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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Antalet äldre som drabbas av demenssjukdom i Sverige ökar och därmed antalet 

anhörigvårdare. Demenssjukdom är en progressiv sjukdom och går inte att bota. Anhörigvårdare 

upplever en förändrad livssituation och ökande påfrestning när de vårdar en närstående med 

demenssjukdom i hemmet. 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva maka/makes eller sambos upplevelser av att vårda en närstående 

med demenssjukdom i hemmet. 

Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats, där nio vetenskapliga artiklar analyserades med 

Lundman och Hällgren Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys. 

Resultat: Anhörigvårdarnas liv förändrades av att vårda en närstående med demenssjukdom. Relationer 

och roller påverkades av den demenssjukes allt större vårdbehov men även av hur deras relation varit 

tidigare. Anhörigvårdarna använde sig av olika strategier och förhållningssätt för att hantera sin vardag 

och skapa en känsla av kontroll. Många anhörigvårdare ansåg att de själva var bäst lämpade att vårda sin 

närstående med demenssjukdom i hemmet. 

Slutsats: Anhörigvårdarnas livssituation påverkades i hög grad av att vårda en närstående med 

demenssjukdom i hemmet. Tidigare kärleksfull relation eller bemästringsstrategier kan minska deras 

lidande. Att ha kunskap och vara lyhörd för anhörigvårdares problem och behov kan hjälpa 

sjuksköterskan att lindra lidande och öka välbefinnandet.   
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INLEDNING  

 

Andelen äldre i Sverige har ökat i mer än ett sekel och även antalet personer som drabbas av 

demenssjukdom. Idag beräknas cirka 148000 svenskar ha någon form av demenssjukdom och antalet 

kommer att stiga i och med en allt äldre befolkning (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Genom utbildning och arbete har författaren kommit i kontakt med många personer som drabbats av 

demenssjukdom och deras anhöriga. Som ny inom vården såg författaren ofta bara till den demenssjuke 

och reflekterade inte över de anhöriga. Utbildning och arbetslivserfarenhet har bidragit till en ökad 

insikt om anhörigas upplevelser och problematik. Detta har skapat ett intresse för att uppmärksamma 

anhörigas, främst make eller makas upplevelser när de vårdar sin partner med demenssjukdom. Kunskap 

om anhörigas egna upplevelser kan förhoppningsvis skapa en större förståelse för denna grupp. Som 

sjuksköterska är denna kunskap värdefull för att kunna förstå och ge stöd till de anhöriga. 

 

Med anhörigvårdare avser författaren sambo eller maka/make till en närstående med demenssjukdom 

som vårdas i deras gemensamma hem. 

 

 

BAKGRUND  
 

Demenssjukdom 

Ordet demens härstammar från det latinska ordet ”de mens” och betyder ”utan själ”. Demens innebär ett 

kroniskt tillstånd som förvärras över tid (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2006). Risken att 

drabbas av en demenssjukdom ökar med åldern. Det beräknas idag att ungefär 7 % av svenskar över 65 

lider av någon form av demenssjukdom (Gullberg, 2011).  

 

Demens orsakas av 70 olika sjukdomstillstånd. Risken att drabbas av demens påverkas av många olika 

faktorer som ålder, kön, livsstil, arv eller nutrition (Markusson, Blennow, Skoog och Wallin, 2003). 

Demens är ett samlingsnamn som involverar många former av diagnoser och kännetecknas av nedsatt 

kognitiv funktionsförmåga, nedsatt kroppslig förmåga samt en försämrad minnes- och tankeförmåga.  

(SBU, 2006). Demenssjukdomarna delas in i tre kategorier. Primärdegenerativ demenssjukdom, dessa 

utgör 60 % av alla demens diagnoser och är en sjukdomsprocess som angriper det centrala nervsystemet 

som vid Alzheimers sjukdom eller frontallobsdemens. Vaskulär demens uppkommer av exempelvis 

hjärnblödning eller ischemiska infarkter. Bakomliggande faktorer till vaskulär demens kan vara högt 

blodtryck, diabetes, höga blodfetter eller åderförkalkning. Sekundära demenssjukdomar innefattar de 

sjukdomar och olycksfall exempelvis trauma, tumörer och intoxikation som primärt inte orsakar demens, 

men kan leda till demenssymtom (Markusson et al, 2003).  

 

Vid en demensutredning hämtas information från många olika källor som intervjuer med patient eller 

anhöriga, kognitiva test, anamnes, kliniska undersökningar, röntgenundersökningar och blodprover 

(SBU, 2006). Symtom som kan motivera en demensutredning kan vara kognitiva försämringar, 

funktionsnedsättningar eller förändrat beteende (Gulmann, 2003). Det finns idag dock inga säkra 

diagnosmetoder, detta beroende på demenssjukdomarnas olika karaktär (SBU, 2006). 

 

Det finns idag ingen behandling som kan bota demens, farmakologiska behandlingar kan ge temporära, 

men ofta kortvariga effekter. Genom en god och professionell omvårdnad anpassad utifrån patientens 

individuella behov, kan ändå en god livskvalitet upprätthållas (Rundgren & Larsson, 2010). 

 

Att vara anhörigvårdare  

En tidig diagnos är viktigt och är avgörande för hur en anhörig kommer att förhålla sig till en 

demensdiagnos och hur denne kommer att ställa sig till anhörigvård (Egset & Myklebust, 2009). Enligt 

Lundh (2004) förändras balansen i en relation mellan de anhöriga och den som drabbats av en 

demenssjukdom. Allt eftersom demenssjukdomen fortskrider övergår relationen från att ha varit baserad 
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på ömsesidighet och ett positivt utbyte till att den demente allt mer blir beroende av sina anhöriga (ibid). 

Den anhörige eller de anhöriga till dem som drabbas av demens, märker inte inledningsvis av 

sjukdomen. Ett förändrat beteende som att den sjuke verkar frånvarande, känslomässigt avtrubbad eller 

att de glömmer saker, skapar hos många anhöriga den första misstanken om att något är fel (Markusson 

et al., 2003). De familjära och invanda relationsmönstren förändras gradvis och det skapas nya relationer 

och roller som innebär att de anhöriga allt mer tar över de funktioner som den demensdrabbade förlorar 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

I Lundh (2004) beskriver Wilsons (1989) hur anhöriga genom ett antal olika steg, genomgår en 

utveckling i rollen som anhörigvårdare. De inledande stegen beskriver hur de anhöriga uppmärksammar 

ett avvikande beteende hos den närstående som lider av begynnande demens. Men misstankarna förbises 

och bortförklaras som något som uppkommit genom glömska eller naturligt åldrande. Men allt eftersom 

den närstående försämras i sin demens börjar en oro och en misstänksamhet att födas hos den anhörige 

om att något inte står rätt till. Först efter att den närstående fått sin diagnos kan de anhöriga återkoppla 

och relatera de inledande händelser som de fann avvikande. De slutliga stegen i modellen beskriver hur 

de anhöriga ofta tar på sig ansvaret och känner en plikt att vårda den närstående med demens (ibid). 

Enligt Brown & Chen (2008) beror detta på att de anhöriga ofta känner att de själva kan ge en bättre 

vård och att det kan ske i hemmet. Det är den vanligaste orsaken till att de väntar med att söka hjälp och 

stöd  

 

En demenssjukdom brukar även kallas de anhörigas sjukdom och många gånger saknas erfarenhet och 

kunskap hos de anhöriga om dessa sjukdomar. Faran blir att den anhörige till fullo iklär sig rollen som 

vårdare. Detta kan medföra att denne glömmer bort sig själv och andra, samt åsidosätter sina egna behov 

(Ekman, Jönhagen Eriksdotter, Fratiglioni, Graff, Jansson, Robinson, Kivipelto, Tjernberg, & Wahlund, 

2011). I en studie framkom hur rollen som anhörigvårdare för många kan ta all tid och energi. Detta 

begränsade möjligheterna att umgås med familj och vänner på ett naturligt sätt.  Familj och vänner 

kunde även distansera sig beroende på rädsla eller obehag inför sjukdomen. Detta medförde att många 

anhöriga kände sig ensamma och isolerade i stunder då de upplevde den största fysiska och psykiska 

påfrestningen (Shanley, Russel, Middleton & Simpson-Young, 2011).  Van den Wijngaart, Vernooij-

Dassen och Fellin (2007) beskriver hur den anhöriges påfrestningar av att vårda en demenssjuk avgörs 

av dennes egna hälsotillstånd och förmåga att klara av vardagen. Den anhörig som själv lider av ohälsa 

upplever mer stress och känsla av otillräcklighet (ibid).  Dessa upplevelser döljer den anhörige för sin 

omgivning av rädsla för att förlora kontrollen och sin roll som vårdare (McConaghy & Caltabiano, 

2005). Ekman et al (2011) beskriver att anhöriga upplever mindre ensamhet och utsatthet när de anser 

sig ha stöd från sin omgivning och samhället. Då upplever de sin roll som anhörigvårdare mer positivt 

och mindre påfrestande.  

 

Stöd och hjälp till anhöriga 

Enligt Socialtjänstlagen (2001:435) ska kommunen genom stöd och avlösning underlätta för anhöriga 

som vårdar kroniskt sjuka. År 2010 skapades nationella riktlinjer för vård och omsorg av människor 

med demenssjukdom. Dessa inbegriper utbildning, psykosociala stödåtgärder, kombinationsprogram 

och avlösning till anhöriga (Ekman et al, 2011). Även Socialstyrelsen (2011) rekommenderar olika typer 

av stöd till anhöriga, som psykosociala stödprogram där de närstående får ventilera samt bearbeta sina 

känslor och tankar. En form av stöd är att få avlösning antingen genom korttidsboende för den demente 

eller att den anhörige får avlösning i hemmet så denne kan göra annat ett tag. Andra former av stöd är att 

genom utbildning ge anhöriga grundläggande demenskunskaper och att informera om vilka stödinsatser 

som de har rätt till. Detta för att underlätta vardagen för de anhöriga (ibid). Stödinsatser och utbildning 

stärker anhörigvårdaren och generar en större tillfredsställelse att vårda (Quinn, Clare & Woods, 2012). 

Andrén och Elmståhl (2005) menar att genom att ge de anhöriga utbildning och praktiskt information 

under sjukdomens inledande stadium, ökas möjligheterna för de anhöriga att ge en bättre omvårdnad 

och minskar den negativa upplevelsen av anhörigvård.  
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TEORETISK REFERENSRAM 
 

Studien kommer att genomföras utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv, vilket innebär att skapa 

kunskap om hälsa och vårdande. Hälsa är målet för vårdandet som i sin tur ska stärka de hälsoprocesser 

nödvändiga för att uppnå målet (Dahlberg & Segersten, 2010). Vårdandets huvudperson är patienten och 

dennes perspektiv och livsvärld. Detta exkluderar dock inte de anhöriga, utan deras perspektiv är 

sammanflätat med patientens och är en del utav patientperspektivet (ibid). Författaren kommer att 

belysa hur sambos, makas eller makes livsvärld, hälsa, välbefinnande och lidande påverkas av de 

upplevelser och erfarenheter de får av att vårda en partner med en demenssjukdom i hemmet.  

 

Livsvärld är den subjektiva verklighet utifrån vi förstår oss själva och upplever vår omvärld och även 

när vi delar den med andra så förblir den unik för individen (Dahlberg & Segersten, 2010). Livsvärlden 

innefattar vår själ och kropp, dessa står inte i motsatsförhållande utan det är genom dessa vi upplever tid 

och rum (Wiklund, 2003). Det är genom vår livsvärld vi upplever hälsa, välbefinnande och lidande. Den 

individuella upplevelsen av hälsa formas av individens självinsikt, sociala samspel med andra och hur 

denne förstår sig själv i samspel med sin omgivning. Begreppet hälsa har många dimensioner och 

uppfattas olika. Svårt sjuka personer kan uppleva hälsa och välbefinnande lika väl som en kliniskt frisk 

person kan uppleva ohälsa och lidande (Dahlberg & Segersten, 2010). Enligt Wiklund (2003) är känslan 

av välbefinnande relaterat till livsvärlden i och med att den är unik och personlig. Välbefinnande är en 

känsla påverkad av en persons inre upplevelser och därav svår att kategorisera eftersom den är subjektiv. 

Lidande är liksom välbefinnande knutet till livsvärlden, men kan beskrivas som någon typ av hot, 

kränkning eller förlust och att på något sätt förlora kontrollen och befälet över sin livsvärld. 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Antalet personer med demenssjukdom och därmed anhörigvårdare ökar eftersom vi i Sverige får en allt 

äldre befolkning. Demenssjukdomar är progressiva och innebär att vårdbördan för anhörigvårdarna ökar 

med tiden. Forskning visar att anhörigvårdare ofta upplever en förpliktelse att ensam vårda den partner 

som drabbats av demenssjukdom. Denna roll innebär även en psykisk och fysisk påfrestning som kan 

leda till ohälsa. Studiens målsättning är att studera hur de anhörigas livsvärld påverkas av att vårda en 

partner med en demenssjukdom i hemmet. Under vilka omständigheter upplever de välbefinnande 

respektive lidande? Svaren kan hjälpa sjuksköterskor att få en ökad insikt om anhörigvårdarnas situation 

och vilket stöd de behöver för att kunna uppleva välbefinnande. 

 

SYFTE  
 

Studiens syfte var att beskriva maka/makes eller sambos upplevelser av att vårda en närstående med 

demenssjukdom i hemmet. 

 

 

METOD 
 

En litteraturöversikt valdes av författaren vilket innebar att sammanställa ett resultat från vetenskapliga 

artiklar. Detta för att skapa en kunskapsöversikt utifrån ett upplevt problem eller behov inom ett 

omvårdnadsområde. Att göra en litteraturöversikt innebär även att använda ett strukturerat 

tillvägagångssätt, där analysen görs ifrån redan färdigställda vetenskapliga artiklar och rapporter 

(Friberg, 2012). Kvalitativ ansats valdes för att syftet utgår från människors livsvärld och subjektiva 

upplevelser. Ryan, Coughlan och Cronin (2007) och Forsberg och Wengström (2008) beskriver hur 

kvalitativ ansats skapar ny kunskap genom att tolka och förstå ett fenomen utifrån människors 

subjektiva upplevelser och erfarenheter.   

 

Författaren bar på en egen förförståelse genom upplevelser och erfarenheter av anhöriga som vårdar en 
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närstående med demenssjukdom. Författarens uppfattning är att anhörigvårdarna har en svår situation 

och upplever stora påfrestningar. Förförståelsen kan utgöra ett hinder när man studerar en företeelse 

genom att författaren bär på förutfattade meningar eller fördomar (Dahlberg, 1997). Förförståelsen är 

den förutfattade mening eller övertygelse som författaren besitter när denne tolkar ett fenomen (Polit 

och Beck, 2006). Genom att vara medveten om sin egen förförståelse försökte författaren att minimera 

dess påverkan på resultatet.  

 

Datainsamling 

De sökord som användes var dementia, family, spouses, partner, homecare, interviews och caregiver. 

Dessa valdes utifrån provsökningar och att de överensstämde med syftet för att hitta relevanta artiklar. 

De valda sökorden kombinerades för att optimera och begränsa sökresultaten. Provsökningar gjordes för 

att hitta lämpliga databaser. De databaser som valdes bort på grund utav bristande sökresultat var 

SweMed+, SwePub och Medline.  De databaser som slutligen användas var Dementia (Sage Journals), 

Pubmed, PsykINFO och CINAHL eftersom dessa gav de mest relevanta sökresultaten och dessa 

databaser var inriktade mot omvårdnad och det valda ämnesområdet (Bilaga 1).  

 

Urvalsförfarande 

Inklusionskriterier som användes för valet av artiklar var att de endast skulle vara kvalitativa studier där 

syftet utgick från människors upplevelser. De skulle fokusera på sambo eller maka/makes upplevelse av 

att vårda en närstående med demenssjukdom i hemmet. Artiklarna skulle vara publicerade från år 2002 

och framåt för att få fram aktuell forskning. Artiklarna skulle vara peer-reviewed och publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter. Detta kontrollerades genom Ulrich’s Periodical Directory (2012). Artiklarna 

skulle vara skrivna på de språk som författaren behärskar, det vill säga svenska och engelska. De skulle 

även vara etiskt granskade. Exklusionkriterier var artiklar som hade andra perspektiv än syftet, artiklar 

publicerade innan 2002, som endast använde kvantitativ metod, där fokus var på syskon eller barn som 

anhörigvårdare eller att studien utgick enbart från den demenssjukes perspektiv.  

 

Under sökningen av artiklar lästes alla titlar noggrant för att se om de var relevanta för syftet. När 

relevanta titlar hittades genomlästes artiklarnas abstrakt för att verifiera artikelns relevans. På detta sätt 

valdes 33 artiklar ut och granskades ytterligare och slutligen valdes nio artiklar ut för studien. En av de 

valda artiklarna innehöll både en kvalitativ och kvantitativ del men endast den kvalitativa delen har 

används i resultatet (Bilaga 3). 

 

För att kvalitetsgranska varje enskild artikel angående vetenskaplig trovärdighet och tillförlitlighet 

använde sig författaren av Forsberg och Wengströms (2008) checklista för granskning av kvalitativa 

artiklar. Denna modifierades för att lättare bedöma de artiklar som var utvalda genom att varje fråga i 

bedömningsmallen tilldelades en poäng (Bilaga 3). Maxpoäng var 32 och artiklar som fick mindre än 19 

poäng bedömdes ha låg kvalité. Artiklar som fick mellan 19 och 24 poäng bedömdes vara av medel 

kvalité och 24 poäng gav hög kvalité. Alla artiklar som ingår i studien bedömdes vara av hög kvalité 

(Bilaga 2). 

 

Dataanalys  
Dataanalysen genomfördes med en manifest kvalitativ innehållsanalys utifrån Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008). Manifest innehållsanalys innebär att beskriva det uppenbara innehållet och inte tolka 

textens mening (Lundman & Hällegren Graneheim, 2008). Deras analys utgår från en induktiv ansats 

där texten granskas förutsättningslöst (Ibid). Enligt Elo och Kyngäs (2008) är en kvalitativ 

innehållsanalys en metod där innehållet reduceras till mindre meningsbärande enheter utan att förlora 

själva innebörden i texten (Ibid). De nio valda artiklarna lästes igenom åtskilliga gånger för att i varje 

enskild artikel hitta innehåll som kunde bilda meningsbärande enheter. Enligt Lundman och Hällgren 

Granheim (2008) ska dessa meningsbärande enheter vara lagom stora, är de för stora kan det rymma 

flera innebörder och är de för små finns risk för fragmentering av resultatet(Ibid). De meningsbärande 

enheterna kondenserades och översattes till svenska. Med hjälp av en kondensering görs texten mer 

lätthanterlig utan att dess innebörd försvinner och genom abstraktion höjs innebörden ytterligare och 

försätts med en kod. En kod fungerar som en etikett för en meningsbärande enhet, som kortfattat 
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beskriver dess innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Författaren jämförde därefter de olika 

koderna för att kunna sammanföra liknade koder till kategorier och underkategorier. Detta resulterade i 

bildandet av fyra kategorier och sju underkategorier, tre av dessa kategorier fick underkategorier och en 

kategori var utan (Bilaga 4).  

 

Etiska överväganden 

Artiklarna som ingår i denna litteraturöversikt utgår från de etiska principer och förhållningssätt som 

regleras genom Helsingforsdeklarationen (2008). Den dikterar bland annat att forskning aldrig får ges 

företräde över människors välbefinnande. Deltagarna i studien måste vara informerade, införstådda och 

gett sitt medgivande att medverka. Författare samt publicist har ett etiskt ansvar för det som publiceras 

(ibid). Enligt Polit & Beck (2006) har en forskare alltid en skyldighet att minimera lidande och den 

forskning som utförs ska genera så goda resultat som möjligt (Ibid). Av de nio valda artiklarna var sju 

granskade och godkända av en etisk kommitté. Två artiklar där författaren inte kunde påvisa någon 

granskning eller godkännande av en etisk kommitté fick ändå ingå studien eftersom författaren 

granskade och bedömde att de uppfyllde de etiska krav som ställs av Helsingforsdeklarationen (2008). I 

dessa två artiklar framgår att informanterna givit sitt medgivande till deltagande och undertecknat 

informerat samtycke. Författarens egna etiska aspekter säkerställs genom att denne väljer studier som 

godkänts av en etisk kommitté eller där det gjorts noggranna etiska överväganden. Forsberg och 

Wengström (2008) menar att alla resultaten ska presenteras och inte bara de som överensstämmer med 

författarens åsikter. Denna uppmaning har författaren följt i studien. 

 

 

RESULTAT 

 

Under analysen av de nio vetenskapliga artiklarna framkom fyra kategorier och sju underkategorier. 

Kategorierna var Att uppleva att livet förändras, Att uppleva känslomässiga problem i vardagen, Att 

hantera vardagen och Behovet av hjälp och stöd. De tre första kategorierna innehöll underkategorier. 

 

Att uppleva att livet förändras. 

Kategorin beskriver hur tiden före diagnosen upplevdes och hur närståendes demenssjukdom inverkade 

på deras relation och förändrades deras roller.  

 

 

Tiden före diagnos 

Anhörigvårdare upplevde tiden med sin partner, innan denne fått sin demensdiagnos, som besvärlig och 

obegriplig. Partnern började bete sig annorlunda som att glömma saker eller att deras personlighet 

förändrades. Detta medförde att anhörigvårdaren upplevde en ökad irritation och illvilja gentemot sin 

partner (Perry, 2002; Potgieter & Heyns, 2006).  

 

”That was the worst period…Something was wrong. He had not been himself, but I could not put my 

finger on the problem.” (Potgieter & Heyns, 2006, s. 554). 

 

Anhörigvårdarna upplevde även, ibland omedvetet, att de fick allt fler uppgifter att göra i hemmet. De 

aktiviteter som tidigare utfördes av deras partner övertogs allt mer av dem själva. (Perry, 2002; Persson 

& Zingmark, 2006). 

 

”I didn’t realize, I was doing everything…. I never realized I was doing all of his stuff.” (Perry, 2002, s. 

311). 

 

När de förändringar som anhörigvårdarna upplevde hos sin partner inte längre kunde bortförklaras 

infann sig känslan av att något inte stämde och måste undersökas vidare, detta genom ett läkarbesök 

(Perry, 2002). När väl partnern fått en demensdiagnos upplevde många anhörigvårdare för första gången 

en känsla av sammanhang, en förklaring till deras partners beteendeförändringar (Potgieter & Heyns, 
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2006).   

 

Att uppleva en förändring av relationen. 

Efter att en närstående fått en diagnostiserad demenssjukdom, förändrades anhörigvårdarens tillvaro 

successivt. För alla anhörigvårdare förändrades parrelationen och för vissa blev sjukdomen det som 

definierade relationen. För andra var sjukdomen alltid närvarande men inte lika påtaglig eller 

kontrollerande (Walters, Oyebode & Riley, 2010). Gemensamma intressen och aktiviteter som 

anhörigvårdaren ansåg definierade deras relation till den närstående förändrades. (Molyneaux, Butchard, 

Simpson & Murray, 2011). Vissa upplevde en sorg och frustration att inte längre kunna göra det de gjort 

tidigare. Andra anpassade sig utifrån den demenssjukes begränsningar och accepterade situationen och 

ansåg att detta stärkte relationen (Vikström, Josephsson, Stigsdotter-Neely & Nygård, 2008; Persson & 

Zingmark, 2006). 

 

”I’ve learned to live with that […] You have to learn to accept this is the way it is. It’s not the way you 

wished it was…” (Shim, Barroso & David, 2012, s. 226). 

 

Om relationen mellan anhörigvårdaren och den närstående innan demensdiagnosen varit bra eller dålig 

inverkade på hur deras relation utvecklades efter diagnosbeskedet. En tidigare dålig relation innan 

diagnosen medförde att anhörigvårdaren ofta avpersonifierade sin relation till den demenssjuke. Detta 

kunde yttra sig genom att de tilltalade den demenssjuke i tredje person, att allt negativt beskylldes på 

den demenssjuke eller att de ansåg att deras egna behov var viktigare än den demenssjukes (Shim et al., 

2012; Walters et al., 2010).  

 

”You really can’t get away from them because they’re there wherever you are” (Walters et al., 2010, s. 

174). 

 

En bra och kärleksfull relation innan demensdiagnosen medförde ofta att anhörigvårdaren tänkte mer i 

nuet och värdesatte det som fanns kvar. De kunde känna sorg över vad som varit och nu förändrats, men 

de hade lärt sig att fokusera på det som är och inte det som varit. De flesta som innan diagnosbeskedet 

haft en stark relation, reflekterade inte så mycket över framtiden. De såg det som en självklarhet att 

stödja och hjälpa sin partner med demenssjukdom, allt eftersom sjukdomen fortskred (Paun, 2003; Shim 

et al., 2012). 

 

”The few years we have left together are precious to me, and I will try to make the best out of them. And 

you don’t know how long you have got” (Vikström et al., 2008). 

 

Vissa anhörigvårdare upplevde att sjukdomen raderat ut den person som de en gång förälskat sig i 

medan andra upplevde att den demenssjuke i stort sett var den samme. Anledningen till denna skillnad 

bland anhörigvårdarna kunde förklaras av hur mycket den demenssjukes personlighet förändrats av 

sjukdomen (Walters et al., 2011).  

 

”He is just like a shell of his former self like you know, and they switched someone’s, someone else’s 

mind with his kind of thing” (Walters et al., 2011, s. 174). 

 

Att uppleva förändrade roller 

Allt eftersom demenssjukdomen hos den närstående utvecklades, desto mer ansvar och aktiviteter 

övertogs av anhörigvårdaren. Det som till en början mer var att påminna och hjälpa den demenssjuke 

blev successivt ett övertagande av allt fler funktioner, som innan helt eller delvis utfördes av den 

demenssjuke (Persson & Zingmark, 2006). I början blev det utökade ansvaret och övertagandet av 

funktioner en ny upplevelse för anhörigvårdaren. Känslor som att förlora kontrollen, gränsöverskrida 

traditionella könsroller och maktlöshet var vanligt förekommande (Molyneaux et al, 2011; Perry, 2002). 

Att motvilligt överta ansvar och sysslor som tidigare utfördes av den demenssjuke fick många 

anhörigvårdare att utvecklas som människor och göra saker som de inte gjort tidigare (Potgieter & 

Heyns, 2006). Under denna tid då rollerna förändrades upplevde många anhörigvårdare att det även var 



7 

 

en tid av reflektion och insikt om vad som komma skulle. Detta bidrog till att anhörigvårdarna kunde 

återfå känslan av kontroll och en förståelse för vad framtiden skulle innebära för dem själva och sina 

närstående med demenssjukdom (Perry, 2002). 

Med förändrade roller förändrades även anhörigvårdarnas självuppfattning. Till deras roll som sambo 

eller make/maka tillkom även rollen som vårdgivare. En del tog till sig denna nya roll utan reflektioner, 

på grund av en nära känslomässig relation till den demenssjuke. Andra upplevde en skyldighet och plikt 

att ta på sig denna roll (Paun, 2003; Walters et al., 2010). 

 

”That’s very simple, I’m his wive, therefore I’m his caregiver! No question about that!” (Paun, 2003, s. 

303) 

 

Den känslomässiga relationens dåtid och nutid var avgörande för hur anhörigvårdarnas inställning till att 

vårda den demenssjuke i hemmet utvecklades. Anhörigvårdare som ansåg att deras relation eller 

äktenskap varit olyckligt, såg vårdarrollen som en tung börda och meningslöst. De uttryckte mindre 

empati och förståelse för den demenssjuke och dennes situation (Shim et al, 2011). Vissa kunde även 

uttrycka glädje över att en dominant eller kontrollerande sambo eller maka/make förändrats genom 

demenssjukdomen och att anhörigvårdaren nu hade kontrollen (Paun, 2003). 

 

‘‘It makes me angry because I don’t think it’s fair for me to do this, and I tell him that, but it doesn’t do 

any good.’’  (Shim et al., 2012, s. 225).  

 

De anhörigvårdare som upplevt sin relation som konfliktfylld men övervägande positiv, samt de som 

upplevde den som positiv, fann tillfredsställelse att vårda sin närstående med demenssjukdom. De var 

även mer benägna framhålla den demenssjukes behov framför sina egna (Shim et al. 2012). 

 

”Every time we hug and kiss. I mean every moment is a special moment. It’s like every day’s anniversary. 

Just thankful to be alive and I’m thankful to be together.” (Shim et al., 2012, s. 226). 

 

För att kunna hantera den successiva fysiska och psykiska förändringen hos den närstående med 

demenssjukdom kunde kvinnliga anhörigvårdare anta rollen som modern som måste ta hand som sitt 

barn. De ansåg att genom att utnyttja sina tidigare erfarenheter som mödrar kunde de bättre hantera 

rollen som vårdgivare. Det fick dem att förhålla till den demenssjuke som till ett barn (Perry, 2002; 

Walters et al, 2010; Paun, 2003).  

 

Att uppleva känslomässiga problem i vardagen  

Kategorin beskriver hur anhörigvårdarna känslomässigt påverkades av de närståendes tilltagande 

svårigheter som sjukdomen medförde. 

 

Att uppleva ensamhet och isolering 

Anhörigvårdarna kunde känna ensamhet och isolering trots ett mer sammanflätat liv med den närstående 

med demenssjukdom (Vikström et al., 2008). Känslan av ensamhet ökade allt eftersom sjukdomen 

utvecklades och när den demenssjuke allt mer förlorade förmågan att fungera med sin omgivning 

(Persson & Zingmark, 2006). Att inte längre kunna föra en konversation, samtala om vardagen och att 

ensam få fatta viktiga beslut förstärkte känslan av ensamhet (Persson & Zingmark, 2006; Walters et al., 

2010).  

 

”With a person with Alzheimer’s in the house, there are two of you, but you are always alone, because 

you are alone in all decisions, you are alone in almost everything…” (Persson & Zingmark, 2010, s. 

225). 

 

Ensamhet upplevdes också av anhörigvårdaren när de inte längre kunde ha ett fungerande kärleksliv och 

frånvaron av intimitet ökade genom att den demenssjuke blev allt sämre. Detsamma uppstod när 

anhörigvårdarnas behöv av stöd och samarbetspartner inte längre kunde tillgodoses av den demenssjuke 

(Vikström et al., 2008). 
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”I miss the support I got from him. He used to be my counterpart, to give me advice on what to do and 

how to act. Now there is nothing there, no compassion or anything.” (Vikström et al., 2008, s. 260).  

 

Anhörigvårdare upplevde även en ökad isolering genom att de allt mer var tvingade att stanna hemma 

för att ta hand om sin närstående med demenssjukdom. Möjligheten till spontana aktiviteter minskade i 

takt med sjukdomen (Walters et al., 2010). Känslomässiga och praktiska svårigheter att lämna den 

demenssjuke ensam hemma medförde att det var problematiskt att träffa andra människor (Persson & 

Zingman, 2010). Nästan alla anhörigvårdare upplevde svårigheter att upprätthålla vänskapliga relationer 

med andra utanför hemmet (Vikström et al., 2008). Denna frånvaro av frihet och valmöjligheter 

uppfattades av anhörigvårdarna som en inskränkning av deras behov av personlig frihet och möjligheter 

att träffa andra människor (Persson & Zingman, 2010; Vikström et al., 2008).  

 

Känslor av sorg och förlust  

Känslor av sorg och förlust uppkom när anhörigvårdarna såg tillbaka på det som varit och hur de 

närstående med demenssjukdom inte längre var lika aktiva och handlingskraftiga. Deras tidigare 

identiteter som kreativa och aktiva närstående hade försvunnit i samband med sjukdomen (Paun, 2003). 

Anhörigvårdare som upplevt en tidigare mestadels positiv relation till sin närstående kunde efter 

demensdiagnosen få det svårt att acceptera de förändringar som orsakades av demenssjukdomen (Shim 

et al., 2012). 

 

”His mind was quick and active and this just….It hurts to see him like this.” (Paun, 2003, s.301). 

 

Att inte kunna utföra samma gemensamma eller enskilda aktiviteter som tidigare ledde till att 

anhörigvårdarna upplevde förlust över det som gått för förlorat och sorg över det som varit. Det kunde 

exempelvis vara att den demenssjuke förlorat förmågan att köra bil och därmed inte längre kunde 

transportera anhörigvårdaren eller när anhörigvårdare var tvungen att byta bostad vilket medförde 

svårigheter att träffa andra människor (Walters et al., 2010).   

 

Att hantera vardagen. 
Kategorin beskriver hur anhörigvårdarna praktiskt och känslomässigt hanterade vardagen genom olika 

strategier och förhållningssätt för att göra den så hanterbar som möjligt. 

 

Att praktiskt hantera vardagen. 

Anhörigvårdarna hade olika strategier för att hantera sin vardag.  Många ville upprätthålla så mycket 

som möjligt av sina tidigare liv. Detta var svårt eftersom sjukdomen är progressiv och anhörigvårdarna 

hela tiden måste förändra sina strategier för att planera sin vardag (Perry, 2002). För att hantera en 

vardag som var omöjlig att förutse använde sig anhörigvårdarna av olika strategier för att skapa en 

känsla av kontroll. Detta kunde innebära att de försökte anpassa den demenssjukes omgivning och 

planera dagen så att de kunde balansera sina egna behov gentemot den närstående (Perry, 2002; Persson 

& Zingmark, 2006). De demenssjukas allt sämre tillstånd påverkade anhörigvårdarnas möjligheter till 

personliga frihet och oberoende. För att hantera ett ökat behov av avskildhet och aktiviteter som inte 

involverade de demenssjuka använde sig anhörigvårdarna av vardagliga aktiviteter. Detta kunde 

innebära att klippa gräsmattan eller ta långa promenader för att få stunder för sig själva. Då de fick 

möjligheter att ladda sina batterier och skingra sina tankar. (Persson & Zingmark, 2006). 

 

”I mow the lawn, I don’t need this one [Lawn mower], I can cut it by hand…then it takes a couple of 

hours, but it doesn’t bother me; partly I think, and partly I get relaxation and see something practical 

that I do” (Persson & Zingmark, 2006, s. 225). 

 

För att hantera den demenssjukes allt större svårigheter att utföra enskilda aktiviteter anpassade 

anhörigvårdarna dessa utifrån den demenssjukes förutsättningar. Genom att sänka kraven för hur 

aktiviteten utfördes och genom att ge den demenssjuke den tid denne behövde för att utföra en aktivitet 

minska upplevelsen av stress (Vikstöm et al., 2008; Persson & Zingmark, 2006).  
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“He doesn’t vacuum properly. But I have decided to ignore that fact. Because he is in just as good 

physical condition as me, and I personally think it’s a strain. So that’s why we don’t care about the 

quality that much.” (Vikström et al., 2008, s. 263). 

 

Genom att tillrättalägga den demenssjukes omgivning kunde anhörigvårdarna anpassa den utifrån den 

demenssjukes förutsättningar. Detta genom att i förväg omge denne med saker som var nödvändiga för 

att utföra en aktivitet, som att i förväg fylla på vatten i kaffekokaren, öppna mjölkpaketet eller sätta fram 

saker som skulle användas. På sätt kunde anhörigvårdarna skapa en atmosfär av lugn och ro. Att 

dessutom anpassa de aktiviteter till vad den demenssjuke kunde utföra ledde till att onödiga konflikter 

kunde undvikas (Vikström, Borell, Stigsdotter-Neely & Josephsson, 2005). 

 

”I’ll leave you to start with your chores and go over here and start with mine.” (Vikström et al., 2005, s. 

6). 

 

För att gemensamt hantera demenssjukdomens konsekvenser försökte anhörigvårdarna och de 

demenssjuka minimera dess påverkan på deras tillvaro. De anpassade sina handlingar och aktiviteter till 

att gemensamt klara av dessa för att överkomma de praktiska eller vardagliga problem som uppkommit 

till följd av sjukdomen. Det innebar att de aktiviteter som tidigare gjordes individuellt utfördes av dem 

båda för att upprätthålla känslan av sammanhang (Molyneaux et al, 2011; Vikström et al, 2008). 

 

”We wake up early. We collect the newspaper and then we make coffee. Then we heat bread and we lay 

the table.” (Vikström et al, 2008, s. 7). 

 

Att känslomässigt hantera vardagen. 

Anhörigvårdare som sedan tidigare haft en stark religiös eller humanitär övertygelse upplevde att detta 

hjälpte dem att bättre klara av vardagen (Paun, 2003). Den religiösa övertygelsen tröstade och gav kraft 

för att anhörigvårdare skulle återfå en framtidstro och känsla av sammanhang (Potgieter & Heyns, 2006). 

En stark tro eller övertygelse bidrog även till att anhörigvårdarna lättare kunde finna en acceptans för sin 

roll som vårdgivare (Paun, 2003; Potgieter & Heyns, 2006). 

 

”We supposed to show that love and respect to all human beings…. One day I was riding the bus and I 

was thinking deep religious thoughts and I said that God loves us all alike, so why can’t I forgive and it 

just made a whole world of difference.” (Paun, 2003, s. 305). 

 

Anhörigvårdaren försökte ofta minska den demenssjukes känsla av utanförskap och var angelägna att 

upprätthålla någon form av värdighet. För vissa anhörigvårdare innebar detta att den demenssjuke skulle 

bli behandlad med värdighet av sin omgivning, för andra innebar det att den demenssjuke själv skulle 

bete sig med värdighet. (Perry, 2002). Ibland kunde anhörigvårdaren jämförda sina egna 

tillkortakommanden som att de hade dåligt minne och glömde saker likt den demenssjuke, för att 

minska dennes känsla av utanförskap (Molyneaux et al. 2011).   

 

För att skydda sig mot den känslomässiga smärtan som enskilda anhörigvårdare kunde uppleva av att 

jämföra nutid och dåtid föredrog många anhörigvårdarna att leva i nuet. Gamla minnen och upplevelser 

från tiden innan sjukdomen gav upphov till lidande och känslor av förlust (Walters et al., 2010). Att 

träffa gamla vänner och bekanta som framstod som lyckligare och mer aktiva var påfrestande eftersom 

det påminde anhörigvårdarna om de uppoffringar och förändringar de varit tvungna att göra (Vikström 

et al., 2008).   

 

Behovet av hjälp och stöd 
Många anhörigvårdare gjorde ett medvetet val att vårda sina närstående med demenssjukdom i hemmet. 

De ansåg att den bästa platsen att vårda var i hemmet och att de själva gav den bästa tänkbara vården för 

sina närstående med demenssjukdom. Att placera den demenssjuke på ett boende ansåg anhörigvårdarna 

vara en sista utväg. De upplevde äldreboenden som något negativ, något dit man förpassade den 
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demenssjuke för att glömma eller gömma undan honom eller henne (Paun, 2003).  

 

”I didn’t feel like I didn’t have any choice, I just felt it was my responsibility. I just couldn’t see him in a 

nursing home at that moment.” (Paun, 2003, s. 303).  

 

För eller senare ställdes anhörigvårdarna inför ett val, att ensamma fortsätta vårda den närstående med 

demenssjukdom eller acceptera hjälp från andra. Detta var ett svårt val då många inte ansåg sig ha rätten 

att lämpa över denna syssla på andra (Vikström et al. 2008). Upplevelsen av sin egen försämrade hälsa 

och att de inte kunde vårda den demenssjuke på samma sätt som tidigare fick anhörigvårdarna att förstå 

att de själva var i behov stöd. (Walters et al., 2010). Att ta beslut om tillfälliga eller bestående 

vårdinsatser upplevde anhörigvårdaren som svåra. De ville inte själva fatta detta beslut då det fanns en 

rädsla att den demenssjuke skulle motsätta sig hjälp från andra och även en oro för vad deras omgivning 

skulle tycka (Persson & Zingmark, 2006). 

 

”I don’t know what to do, you know, you’d like to know from others with the same problems, how they 

act.” (Persson & Zingmark, 2006, s. 225). 

 

 

När väl anhörigvårdarna mottog hjälp och stöd från professionella vårdgivare eller från andra 

familjemedlemmar minskade upplevelsen av ensamhet och utsatthet. Det fick en positiv inverkan på hur 

anhörigvårdarna uppfattade sin fortsatta livsituation och stärkte sammanhållningen till andra 

familjemedlemmar (Potgieter & Heyns, 2006).  Stöd från andra familjemedlemmar och vänner 

uppfattade anhörigvårdarna som ovärderliga under den tid där den demenssjuke blev allt sämre (Persson 

& Zingmark, 2006). 

 

 

DISKUSSION 
 

Syftet med studien var att beskriva maka/makes eller sambos upplevelser av att vårda en närstående med 

demenssjukdom i hemmet. Resultatet beskriver hur anhörigvårdarnas liv förändras av att vårda en 

demensdrabbad. Relationer och roller påverkas av den demenssjukes allt större vårdbehov och hur deras 

relation varit tidigare. Deras möjligheter för egna och gemensamma aktiviteter minskar vilket kan skapa 

upplevelser av sorg, ensamhet och förlust. Anhörigvårdarna använde sig av olika strategier och 

förhållningssätt för att hantera sin vardag och skapa en känsla av kontroll. Många anhörigvårdare anser 

att de själva är bäst lämpade att vårda sin närstående med demenssjukdom och att hemmet är den bästa 

platsen för detta. Utifrån resultatet anser författaren att syftet har uppnåtts. 

 

Metoddiskussion 

Valet att genomföra en litteraturöversikt med kvalitativ ansats gjordes av författaren för att 

sammanställa aktuell och relevant forskning om anhörigvårdares upplevelser av att vårda en närstående 

med demenssjukdom i hemmet. Endast en kvalitativ ansats kan belysa deras välbefinnande, lidande och 

deras unika livsvärld. Att valet inte blev att genomföra en intervjustudie eller studier av biografier 

kommer sig av att en litteraturöversikt bedömdes kunna ge en större mängd och variation av upplevelser 

från anhöriga som vårdar sina närstående med demenssjukdom i hemmet.  

 

En litteraturöversikts begränsningar jämfört med en systematisk litteraturstudie är att den inte är lika 

omfattande och analysen inte lika djupgående. En risk med en litteraturöversikt är att artikelurvalet kan 

bli begränsat och färgas av författarens förförståelse och därmed påverka urvalet av artiklar och 

resultatet (Friberg, 2012). För att motverka detta valdes artiklar av hög vetenskaplig kvalitet och 

författaren försökte under genomförandet av uppsatsen vara medveten om hur dennes förförståelse kan 

påverka resultatet.  
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Artiklar som används i studien fick författaren fram genom att använda sökord baserade på studiens 

syfte och databaserna var relaterade till omvårdnadsforskning. Relevanta artiklar kan ha missats genom 

att författaren inte använt sig av fler sökord eller sökordskombinationer eller genomfört sökningar i flera 

databaser.  Artiklar kan också ha förbigåtts då författaren valt bort titlar som denne inte bedömde 

överensstämma med syftet men vars innehåll kunde ha varit relevant. Sammantaget kan detta påverka 

studiens resultat. 

 

De valda artiklarna analyserades utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2008) beskrivning av 

innehållsanalys. Artiklarnas resultat omarbetades till meningsenheter som kodades och i sin tur 

jämfördes för att få fram kategorier och underkategorier. För att förhindra att författarens förförståelse 

påverkade innehållsanalysen lästes artiklarnas resultat upprepade gånger. Detta var relevant då 

författaren ensam läste igenom och analyserade artiklarnas resultat så att tolkningen av texten 

genomfördes på ett sätt som ökar trovärdigheten. Enligt Granskär och Hällgren Graneheims (2008) är 

upplevelsen av verkligheten baserad på subjektiva tolkningar men det behöver inte innebära att olika 

tolkningar påverkar dess giltighet. Så länge koder och kategorier överensstämmer med textens innehåll 

är tolkningen trovärdig. För att ytterligare förstärka studiens trovärdighet användes Forsberg och 

Wengströms (2008) checklista för kvalitativa artiklar för att garantera att varje vald artikel höll en hög 

vetenskaplig kvalitet. Trovärdigheten ökar även då författaren i sin metoddel så tydligt som möjligt 

beskriver tillvägagångsättet och enligt Graneheim och Lundman (2004) även att författaren presenter 

citat från intervjuer i resultaten.  

 

En studies överförbarhet handlar om hur mycket av resultatet som kan gälla för andra i liknande 

situationer(Polit & Beck, 2006 i Granskär & Hörlund-Nielsen, 2008). Antalet anhörigvårdare som 

deltagit i de analyserade studierna var 138 personer och av dem var 36 män och 102 kvinnor. Detta kan 

ha påverkat resultatet då kvinnors upplevelser framkommer i högre grad än männens. Detta bör läsaren 

ha i åtanke när det gäller resultatets överförbarhet. Anhörigvårdarna kommer även från olika länder. 

Deras upplevelser och erfarenheter bör vara överförbara till anhörigvårdare som lever i liknade 

livssituation. Överförbarheten kan öka där anhörigvårdarna ensamma vårdar sina närstående med 

demenssjukdom i hemmet men ej där anhörigvårdare lever tillsammans i större familjekonstellationer.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar hur anhörigvårdarna observerar förändringar hos sina närstående som de inte kan 

förklara, exempelvis ett försämrat minne eller en förändrad personlighet och hur de efter 

diagnosbeskedet får en känsla av sammanhang. Det beskrivs även av Markusson et al. (2003), Lundh 

(2004) och Innes, Szymczynska och Stark (2012) att anhöriga tiden innan diagnos upplever sina 

närstående som frånvarande eller avvikande och hur en diagnos ger en förklaring till de närståendes 

förändrade beteenden. I Krulls (2005) studie bortförklarades först förändringarna som normala 

ålderförändringar men allt eftersom situationen försämrades blev de anhöriga slutligen tvungna att 

uppsöka läkare. Enligt Connel, Boise, Stuckey, Holmes och Hudson (2004) upplever anhörigvårdare en 

lättnad över diagnosbeskeded när de får sina misstankar bekräftade (Ibid). Anhörigvårdarnas oro över 

den närståendes oförklarliga förändringar kan sägas framkalla ett lidande men känslor av välbefinnande 

kan infinna sig när de slutligen får svar och förklaringar till vad de upplevt under en längre tid. Wiklund 

(2003) beskriver hur ett lidande kan uppkomma genom att personer känner någon form av hot, förlust 

eller känsla av att förlora kontrollen. Välbefinnande är den subjektiva känsla som någon kan uppleva vid 

en positiv upplevelse. 

 

Ett centralt fynd är att parrelationen förändras mellan anhörigvårdarna och de närstående med 

demenssjukdom genom att sjukdomen är fortskridande men även av hur relationen sett ut tidigare. 

Sjukdomen definierade parrelationen för vissa anhörigvårdare medan andra anpassade sig utifrån de 

demenssjukas begränsningar och kunde uppleva välbefinnande. Socialstyrelsen (2010) beskriver hur 

invanda relationsmönster gradvis förändras och omvandlas till nya genom sjukdomen. I en studie av 

Gillies (2011) anpassar sig anhörigvårdare som haft en nära relation till den demenssjuke bättre till de 

förändringar som uppkommer. Även i resultatet framkommer på vilket sätt en bra eller dålig relation 

innan demenssjukdomen påverkar anhörigvårdarnas inställning till att anta rollen som vårdare. Ett 
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liknande resultat beskrivs i studier av Baikie (2002) och Winqvist (2010) där anhörigvårdare som innan 

demensdiagnosen haft en ansträngd relation till den demenssjuke oftare upplever nedstämdhet och har 

större svårigheter att ta på sig vårdrollen. Relationer baserade på goda erfarenheter kan utgöra ett skydd 

och göra det lättare att möta senare påfrestningar i vårdandet och de har lättare för att acceptera rollen 

som vårdare (Ibid). Anhörigvårdarnas livsvärld kan förändras genom att relationen till de närstående 

påverkas av demensdiagnosen. I relationer som varit ansträngda och upplevts negativa kan 

anhörigvårdare uppleva större lidande och minskad livskvalitet.  En positiv relation behöver inte 

innebära frånvaro av lidande men en känsla av välbefinnande kan infinna sig genom anhörigvårdares 

förmåga att hantera och acceptera de förändringar som sjukdomen medför.  

 

Resultatet visar även hur anhörigvårdare som upplevt sin parrelation som negativ och olycklig kan 

avpersonifiera den demensdrabbade och t.o.m. uttrycka glädje över den drabbades 

personlighetsförändring. Det framkommer i Erlingsson, Magnusson och Hansons (2010) studie att en 

dålig relation kan medföra en ökad risk för övergrepp och kränkningar genom att anhörigvårdare 

känslomässigt tappar kontrollen över vårdsituationen. Känslor av maktlöshet och isolering och att de ser 

rollen som anhörigvårdare som en börda kan vara en varningsklocka för denna typ av beteende. Även 

Winqvist (2010) visar hur det i tidigare svaga eller dåliga parrelationer kan finnas en risk för övergrepp i 

samband med att vårdandet blir påfrestande, ensamt och stressande. Här kan sjuksköterskan fylla en 

viktig funktion genom att vara uppmärksam i mötet med anhörigvårdare och demensdrabbade. När man 

som sjuksköterska upplever att parrelationen är ansträngd och när anhörigvårdares beteenden kan 

betecknas som kränkande måste man som sjuksköterska reagera. Stödåtgärder är nödvändiga för att 

förebygga kränkande beteenden och mildra lidandet för de anhörigvårdare som upplever sin 

livssituation som svår. I Erlingssons et al. (2010) studie framhålls stödåtgärder som information och 

utbildning för att ge anhörigvårdare en ökad självinsikt och verktyg för att bättre hantera rollen som 

anhörigvårdare. Men även att vårdpersonal ibland bör överväga tvång för att få anhörigvårdare att 

acceptera hjälp och stöd.  

 

I föreliggande studie övertar anhörigvårdarna allt mer av ansvaret för de funktioner och aktiviteter som 

tidigare utfördes av den närstående med demenssjukdom. Anhörigvårdarna upplever att de inte längre 

har kontroll över sin livssituation. I Erlingssons et al. (2010) och Quinn, Clare, Pearce och Diijkhuizens 

(2008) studier framkommer hur anhörigvårdare allt mer måste lägga tid och energi på att överta de 

sysslor som tidigare sköttes gemensamt eller enskilt av den demenssjuke. De upplever denna 

rollförändring som problematisk genom att de få utföra aktiviteter som de inte utfört tidigare och deras 

inställning till rollen som vårdare påverkas av deras upplevelse av kontroll. De som har en positiv 

inställning till livet och vårdandet finner lättare acceptans för att anta anhörigvårdarrollen och upplever 

en känsla av kontroll. De som upplevde negativa konsekvenser av vårdandet upplever ökad maktlöshet 

och frånvaro av kontroll. Enligt Wiklund (2003) skapas ett lidande av känslan av att förlora kontrollen 

över sin livssituation men genom att försonas med sin livssituation lindras ens lidande. 

 

Resultatet visar hur anhörigvårdarna upplever en ökad ensamhet och isolering då de allt mer är tvungna 

att hålla sig hemma på grund av ökande vårdbehov. Även Shanley et al. (2011) beskriver att när 

anhörigvårdarnas vårdinsatser ökar så medför detta en ökad känsla av ensamhet och isolering. Enligt 

Winqvist (2010) och Quinn et al. (2008) uppkommer känslan av ensamhet och isolering genom den 

bundenhet som anhörigvårdarna har till sin närstående med demenssjukdom. Detta påverkar 

anhörigvårdarnas möjligheter att själv utföra egna aktiviteter och att vara socialt aktiva vilket ökade 

känslan av ensamhet och isolering (Ibid). För anhörigvårdare kan det innebära en förändring av deras 

sociala sammanhang och en inskränkning av deras livsvärld som kan vara svårt att acceptera. Genom att 

informera om möjligheten till dagverksamhet och att hemsjukvården kan erbjuda avlösning kan 

sjuksköterskan minska upplevelsen av ensamhet och isolering och öka känslan av välbefinnande. 

 

Anhörigvårdarna använder olika strategier för att praktiskt hantera en föränderlig vardag i vårdandet. 

Detta framkommer även i Samuelsson, Annerstedt, Elmståhl, Samuelsson och Grafströms (2001) och 

Quinns et al. (2008) studier där anhörigvårdarna utvecklar olika strategier för att stödja den demenssjuke 

exempelvis att planera en dag i taget för att göra vardagen så hanterbar som möjligt. I föreliggande 
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studie och i Hellström, Nolan och Lundhs (2007) beskrivs hur anhörigvårdare och demensdrabbade med 

gemensamma och ömsesidiga strategier strävade efter att överkomma deras vardagliga problem. Detta 

för att kunna upprätthålla en kärleksfull relation och att säkerställa att livet tillsammans blir det bästa 

möjliga (Ibid). Att inte kunna planera långsiktigt kan skapa ett lidande då anhörigvårdare kan uppleva 

att de förlorar kontollen över sin livssituation. Men genom att använda strategier såsom att planera för 

stunden och leva i nuet kan lidandet lindras och därmed kan en känsla av välbefinnande öka. Som 

sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om bemästringsstrategier och kunna stödja anhörigvårdare att 

bättre hantera sin vardag och öka deras känsla av kontroll.  

 

Många anhöriga väljer medvetet att vårda de närstående med demenssjukdom i hemmet för att de anser 

att de är bäst lämpade. Även i Erlingssons et al. (2010) studie har anhörigvårdare en önskan att så länge 

det var möjligt själva klara av vården av den närstående. Många har en uppfattning att vården bäst utförs 

i hemmet och de anser sig vara bäst lämpade att vårda den demenssjuke (Ibid). Anhörigvårdarnas 

försämrade hälsa och en allt större vårdbelastning får dem att inse att de själva är i behov av stöd och 

hjälp. Enligt Winqvist (2010) påverkar anhörigvårdares eget hälsotillstånd deras möjligheter att ge vård 

i hemmet och en god hälsa är ofta en förutsättning för fortsatta vårdinsatser. Dahlberg och Segersten 

(2010) beskriver hälsa som att kunna genomföra små eller stora livsprojekt och detta motverkas av 

upplevd ohälsa. Det är därför viktigt för en sjuksköterska att genom dialog och observationer uppfatta 

eventuella vårdbehov samt informera anhörigvårdare om rätten och möjligheten till stödinsatser. I 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2005) framgår det att de ska främja och förebygga patienters 

och närståendes risk för ohälsa genom stöd och vägledning. I resultatet och i en studie av Adams (2008) 

beskrivs hur anhörigvårdare först upplever en motvilja att söka hjälp för att de inte vill lämpa över 

bördan på någon annan. När de väl tar beslutet och får hjälp infinner sig en tacksamhet och glädje över 

den hjälp de nu får. Hjälp och stöd från formella och informella vårdgivare minskar upplevelsen av 

ensamhet och ökar välbefinnandet. 

 

Resultatet och nutida forskning visar att allt eftersom de närstående med demenssjukdom i hemmet 

försämras ökar påfrestningarna för anhörigvårdare. Antalet demenssjuka och anhörigvårdare kommer att 

öka i framtiden och det kommer att innebära ökade krav på samhället angående hjälp och stöd. 

Resultatet baseras i hög grad på kvinnliga anhörigvårdare upplevelser. Därför vore det angeläget med 

kvalitativa studier av manliga anhörigvårdares upplevelser av att vårda sin maka eller sambo med 

demenssjukdom i hemmet. Resultatet visar att anhörigvårdandets många dimensioner påverkar deras 

livsvärld och upplevelsen av lidande respektive välbefinnande. Genom att vara medveten om 

anhörigvårdares komplexa livssituation kan sjuksköterskan medverka till att lindra lidande och öka 

känslor av välbefinnande. 

 

Slutsatser 

Resultatet visar hur anhörigvårdarnas livssituation påverkas av att vårda en närstående med 

demenssjukdom i hemmet genom upplevda förändringar av deras relationer, roller och vardag. I 

resultatet framkommer hur upplevelsen av lidande genom en förändrad livssituation kan minskas av en 

sedan tidigare god och kärleksfull relation eller av olika bemästringsstrategier. Känslan av 

välbefinnande kan också öka när anhörigvårdare inser och får hjälp av andra. Sjuksköterskan bör ha 

kunskap om men även vara lyhörd för anhörigvårdares problematik som kan vägleda dem i mötet med 

anhöriga och närstående med demenssjukdom. Med denna kunskap bör sjuksköterskan bättre kunna 

anpassa de stöd- och hjälpinsatser som efterfrågas av anhörigvårdarna.  
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DATABAS 

 

 
 
SÖKORD 

 
 
TRÄFFAR 

 
 
LÄSTA 

ARTIKLAR 

 
 
VALDA 

ARTIKLAR 

 
PsycINFO 
2012-12-02 
 

 

 
Dementia and 

Spouses 
 
Dementia and 

Spouses and 

Homecare 
 
Dementia and 

Homecare 
 
Alzheimer and 

Spouses 
 
Alzheimer and 

family and 

Caregiver 
 

 
97 
 

 
0 
 

 

 
7 
 

 
63 
 

 
171 

 
5 
 

 

 

 

 

 
1 

 

 
4 
 

 
2 

 
2, Shim et al 

(2012); Perry 

(2002). 
 

 

 

 

 

 

 
2, Potgieter et al. 

(2006); Paun 

(2003). 

 
CINAHL 
2012-11-25 

 
Dementia and 

Spouses 
 
Alzheimer and 

Spouses 
 
Alzeimer and 

Partner 
 

 

 

 
179 
 

 
15 

 

 
5 

 
5 
 

 
0 

 

 
1 

 
1, Vikström et al., 

(2005). 
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DATABAS 

 

 
 
SÖKORD 

 
 
TRÄFFAR 

 
 
LÄSTA 

ARTIKLAR 

 
 
VALDA 

ARTIKLKAR 

 
(Sage Journals) 
Dementia 
2012-11-28 
 

 
Dementia and 

Spouses 
 
Alzheimer and 

Partner 
 
Dementia and 

Homecare 
 

 

 
173 
 

 
157 
 

 
5 
 

 

 

 
6 
 

 
3 
 

 
0 

 

 

3,Walters et al., 

(2010); Molyneaux 

et al., (2011); 

Vikström et al., 

(2008). 

 
PubMed 
2012-12-04 

 
Dementia and 

Spouses 
 
Dementia and 

Spouses and 

Interviews 
 
Alzheimer and 
Partner 

 
578 
 

 
79 

 

 

 
91 

 
4 
 

 
2 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 
1, Persson & 

Zingmark (2006). 
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Checklista för kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2003, s.204). 

 

A. Syftet med studien? (1p) 

 

Vilken kvalitativ metod har används? (1p) 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja/Nej (1p/0p) 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydlig beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) Ja/Nej (1p/0p) 

 

Vad genomfördes undersökningen? (1p) 

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? (1p) 

 

Vilken urvalsmetod användes? (1p) 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk bakgrund). 

(1p) 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? Ja/Nej (1p/0p) 

 

C. Metod för datainsamlig 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skede datainsamlingen)? 

Ja/Nej (1p/0p) 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? (1p) 

 

Ange datainsamlingsmetod (1p) 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? Ja/Nej (1p/0p) 

 

D. Dataanalys  

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? (1p) 

 

Ange om:  1. Teman är utvecklade som begrepp (1p) 

2. Det finns episodiskt presenterade citat (1p) 

3. De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna (1p) 

4. Svaren är kodade. (1p) 

 

Är analysen och tolkningen av resultaten diskuterade? Ja/Nej (1p/0p) 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges) Ja/Nej (1p/0p) 

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja/Nej (1p/0p) 
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Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Ja/Nej (1p/0p) 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja/Nej (1p/0p) 

 

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



 

summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? Ja/Nej (1p/0p) 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja/Nej (1p/0p) 

 

Stöder insamlade data forskaren resultat? Ja/Nej (1p/0p) 

 

Har resultatet klinisk relevans? Ja/Nej (1p/0p) 

 

Diskuterades metodologiska brister och risk för bias? Ja/Nej (1p/0p) 

 

Finns risk för bias? Ja/Nej (1p/0p) 

 

Vilken slutsats drar författaren/författarna? (1p) 

 

Håller du med om slutsatserna? Ja/Nej (1p/0p) 

 

Ska artikeln inkluderas? Ja/Nej (1p/0 
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Författare, år, 

land och tidskrift. 

 
Titel 

 
Syfte  

 
Metod/Deltagare 

(Bortfall) 

 
Resultat 

 
Kvalité 

 

Walters, A.H., 

Oyebode, J.R. & 

Riley, G.A. 

 

2010 

 

U.K 

 

Dementia 

 

The dynamic 

of continuity 

and 

discontinuity 

for women 

caring for a 

spouse with 

dementia 
 

 
Att undersöka 

anhörigvårdarnas 

förmåga att 

förstå och 

påverkas av en 

partner med 

demens. 

 
Kvalitativ studie. 

Semi-

strukturerade 

inspelade 

intervjuer som 

transkriberades 

och analyserades 

genom en 

innehållanalys. 

 

6 gifta kvinnor 

mellan 64 till 78 

år ingick i 

studien. 

 

 

 
Det framkom 4 

teman: Samma 

person men 

annorlunda, 

förändring i 

relationen, 

beteende som 

skapar 

känslomässiga 

reaktioner och 

påverkan på det 

dagliga livet. 

 
Hög/Godkänd av 

en etisk 

kommitté. 

 

 

 
 

Författare, år, 

land och tidskrift 

 
Titel 

 
Syfte  

 
Metod/Deltagare 

(Bortfall) 

 
Resultat 

 
Kvalité 

 

Molyneaux, V.J., 

Butchard, S., 

Simpson, J. & 

Murrey, C. 

 

2011 

 

U.K 

 

Dementia 

 

 
The co-

construktion of 

couplehood in 

dementia.  

 
Att förstå 

parsamhet 

under 

förändring när 

en partner har 

demens.  

 
Kvalitativ studie. 

Öppna intervjuer 

som spelades in 

samt 

transkriberades 

och anlyserades 

genom en 

innehållsanalys. 

 

5 (1) par i 

åldrarna 72-84 

ingick i studien.   

 
Genom teman 

kom det fram att 

parens 

självidentiteter 

förändrades när 

en partner fick 

en 

demensdiagnos 

och att de 

använde olika 

coping strategier 

för att tackla den 

nya 

livssituationen. 

 
Hög/Godkänd av 

en etisk 

kommitté. 
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Författare, år, 

land och tidskrift 

 
Titel 

 
Syfte  

 
Metod/Deltagare 

(bortfall) 

 
Resultat 

 
Kvalité 

 

Vikström, S., 

Josephsson, S., 

Stigdotter-Neely, 

A. & Nygård, L. 

 

2008 

 

Sverige 

 

Dementia 

 

 

Engagement in 

activities; 

Experiences of 

persons with 

dementia and the 

caregiving 

spouses. 

 
Studiens syfte 

var att identifiera 

och beskriva hur 

personer med 

demens och 

deras 

anhörigvårdare 

upplevde deras 

egna ömsesidiga 

aktiviteter i 

vardagen. 

 
Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

transkriberades 

och analyserades 

genom en 

innehållsanalys. 

 

26(4) par i 

åldrarna 59-86 

intervjuades. 

 
Fyra teman 

identifierades. 

Uppfattade 

förändringar i 

aktivitets 

åtaganden, 

konsekvenser av 

upplevda 

förändringar, 

upplevda 

dilemman som 

anhörigvårdare 

och 

anhörigvårdarnas 

tillvägagångssätt 

för att tackla 

förändringar. 

 
Hög/Godkänd av 

en etisk 

kommitté. 

 

 

 
 

Författare, år, 

land och tidskrift 

 
Titel 

 
Syfte  

 
Metod/Deltagare 

(bortfall) 

 
Resultat 

 
Kvalité 

 

Shim, B., 

Barroso, J. & 

Davies, L.L. 

 

2012 

 

USA 

 

International 

Journal of 

Nursing Studies 

 

A comparative 

qualitative 

analysis of 

stories of 

spousal 

caregiver of 

people with 

dementia: 

Negative, 

ambivalent, and 

positive 

experiences. 

 
Syftet med 

denna studie var 

att undersöka 

hur 

anhörigvårdarnas 

erfarenheter 

skiljer sig i 

vården av en 

person med 

demenssjukdom 

 
Kvalitativ metod. 

Genom en 

sekundär analys 

av inspelade och 

transkriberade 

intervjuer från en 

primär studie 

som analyserades 

genom en 

innehållsanalys. 

 

21(4) 

anhörigvårdare i 

åldrarna 47-91 

intervjuades. 

 

Anhörigvårdare 

kunde utifrån 

sina erfarenheter 

delas in i tre 

grupper. En 

negativ, en 

ambivalent och 

en positiv.  

 
Hög/Godkänd av 

en etisk 

kommitté. 
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Författare, år, 

land och tidskrift 

 
Titel 

 
Syfte  

 
Metod/Deltagare 

(bortfall) 

 
Resultat 

 
Kvalité 

 

Potgieter, J.P. 

 

2006 

 

Sydafrika 

 

South African 

Journal of 

Psychology 

 

 

Caring for a 

spouse with 

Alzheimer´s 

disease: 

Stressors and 

strengths. 

 
Upplevelsen för 

kvinnliga 

anhörigvårdare 

som dagligen 

sköter om sina 

män som har 

diagnosen 

Alzheimers.  

 
Kvalitativ metod 

med inslag av 

kvantitativ 

design. Intervjuer 

som 

transkriberades 

och analyserades 

genom en 

innehållsanalys. 

 

8(0) kvinnliga 

anhörigvårdare 

ingick i studien. 

 

Deltagarna 

upplevde 

stressfaktorer 

som sömnlöshet, 

oro och stress. 

Men kunde ändå 

finna en 

meningsfullhet 

och balans i 

livet. 

 
Hög/Uppfyller 

de etiska krav 

som ställs enligt 

Helsingfors- 

Deklarationen 

(2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare, år, 

land och tidskrift 

 
Titel 

 
Syfte  

 
Metod/Deltagare 

(bortfall) 

 
Resultat 

 
Kvalité 

 

Paun, O. 

 

2003 

 

USA 

 

Health care for 

women 

international. 

 

Older women 

caring for 

spouses with 

Alzheimer´s 

disease at home: 

Making sense of 

the situation 

 
Att dokumentera 

och undersöka de 

erfarenheter äldre 

kvinnliga 

anhörigvårdare 

att vårda en 

partner med AD 

och verkligen 

förstå hur det är 

att vara en 

anhörigvårdare. 

 
Kvalitativ metod. 

Djuplodande 

intervjuer som 

transkriberades 

och analyserades 

genom en 

innehållsanalys. 

 

14(0) kvinnliga 

deltagare ingick i 

studien. 

 

 

 

Fem teman 

identifierades; 

upptäcka 

förändringar, ta över 

ansvaret, 

anpassning/coping, 

förstå innebörden av 

sin situation och 

skåda in i framtiden. 

 
Hög/Godk

änd av en 

etisk 

kommitté. 
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Författare, år, 

land och tidskrift 

 
Titel 

 
Syfte  

 
Metod/Deltagare 

(bortfall) 

 
Resultat 

 
Kvalité 

 

Perry, P.  

 

2002 

 

Canada 

 

Research in 

Nursing & 

Health  

 

Wives Giving 

Care to 

Husbands with 

Alzheimer’s 

Disease: A 

Process of 

Interpretive 

Caring 

 
Att belysa fruars 

anhörigvård av 

en make med 

Alzheimers och 

hur detta 

påverkar deras 

relation och 

vardagliga liv. 

 
Kvalitativ metod. 

Inspelade 

intervjuer som 

transkriberats och 

som analyserades 

genom en 

innehållsanalys. 

 

20 (0) makar till 

män med 

Alzheimers 

sjukdom deltog i 

studien. 

 

Makan fick allt 

eftersom 

sjukdomen 

fortskred överta 

mer av makens 

funktioner.  Detta 

förändrar 

relationsrollen, 

självinsikten och 

kommunikationen. 

 
Hög/ Uppfyller 

de etiska krav 

som ställs enligt 

Helsingfors- 

Deklarationen 

(2008). 

 

 

 

 

 
 

Författare, år, 

land och tidskrift 

 
Titel 

 
Syfte  

 
Metod/Deltagare 

(bortfall) 

 
Resultat 

 
Kvalité 

 

Persson, M & 

Zingmark, K. 

 

2006 

 

Sverige  

 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

 

Living with a 

person with 

Alzheimer’s 

disease: 

Experiences 

related to 

everyday 

occupations 

 
Att belysa 

anhörigvårdares 

dagliga 

erfarenheter att 

leva med en 

person med 

Alzheimers 

sjukdom. 

 
Kvalitativ metod 

Inspelade 

intervjuer som 

transkriberades 

och som 

analyserades 

genom en 

innehållsanalys. 

 

8(0) 

anhörigvårdare till 

en partner med 

Alzheimers 

sjukdom deltog i 

studien. 

 

Tre övergripande 

teman 

identifierades; 

att vara 

sysselsatt genom 

att leva med en 

partner med 

Alzheimers, söka 

efter en 

meningsfull 

tillvaro och hotet 

mot en 

meningsfylld 

tillvaro. 

 
Hög/Godkänd av 

en etisk kommitté. 
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Författare, år, 

land och tidskrift 

 
Titel 

 
Syfte  

 
Metod/Deltagar

e (bortfall) 

 
Resultat 

 
Kvalité 

 

Vikström, S., 

Borell, L., 

Stigdotter-Neely, 

A. & 

Josephsson, S. 

 

2005 

 

Sverige 

 

OTJR: 

Occupation, 

Participation and 

health. 

 

Caregivers’ Self-

Iniated Support 

Toward Their 

Partners With 

Dementia When 

Performing an 

Everyday 

Occupation 

Together at 

Home. 

 
Syftet med denna 

studie var att 

identifiera det stöd 

som 

anhörigvårdare 

initierar när de 

utför en vardaglig 

syssla tillsammans 

med sin närstående 

med 

demenssjukdom.  

 
Kvalitativ 

komparativ 

metod. Inspelade 

intervjuer som 

transkriberades 

och som 

analyserades 

genom en 

innehållsanalys. 

 

30(17) par där en 

var 

anhörigvårdare 

av en närstående 

med 

demenssjukdom 

 

Studien visar på 

hur 

arbetsterapeuter 

och 

anhörigvårdare 

medverkan kan 

stödja och hjälpa 

demenssjuka att 

utföra aktiviteter  

 
Hög/Godkänd 

av en etisk 

kommitté. 
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Meningsenheter 

 
Kondenserade/ 
Översatta meni- 
ngsenheter 

 
Kod 

 
Underkategori 

 
Kategori  

 
The realization that 

something was 

wrong moved the 

wives to seek 

explanations… 

 

 
Något var fel och de 

sökte en förklaring. 

 

 
Något upplevs fel. 

 

 
Tiden före diagnos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att uppleva att 

livet plötsligt 

förändras. 

 
They are living with 

the same person as 

before, but this 

person is in a 

process of change 

related to his/her 

disease, and so too 

in their relationship. 

 

 
De lever med samma 

person men 

sjukdomen förändrar 

succesivt personen 

och därmed deras 

relation. 

 
Förändring av 

relation och person. 

 
Att uppleva en 

förändring av 

relationen. 

 

 
They began to take 

on roles and 

activities that had 

previously been their 

spouses’. 

 

 
Anhörigvårdare 

övertog roller och 

aktiviteter från 

närstående. 

 
Övertog roller och 

aktiviteter. 

 
Att uppleva 

förändrade roller. 

 
Participants’ space 

for personal 

occupation gradually 

decreases’ and they 

deal with conflicts 

between their 

partner’s need and 

their own 

 

 
Anhörigvårdare 

upplevde 

inskränkningar av 

sina personliga 

sysselsättningar och 

konflikt mellan deras 

och partners behov. 

 
Inskränkningar i den 

personliga sfären. 

 

 
Att uppleva 

ensamhet och 

isolering. 

 
Att uppleva 

känslomässiga 

problem i 

vardagen. 
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Meningsenheter 

 
Kondenserade/ 
Översatta meni- 
ngsenheter 

 
Kod 

 
Underkategori 

 
Kategori  

 
This was a time of 

change, learning, 

and grief and 

sometimes of the 

dissolution of all 

known ways of 

living as a family. 

 

 
Tid av förändring, 

lärande och sorg och 

en familj i 

upplösning. 

 
Känslor av sorg och 

familjen förändras. 

 
Känslor av sorg 

och förlust. 

 
Att uppleva 

känslomässiga 

problem i 

vardagen. 

 
The wives used an 

array of strategies to 

control their physical, 

social, and emotional 

environments in order 

to make life work in 

the face of 

unpredictability. 

 

 
Olika strategier för 

att hantera och 

kontrollera en 

oförutsägbar 

situation. 

 
Strategier för att 

hantera vardagslivet. 

 
Att praktiskt 

hantera vardagen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Att hantera 

vardagen. 

 
When taking over the 

husbands’ place, the 

women also spent 

considerable energy 

ensuring that their 

spouses did whatever 

was possible to 

experience some 

feelings of 

accomplishment. 

 

 
Ägnade mycket 

energi för att skapa 

känslan av 

fullbordan och 

tillfredställelse. 

 

 
Skapa känslan av 

tillfredställelse. 

 
Att känslomässigt 

hantera vardagen. 

 
“I said if I have any 

ability, and strength, 

I will not put him in 

a nursinghome…” 

 

 
Jag kommer inte 

placera honom på ett 

hem så länge jag har 

förmågan och 

styrkan. 

 
Viljan att vårda utan 

hjälp. 

 
       

 

 
      Behovet av hjälp och stöd. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


