlemmar och 

vänner har dragit sig undan, och anhörigvårdare upplevde att de inte kunde få stöd från dem.  

De upplevde även en ensamhet på grund av att den demenssjuke närstående inte längre kände 

igen sin anhörigvårdare och att de inte kunde kommunicera med varandra.  

Det framkom tydligt i resultatet att stödgrupper var hjälpsamt och stödjande för 

anhörigvårdare.  

Vi anser att det har varit värdefullt att beskriva anhörigvårdares upplevelser av att vårda 

närstående med demenssjukdom för att kunna förstå och lyfta fram deras situation samt att 

kunna bemöta dem utifrån deras upplevelser. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
 

I resultatet fann vi att några manliga anhörigvårdare håller borta sina känslor för att acceptera 

sjukdomsdiagnosen och omvårdnadssituationen. Det kan vara motiverat att forska kring vilka 

behov och vilket stöd manliga anhörigvårdare behöver ha för att eventuellt bearbeta sina 

känslor.  

I resultatet framkom det att anhörigvårdare hade svårt att acceptera sjukdomen på grund av 

dålig eller saknad information. Forskning kan då göras kring vilken information 

anhörigvårdare behöver få från sjukvårdspersonal för att kunna acceptera demensdiagnosen 

och även sjukdomssituationen. 
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 Sökningar i databaserna 
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Nr. Sökord Artikel  Lästa titel Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

S1 ”caregivers”+ 5750 - - - - 

S2 ”experience”+ 22338 - - - - 

S3 ”dementia”+ 7714 - - - - 
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” ”= fritext, += peer reviewed, engelsk text, artiklar från 2008-2012 

 

Sökningar i databasen PsycINFO 30/01/12  

Nr. Sökord Artikel Lästa titel Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 
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S2 ”experience”+ 54096 - - - - 

S3 ”dementia”+ 9411 - - - - 

S4 S1 AND S2 
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(4dubblett) 

” ”= fritext, += peer reviewed, engelsk text, artiklar från 2008-2012 

 

Sökningar i databasen Pubmed 30/01/12 

Nr. Sökord Artikel Lästa titel Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

#1 ”caregivers”+ 9034 - - - - 

#2 ”experience”+ 80354 - - - - 

#3 ”dementia”+ 26961 - - - - 

#4 #1 AND #2 

AND #3  

149 149 46 4 2 

(2dubblett)  

” ”= fritext, += engelsk text, artiklar från 2008-2012 
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Kvalitetsbedömning 
Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
 
Beskrivning av studien, t.ex. metodval…………. 
Finns det ett tydligt syfte? [] Ja [] Nej [] Vet ej 
Patientkarakteristik antal… 
  Ålder… 
  Man/ Kvinna… 
 
Är kontexten presenterad? [] Ja  [] Nej [] Vet ej 
Etisk resonemang? [] Ja [] Nej [] Vet ej 
Urval 
-Relevant ?  [] Ja [] Nej [] Vet ej 
- strategiskt?  [] Ja [] Nej [] Vet ej 
 
Metod för 
- urvalsförfarande tydligt beskrivet? [] Ja [] Nej [] Vet ej 
- datainsamling tydligt beskriven? [] Ja [] Nej [] Vet ej 
- analys tydligt beskriven?  [] Ja [] Nej [] Vet ej 
 
Giltighet 
- Är resultat logiskt, begripligt? [] Ja [] Nej [] Vet ej 
- Råder datamättnad? (om tillämpligt) [] Ja [] Nej [] Vet ej 
- Råder analysmättnad?  [] Ja [] Nej [] Vet ej 
Kommunicerbarhet 
- Redovisas resultatet klart och tydligt? [] Ja [] Nej [] Vet ej 
- Redovisas resultatet i förhållande till 
en teoretisk referensram?  [] Ja [] Nej [] Vet ej 
 
Genereras teori?  [] Ja [] Nej [] Vet ej 
 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/ upplevelse/ mening beskrivs? Är beskrivning/ analys adekvat? 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
[] Hög [] Medel [] Låg 
 
Kommentar 
 
Granskare (sign) 
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Wong, Pang & Chiu 
 
2010 
 
China 

Lived Experience of 
Caregivers of Persons 
with Dementia in Hong 
Kong: a Qualitative 
Study 
 
East Asian Archives of 
Psychiatry 

Syftet med denna studie 
var att rapportera levda 
upplevelser hos 
vårdgivare till personer 
med demens i Hong 
Kong och att utforska 
deras behov. 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ studie 
Fokus grupps intervjuer 
Öppna frågor 
27- anhörigvårdare 
21- kvinnor 
6 - män 

Olika huvudområdena 
beskrevs: Förvirring 
angående diagnosen, 
emotionell påverkan, 
svårigheter att hantera 
den närståendes 
beteende, den 
närståendes dagliga 
behov av vård var 
krävande och konflikter 
kring sociala roller. 

Hög 
 
 

Kim 
 
2009 
 
USA 

Korean-American 
Family Postcaregivers 
on Dementia 
Caregiving: A 
Phenomenological 
Inquiry 
 
Journal of 
Gerontological Social 
Work 

Syftet med denna studie 
är att förstå 
omvårdnaden av 
demens och efter- 
vårdgivarens 
upplevelser från den 
koreans – amerikanska 
familjens perspektiv. 

Kvalitativ studie 
Fenomenologisk studie 
Semi strukturerade  
intervjuer 
8- anhörigvårdare 
7- kvinnor 
1-man 

Fem teman framkom: Att 
förstå äldre patienter med 
Alzheimers genom att 
acceptera den som en 
sjukdom, själv 
definiering och själv 
bedömning av 
anhörigvårdaren, 
familjens angelägenhet 
att försätta ha kontinuitet, 
omvårdnaden hos 
anhörigvårdarna 
omvandlas i form av sorg 
och otillfredställande 
upplevelser med den 
formella omvårdnaden. 

Hög 



 

 

 
 

Författare/år/land Titel/ Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Knutsen 
 
2009 
 
Norge 

The Dialectic 
Movement Between 
Suffering and 
Reconciliation: Male 
Caregiver 
 
International Journal 
for Human Caring 

Syftet med studien var 
att förstå upplevelser hos 
manliga vårdare som tar 
hand om sina fruar som 
lider av demens. 

Kvalitativ studie 
Fenomenologisk analys 
Individuella intervjuer 
9- manliga 
anhörigvårdare 

Manliga anhörigvårdarna 
upplever sorg och 
ensamhet och samtidigt 
upplever de försoning 
genom kärlek och 
kamratskap. 

Hög 

O’Shaughnessy, Lee 
& Lintern 
 
2010 
 
UK 

Changes in the couple 
relationship in 
dementia care 
 
Dementia: The 
International Journal 
Of Social Research 
And Practice 

Syftet med studien var 
att utforska upplevelser 
hos partner som är 
vårdgivare. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk analys 
Semi strukturerade 
intervjuer 
7- anhörigvårdare 
5-fruar 
2- män 
 

Fyra övergripande 
teman: Samhörighet och 
avskildhet, spänning 
mellan att möta egna 
behov och möta behov 
hos sambon, veta eller 
inte veta hur framtiden 
blir, emotionella och 
praktiska strategier. 
Upplevde även en 
fortgående process av 
omvärdering och 
omplacering av sin roll i 
relation till sin sjuka 
partner och deras 
förhållande. 

Hög 
 
 

,  



 

 

 
Författare/år/land Titel/ Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Pretorius, Walker & 
Heyns 
 
2009 
 
South Africa 

Sense of coherence 
amongst male 
caregivers in dementia 
 
Dementia: The 
International Journal 
Of Social Research 
And Practice 

Syftet med studien var att 
utforska upplevelserna 
hos män som vårdar 
deras partner med 
demens. 

Kvalitativ & 
Kvantitativ 
 
Semi strukturerade 
intervjuer och 
kvantitativa data 
inhämtad från olika 
frågeformulär. 
10- manliga 
anhörigvårdare 
Frågeformulär: GHQ, 
CBI, SWLS, SOC, 
FORQ. 
 

De stressfaktorer de 
upplevde var: kognitiv 
svikt, beteendeproblem, 
brist på fritid, brister i 
relationer, 
familjekonflikter och 
ekonomiska besvär. 
Faktorer som 
underlättade; stöd från 
döttrarna, fann mening 
och tillfredställelse som 
anhörigvårdare. 

Hög 
 
 
 

Quinn, Clare, Pearce 
& Dijkhuizen 
 
2008 
 
New Zealand 

The experience of 
providing care in the 
early stages of 
dementia: An 
interpretative 
phenomenological 
analysis 
 
Aging & Mental 
Health 

Syftet med studien var att 
undersöka den subjektiva 
och psykologiska 
upplevelsen hos partner 
som vårdar dementa 
patienter i tidigt stadium. 

Kvalitativ studie 
Fenomenologisk analys 
Semi strukturerade 
intervjuer. 
34- anhörigvårdare 
28- kvinnor 
6- män 

Fyra huvudteman 
förekom: Att ej veta vad 
som händer med deras 
partner, förändringar i 
relationen, göra sitt bästa 
och att det inte är enkelt 
att vårda närstående med 
demenssjukdom.  

Hög 

  
GHQ= General Health Questionnaire (Generella Hälso Frågeformulär) 
CBI=  Carer Burden Inventori (Inventarium av Vårdgivar Börda) 
SWLS= Satisfaction with Life Scale (Tillfredsställelse med Livs Skala) 
SOC= Sense of Cohorence Scale ( Känsla Sammanhangs Skala) 
FORQ= Fortitude Questionnaire (Mod Frågeformulär)



 

 

 
Författare/år/land Titel/ Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Shanley, Russell, 
Middleton & 
Simpson-Young 
 
2011 
 
Australia 

Living through end-
stage dementia: The 
experiences and 
expressed needs of 
family carers 
 
Dementia: The 
International Journal 
Of Social Research 
And Practice 

Syftet med denna studie 
var att fokusera på 
upplevelser och behov 
hos familjevårdgivare till 
personer med demens i 
slutskedet. 

Kvalitativ studie 
Semi strukturerad  
Öppna frågor 
15 - anhörigvårdare 
8 - kvinnor 
7 - män 

Huvudämnen kring 
upplevelser var: att få 
stöd, att kunna lita på 
andra, att hantera 
ensamheten av att vårda, 
att se en kär person tyna 
bort, att förutse och 
uppleva döden och att 
återuppbygga livet efter 
begravningen av den 
närstående.  
 

Hög 
 
 

Yamashita & Amagai 
 
2008 
 
Japan 

Family caregiving in 
dementia in Japan 
 
Applied Nursing 
Research 

Syftet med denna studie 
var att beskriva 
familjevårdgivares 
upplevelse som vårdar en 
närstående med 
Alzheimer och med 
andra demens diagnoser. 

Kvalitativ studie 
Fenomenologisk analys 
12 - anhörigvårdare 
9 -kvinnor 
3 - män 

Tre element hittades: 
Goda före relationer 
mellan vårdgivare och 
vårdtagare, positiva 
tolkningar av tillståndet 
och utnyttjande av 
resurser. 

Medel 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4  

Analysprocessen 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenheter 

Kod Underkategori Kategori 

En del av anhörigvårdarna 

kunde hantera problemen bra 

när de hade familjestöd. 

Kunde hantera problemen bra 

med familjestöd. 

Hantera problemen. Upplevelser av stöd från familj 

och vänner 

Behov av stöd 

En del fann att deras vänner 

hade blivit mer stödjande och 

fanns tillgängliga om de 

behövde dem. 

Vännerna hade blivit mer 

stödjande och tillgängliga. 

Stödjande vänner 

Han förklarade även att hans 

ogifta son med vilken han hade 

levt ihop med och hans gifta 

dotter som bodde i närheten inte 

hade hjälpt honom mycket. 

Sonen och dottern hjälpte 

honom inte mycket. 

Att inte få hjälp från barnen. Att inte uppleva stöd från familj 

och vänner 

Det var även hjälpsamt att prata 

med andra anhörigvårdare som 

hade upplevelser av 

vårdgivande och som förstod 

situationen.  

Hjälpsamt att prata med andra 

anhörigvårdare om liknande 

upplevelser av vårdande. 

Hjälpsamt att möta andra 

anhörigvårdare. 

Upplevelser av stöd från 

samhället 

It was good to talk to someone 

who has gone through the same 

things as I have. 

 

Bra att prata med någon som har 

gått igenom samma situation. 

Bra att prata med någon i 

samma situation. 



 

 

 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenheter 

Kod  Underkategori Kategori 

Deras berättelser avslöjade 

övergivenhet och upplevelser av 

känslor av främandeskap både 

gällande de själva och deras 

nära. 

Avslöjade övergivenhet och 

främmandeskap. 

Övergivenhet och 

främmandeskap  

Upplevelser av att bli sedd som 

en främling 

Förändringar i relationen 

She’s  lost her powers of 

speech. We can’t talk together, 

erm what we do, that erm she 

there is no conversation 

between us anymore. 

Förlorat förmågan att kunna tala 

och kommunicera. 

Inte kunna kommunicera 

Deras partner behov fanns alltid 

i bakgrunden och männen var 

tvungna att prioritera dessa före 

de själva. 

Partners behov kommer alltid 

före männens behov. 

Att bort prioritera sig själv. Upplevelser av bundenhet 

För Clare som tog på sig hennes 

mans typiska manliga roll, 

resulterade det i att hon kände 

sig övergiven när hon inte 

längre togs om hand som en 

kvinna. 

Kände sig övergiven som 

kvinna när hon tog på sig sin 

mans roll. 

Känslor av övergivenhet på 

grund av ändrad roll. 

Upplevelser av ändrade roller 
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