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Abstrakt 
 

Bakgrund : I takt med en stigande genomsnittsålder ökar också andelen personer 

med demenssjukdom. Då det inte finns någon botande medicinsk behandling förblir 

tillämpande av en individuellt anpassad och god omvårdnad viktigt. Anhöriga fyller  

en viktig funktion i vården av den demensjuke och står i vissa fall även för 

huvuddelen av vården. Att se den sjuke och dess närstående som en gemensam 

nämnare underlättar ofta upprätthållandet av hälsa och välbefinnande. För att 

relationen till de anhöriga skall vara fungerande och respektfull bör vårdpersonal ha 

god kunskap om anhörigas upplevelser. Syfte: Att belysa närståendes upplevelser i 

samband med vård av nära anhörig med diagnosen demenssjukdom. Metod: En 

kvalitativ analys av innehållet från 14 kvalitativa artiklar genomfördes. Resultat: 

Fyra teman framkom. Att ge är att få behandlar anhörigvårdares positiva 

upplevelser. I temat Att ha en betungande uppgift i ensamhet tas negativa aspekter 

upp. Det tredje temat Att ta ett steg i en ny riktning beskriver anhörigvårdares 

upplevelser av att placera den demenssjuke på särskilt boende. Fjärde temat Att orka 

ta kampen visar två strategier som anhörigvårdare tillämpar för att bemästra 

vårdarrollen. Slutsats: Anhörigas upplevelser i samband med vård av nära anhörig 

med demenssjukdom kännetecknas av både negativa och positiva aspekter.  

 

Nyckelord: Demens, närstående, vård, upplevelser 
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Abstract 
 

Background: As the average age increases the proportion of people suffering from 

dementia also increases. As there’re no curative medical treatment the application of 

an individual and good care is essential. The relatives possess an important role in 

the care of the dementia-ill person and in some cases even provide most of the care. 

Seeing the suffering person and the relatives as one often facilitates the maintenance 

of health and wellbeing. For a working and respectful relationship to the next of kin 

the knowledge of their experiences is essential for the health professionals. Aim: The 

aim was to illuminate the experiences of the next of kin associated with the care of a 

close relative with a diagnosis of dementia. Method: The contents of 14 qualitative 

articles were analyzed. Result: Four themes emerged. To give is to receive expressed 

the positive experiences of being a relative providing care. The theme To have an 

burdensome duty in solitude highlight the negative aspects. The third theme To take 

a step in a new direction describes the experiences of the relatives as the dementia-ill 

transits to a long term care facility. The fourth theme To be able to take the fight 

shows two main strategies used by relatives to master their care giving role. 

Conclusion: Relatives’ experiences associated with the care of a close relative 

suffering from dementia are characterized by both negative and positive aspects.  
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Bakgrund 
I Sverige lever ungefär 140 000 personer med demenssjukdom, en siffra som väntas 

stiga i och med att befolkningen lever allt längre. Vid 65 års ålder har ungefär 1 % en 

demenssjukdom och vid 90 års ålder har denna siffra stigit till 50 %. Risken att 

insjukna ökar således med att åldern stiger. Vården av demenssjuka beräknas kosta 

samhället 40 miljarder kronor årligen, en siffra som även den väntas stiga i takt med 

stigande medelålder och en växande andel demenssjuka (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2006, s. 6-12). Ungefär 24 000 personer insjuknar i 

demenssjukdom varje år och ungefär lika många avlider årligen (Socialstyrelsen, 

2010, s. 12). I vilka boendeformer som  personer med demenssjukdom bor varierar 

något, ungefär hälften bor i ordinärt boende och lever där oftast i sällskap med en 

nära anhörig, och den andra hälften bor i någon form av särskilt boende 

(Socialstyrelsen, 2007, s. 20-21 ).  

 

Demenssjukdom 

Demenssjukdomarna brukar delas in i tre huvudgrupper; primärdegenerativa, 

vaskulär och sekundära (Eriksdotter, Jörnhagen, 2011, s. 348). De 

primärdegenerativa omfattar bland annat Alzheimers sjukdom som också är den 

vanligaste demenssjukdomen. Även frontallobsdemens och Lewy-bodydemens 

orsakas, som vid Alzheimers, av en degeneration av hjärnvävnad. Sekundär demens 

kan orsakas av olika faktorer, däribland infektioner, förgiftningar, näringsbrist, 

hjärntumörer och hydrocephalus, vilka ger upphov till skada på hjärnvävnaden och 

därigenom sekundärt gör att demens utvecklas. Vaskulär demens orsakas av en 

blödning eller blodpropp som orsakar en skada på hjärnvävnaden (Ragneskog, 2011, 

s. 38-48). 

 

Demens är en, i nuläget, obotlig sjukdom som drabbar hjärnan genom att nervceller i 

hjärnan progressivt bryts ned och dör. Det är främst hjärnans funktioner som 

drabbas vilket leder till påverkan av den kognitiva, funktionella, yrkesmässiga och 

sociala förmågan. Den kognitiva förmågan kan beskrivas som våra tankeprocesser 

vilka omfattar vår förmåga att tala, tänka, minnas och planera. Det finns olika 
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demensdiagnoser och utvecklingen och symtomen av demens varierar mellan de 

olika diagnoserna (Eriksdotter, Jörnhagen, 2011, s. 345-346). 

 

Det finns olika stadier av demenssjukdom. Sjukdomsförloppet kan te sig långdraget 

hos vissa och hos andra vara mer kortvarigt. Från stadiet där individen har demens 

av mild art till dess att sjukdomen progredierar till ett måttlig och svårt stadium 

förlorar personen mer och mer förankringen i tillvaron. Från att från början glömma 

saker och företeelser blir individen mer och mer desorienterad i tid, rum och 

situation, brister i problemlösning och blir i växande grad beroende av hjälp från 

andra (Drivdal Berentsen, 2010, s. 348). Ett av de första tecknen på demens är just en 

störning av minnesfunktionen. Andra symtom som också förekommer är 

beteendeförändringar, bristande koncentrationsförmåga, svårigheter i 

stresshanteringen och att den drabbade blir mer passiv och tillbakadragen. De 

riskfaktorer som är associerade med demens är bland annat hög ålder, ärftlighet, 

högt blodtryck, höga blodfetter, låg utbildning, lågt intag av fisk och låg fysisk och 

mental aktivitet (Eriksdotter, Jörnhagen, 2011, s. 345-348). 

 

Att vårda en demenssjuk 

Medicinskt kan vissa symtom som uppkommer vid demenssjukdom behandlas, men 

oftast handlar det om att erbjuda en god omsorg (Ragneskog, 2011, s. 10, Drivdal 

Berentsen, 2010, s. 365). Socialstyrelsen (2010, s. 69) belyser den värdegrund som 

skall tillämpas i all omvårdnad av demensjuka och tar där upp respekt för integritet 

och självbestämmande, lättillgänglighet, lika rättigheter, möjlighet till trygghet och 

en vård fri från diskriminering som centrala utgångspunkter. Vården av personer 

med demenssjukdom ställer olika krav på bland annat anpassning. Den fysiska och 

psykosociala miljön skall vara lättillgänglig, förenklad, hemlik och trygg. Vad 

beträffar aktiviteter och deltagande i vardagen bör dessa uppfyllas i största möjliga 

mån så att en meningsfull tillvaro skapas. Kommunikativt upplevs ofta svårigheter 

och det är därför viktigt att reflektera över kommunikationen och anpassa den till 

personen med demenssjukdom så långt det är möjligt (Drivdal Berentsen, 2010, s. 

367-374).   

 

År 2003 uppskattades att det fanns ungefär 8000-10 000 anhörigvårdare till 

demenssjuka (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006, s. 28). Ur 
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en svensk studie erhölls information om olika viktiga områden som bland annat 

anhörigvårdare tycker utmärker en god demensvård. Det anhörigvårdare tyckte var 

betydelsefullt var att den demenssjuke fick större möjlighet att vara mer oberoende 

och kunde ha en bevarad autonomi vid vård i hemmet. Ökad trygghetskänsla från 

hemmiljön och närvaron av vårdande anhöriga, tyckte de, möjliggjorde en aktivare 

anknytning till verkligheten och upprätthöll värdighet och individualitet på ett bättre 

sätt. Målet blev att ha den demenssjuke i hemmet så länge det var hållbart (Ericson, 

et al., 2001). Anhörigvårdare kan känna att vården av deras anhöriga med 

demenssjukdom för med sig många positiva aspekter men också negativa aspekter 

(Holst, Edberg, 2011). 

 

Studier har kunnat påvisat att förekomsten av utbrändhet och utmattning hos 

anhöriga till personer med demenssjukdom förekommer i en relativt hög skala 

(Almberg, Grafström, Winblad, 1997,Truzzi, et al., 2012,Takai, et al., 2009). En studie 

gjord i Sverige visade att ungefär 39% av de deltagande anhörigvårdarna påvisade en 

risk för att utveckla utbrändhet eller upplevde symtom på utbrändhet (Almberg, 

Grafström, Winblad, 1997). Ur en annan studie, även den svensk, kan en viss skillnad 

hittas vad beträffar vad anhörigvårdare tyckte var viktigt angående stöd till familjen 

och vad professionella vårdare i sin tur såg som viktigt. Anhörigvårdarna önskade 

bland annat mer stöd för att kunna ha den demenssjuke i hemmet längre i form av 

stödinsatser och känslomässigt stöd. De professionella vårdarna uttryckte att deras 

ansvar främst var att ge information om demenssjukdomen och om olika tjänster 

som finns att tillgå, för att i ett senare skede förespråka att den demenssjuke bör 

förflyttas till en särskild boendeform istället för att vara kvar i hemmet (Ericson, et 

al., 2001).  

 

I Umeå-modellen för omvårdnad framtagen vid Umeå Universitet belyses relationen 

som vid omvårdnad aktualiseras och blir central, och kärnan i modellen förblir då 

mötet mellan vården och den som är i behov av kontakt med vården på olika sätt. De 

närstående till en patient fyller en viktig roll i omvårdnaden och det är viktigt att ta 

hänsyn till för all vårdpersonal. Genom att se patienten och närstående som en 

gemensam nämnare kan hälsa och välbefinnande upprätthållas på ett bättre sätt än 

om dessa två skulle vara skilda från varandra. Att det är den sjuke som alltid mår som 
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sämst kan vara lätt att tänka, men ibland kan det faktiskt vara så att det är de 

närstående som behöver mest stöd och hjälp (Lundman & Sandman, 2010).  

 

För en väl fungerande och respektfull relation till anhöriga bör vårdpersonal ha god 

kunskap om deras upplevelser. Hur upplever en nära anhörig till en person med 

demenssjukdom sin situation?  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa närståendes upplevelser i samband 

med vård av nära anhörig med diagnosen demenssjukdom. 

 

Metod 
Denna studie inspirerades av hur en allmän litteraturstudie utförs utifrån det 

Forsberg och Wengström (2008, s. 29-30) beskriver.  

 

Definitioner 

Begreppet anhörigvårdare valdes att förklaras utifrån Socialstyrelsens definition av 

anhörigvårdare. Socialstyrelsen (2013) definierar anhörigvårdare som en ”person 

som vårdar närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktions-

nedsättning”. Vidare definieras, i sin tur, anhörig som en ”person inom familjen eller 

bland de närmaste släktingarna”. Anhörigvårdare räknas som både make/maka och 

barn till personer med demenssjukdom, samt andra personer inom familjen som t.ex 

svärdöttrar. Begreppet vård definierades som den vård och omsorg personen med 

demenssjukdom erhåller i hemmet, men även den vård som ges i särskilt boende.  

 

Sökmetoder  

Genom litteratursökning i databaserna Ebsco och PubMed erhölls artiklar inom 

området. MESH-termer och fritextsökningar gjordes och artiklar valdes därefter ut. 

De sökord och begränsningar som användes presenteras i tabell 1 Databassökningar  

och urval (bilaga 1). 
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Urval 

Innan urvalet av artiklar bestämdes olika kriterier som skulle uppfyllas för att en 

artikel skulle kunna inkluderats i studien. Artiklarna skulle omfatta studier av 

kvalitativ art då studiens syfte var att belysa upplevelser, vilket kvalitativa studier 

med fördel gör. Artiklarna skulle ha en koppling till studiens syfte, vara peer-

reviewed och engelskspråkiga. Studierna skulle vara gjorda inom de senaste elva 

åren, för att kunna göra en sammanställning av relativt nyligt gjord forskning på 

området och för att begränsa mängden artiklar. Studierna skulle vara utförda i 

västvärlden för att resultatet skulle kunna relateras till svensk vård.  

 

Ett första urval gjordes och grundades i att artiklarnas titlar lästes och de som ansågs 

vara relevanta för området valdes ut för att genomgå ett andra urval. I det andra 

urvalet lästes abstrakten på samtliga artiklar, de artiklar som handlade om eftersökt 

område valdes ut. I det tredje och sista urvalet lästes i sin tur hela artiklarna, vilket 

även det resulterade i att artiklar inkluderades och exkluderades. I ett senare skede 

gjordes två manuella sökningar som tillägg till de tidigare sökningarna. Dessa artiklar 

hittades i referenslistor, en av dessa hittades i en bok och en i en artikel. Totalt antal 

artiklar som analysen omfattar blev 14 stycken. För mer utförlig information om 

urvalsprocessen, se tabell 1 Databassökningar och urval (bilaga 1). 

 

Kvalitetsgranskning 

Alla utvalda artiklar granskades utifrån en check-lista för kvalitetsbedömning (jfr. 

Forsberg och Wengström, 2008, s. 206-210). Willman et al. (2011, s. 108) beskriver 

hur en klassificering av studier granskade med protokoll kan genomföras. De 

beskriver att ett poängsystem kan användas där varje fråga med ett jakande svar 

tilldelas en viss poäng, och varje svar med ett ej korrekt eller osäkert svar tilldelas 

noll poäng. Således kan en maximal poängsumma erhållas utifrån protokollet och 

varje granskad artikels givna poäng kan räknas ut procentuellt. Det poängsystem som 

valdes i denna granskning innebar att frågor tilldelades antingen 2 eller 1 poäng. 2 

poäng fick de frågor som ansågs vara av högre relevans och 1 poäng gavs de frågor 

som inte ansågs ha lika hög relevans. En fråga som bedömdes vara en 2-poängsfråga 

men som inte hade ett fullständigt svar kunde tilldelas 1 poäng. Noll poäng gavs då en 

viss fråga inte var korrekt besvarad eller om svaret var osäkert. Maximalt kunde en 
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artikel erhålla 35 poäng. Efter att artiklarna hade granskats och poängsatts 

omvandlades poängen till procent. För att kvalitetsgradera artiklarna hade vissa 

procentintervall fastställts innan (se tabell 3). För att se varje artikels bedömda 

kvalitet, se tabell 2 Analyserade artiklar samt bedömd kvalitet (bilaga 2).  

 

Tabell 3.   Procentintervall och fördelningen av artiklar 

Låg  Medel Hög 

 

0-65% (n=0) 

 

 

65-85% (n=8) 

 

85-100% (n=6) 

 

Analys 

Analysprocessen har i denna litteraturstudie inspirerats av den kvalitativa 

analysmetod som Friberg (2012, s. 127-129) beskriver. De 14 artiklarna lästes igenom 

ett antal gånger för att få en övergripande bild av innehållet. Meningsenheter som 

kunde kopplas till denna studies syfte extraherades ur varje enskild artikel, tilldelades 

en sifferkod och fördes över i ett dokument per artikel. Sifferkoderna användes för att 

senare kunna återkoppla varje enskild meningsenhet till rätt artikel. Därefter delades 

meningsenheterna upp utifrån om de hade ett positivt eller negativt innehåll. Dessa 

olika meningsenheter jämfördes sedan utifrån likheter och skillnader, och sorterades 

i preliminära kategorier. Kategorierna granskades och diskuterades till konsensus 

uppnåddes. Denna analys resulterade i att fyra teman med underliggande kategorier 

skapades.  
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Resultat 
Resultatet omfattar fyra teman: att ge är att få, att ha ett betungande ansvar i 

ensamhet, att ta ett steg i en ny riktning och att orka ta kampen (se tabell 4)  

 

Tabell  4.   Teman och kategorier 

Tema Kategori 

 

Att ge är att få 

 

 

Personlig utveckling 

Välmående och glädje 

 

 

Att ha ett betungande ansvar i ensamhet  

 

Förlust och sorg 

Isolering  

Börda 

 

 

 

Att ta ett steg i en ny riktning 

 

 

 

En ny boendeform 

Behov av kunskap 

Trygghet 

 

 

 

Att orka ta kampen 

 

 

En prioritering av vikt  

Styrka från andra 

 

 

 

Att ge är att få 

Att ha vårdarrollen medför förutom en rad faktorer i negativ bemärkelse ibland även 

positiva faktorer  (Sanders, 2005, Hayes et al., 2009, Peacock et al., 2010, Shim et al., 

2012, Persson och Zingmark, 2006).  

 

 

 



8 
 

Personlig utveckling  

En positiv aspekt som anhörigvårdare i olika studier poängterat är att de utvecklades 

både på ett personligt plan (Sanders, 2005, Quinn et al., 2008, Peacock et al., 2010) 

och även professionellt. I en av studierna uppgav 81 % av de deltagande att det var 

positivt att vårda sin demenssjuke närstående. Att ha rollen som vårdare ingav, till en 

början, en känsla av tvivel på den egna förmågan att klara av uppgiften (Sanders, 

2005) men allt eftersom stärktes de av insikten att de faktiskt klarade av att vårda 

(Sanders, 2005, Peacock et al., 2010). Anhöriga uttryckte därför en känsla av 

personlig vinst och kände att de hade övervunnit sin oro över att inte klara uppgiften 

(Sanders, 2005). Färdigheterna de hade utvecklat gjorde att de kände att de nu hade 

ett stärkt självförtroende. Detta hjälpte dem att kunna hantera påfrestande 

situationer på ett nytt sätt och att de kunde använda dessa i andra situationer än 

vårdsituationen (Sanders, 2005, Peacock et al., 2010). Anhörigvårdare uttryckte att 

de hade lärt sig mer om sig själva (Sanders, 2005, Peacock et al., 2010) och kände sig 

tacksamma över att de hade fått chansen att, genom vårdarrollen, omvärdera vem de 

var, vilken framtida målsättning de hade och var de var påväg i livet. De hade även 

lärt sig att sätta gränser på ett nytt sätt (Sanders, 2005). En deltagare i en av 

studierna uttryckte utvecklingen som en självklarhet och sade ”Is’t that just the way 

this journey is, is constantly adapting, moving on, and adapting again and moving 

on”  medan en annan uttryckte sin situation som ”I’m learning and I’m living and the 

two are coming together in a  loving relationship” (Peacock et al., 2010, s. 648). 

 

Välmående och glädje 

Genom att ha en familjemedlem med demenssjukdom uttryckte vissa att de kände att 

de kommit närmare varandra och att de spenderade mer tid tillsammans (Hayes et 

al., 2009, Peacock et al., 2010). De hade blivit mer förvissad om vikten av att ta vara 

på tiden och leva här och nu (Persson och Zingmark, 2006, Peacock et al., 2010, 

Hayes et al., 2009). I en av studierna hade flera deltagare låtit den demenssjuke 

familjemedlemmen bo hemma hos dem, vilket upplevdes som positivt. En dotter 

uttryckte det som att hon nu hade kommit sin mor mycket närmre på detta sätt 

(Peacock et al., 2010).  Shim et al. (2012) skriver att en kvinna uttryckte att 

vårdsituationen gav henne en möjlighet att göra gott. Kvinnan hade en tanke om att 

det är givande varje gång en person gör något som är bra för en annan och ser att det 
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uppskattas. Hon menade att genom att göra det behagligare för sin man var det bra 

(Shim et al., 2012).  

 

En studie som undersökte upplevelsen av meningsfullhet i vardagen hos makar och 

makor till personer med Alzheimers demens visade att välmående och glädje i 

vardagen kunde erhållas i situationer där anhörigvårdaren stöttade sin partner till att 

genomföra och deltaga i tidigare utövade aktiviteter och intressen. Rena 

vardagligheter som att till exempel hjälpa den sjuke partnern med att tvätta håret 

kunde även ses som tillfällen som genererade välmående och glädje. Det fanns ett 

samband mellan makens eller makans och den sjukes välbefinnande (Persson och 

Zingmark, 2006). På liknande sätt uttrycker en maka till en man med 

demenssjukdom  i en annan studie gjord av Shim et al. (2012) att de stunder maken 

är glad är även hon glad och sade ”Hey if he’s happy, I’m happy” (s. 226). En man i 

samma studie uttryckte sin tacksamhet till möjligheten att vara nära sin maka. Han 

var tacksam över de stunder de hade tillsammans och prisade deras kärlek. Han 

talade om äktenskapet som ett givande och tagande och såg vårdandet som en chans 

för honom att kunna återgälda all den kärlek han hade fått under deras äktenskap. En 

annan man i samma studie jämförde situationen med andra bekantas och var 

tacksam för det han hade. Många bekanta hade förlorat sina makor i cancer medan 

han fortfarande hade sin maka i livet och fick, i jämförelse med de bekanta, chansen 

att älska och rå om sin maka. 

 

En situation som genererade mycket positiv energi var ögonblick av klarhet då 

personen inte tycktes vara sjuk och betedde sig och pratade som vanligt. En man 

uttryckte att det var en av de mest underbara sakerna som han hade med sin maka. 

Han berättade att hon bara kunde sitta där och mitt i allt vara klar i tanken. En gång 

hade hon sagt ”do you know something? I love you, I really do!” (s.226), vilket hade 

väckt många känslor inom honom (Shim et al., 2012). 
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Ett betungande ansvar i ensamhet 

 

Förlust och sorg  

Studier beskriver att anhöriga till demenssjuka upplever en gradvis förlust av sin 

närstående (Paun, 2003, Bramble et al., 2009, Quinn et al., 2008, Persson och 

Zingmark, 2006, Brown et al., 2007, Shim et al., 2012, Calasanti och King, 2007). I 

fyra av studierna beskrivs makars respektive makors förlust av den tidigare 

relationen med sin livskamrat (Paun, 2003, Brown et al., 2007, Shim et al., 2012, 

Calasanti och King, 2007). Det makarna saknade var närheten och möjligheten att 

dela gamla gemensamma minnen och en av dem uttryckte ”…I know you’re in there 

somewhere and I can’t bring you out here with me and I miss you so much...” 

(Brown et al., 2007, s. 358). En kvinna i en av de andra studierna uttryckte sin förlust 

genom att säga ”…And I look at his body and I say I know my husband, it’s not him. 

To me, he’s already gone” (Shim et al., 2012, s. 225).  

 

Minskad fysisk närhet till sin partner beskrevs och vissa upplevde att den sjuke 

partnern hade svårigheter att visa känslor som värme och kärlek som följd av 

sjukdomen (Hayes et al., 2009). Både kvinnor och män hade varit beroende av sin 

partner i förhållande till socialisation, känslomässigt stöd och det allmänna 

välmåendet. De hade upplevt en stor förlust i och med de stora förändringar 

sjukdomen medfört relationen till partnern och övrig familj och vänner (Quinn et al., 

2008). I takt med att sjukdomen progredierade upplevde anhöriga att de förlorade 

kommunikationen med sin närstående (Persson och Zingmark, 2006, Hayes et al., 

2009).  

 

Kvinnorna i en av studierna visade större tendens att beskriva känslor av sorg under 

intervjuerna. De upplevde att de gick igenom två dödsfall, ett som skedde långsamt i 

och med sjukdomens nedbrytning av partnern och ett som skulle komma att inträffa 

när allt skulle ta slut. En kvinna i den studien berättade att hennes man alltid hade 

varit hennes styrka och att hon kämpade med att få honom att förstå att de är ett 

team, att det är de två, och att de alltid kommer att finnas för varandra. Även om hon 

kände att det fanns kärlek mellan dem var denna inte som den en gång hade varit. 

Vidare berättade en annan anhörigvårdare ”I’m thrown back to the very core of my 
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being about who I am as a human being in a relationship to another human being 

who is not really a human being anymore” (Shim et al., 2012, s. 225).  

 

Isolering  

Med ökad börda för vårdare följde ökad känsla av isolering (Quinn et al., 2008, 

Hayes et al., 2009, Persson och Zingmark, 2006, Paun, 2003, Bramble et al., 2009, 

Sanders et al., 2008). Sociala kontakterna påverkades negativt och det sociala 

nätverket minskade i omfång (Sanders et al., 2008, Quinn et al., 2008, Hayes et al., 

2009, Bramble et al., 2009). Männen kunde beskriva att den sociala intimiteten med 

vänner och andra familjemedlemmar försvårades på grund av partnerns försämrade 

förmåga att fungera socialt och känslomässigt. De uttryckte även att de var 

särbehandlade av familj och vänner som besökte dem allt mer sällan ju sjukare 

personen med demenssjukdom blev (Hayes et al., 2009). I och med att 

anhörigvårdare i större utsträckning var tvungna att stanna hemma isolerades de från 

familj och vänner. De kände att de bjöds in till aktiviteter av vänner i mindre 

utsträckning trots att de i detta läge verkligen kände att det var just vännerna som 

behövdes (Quinn et al., 2008). Anhörigvårdare påpekade även att deras partner 

kunde vara rädd för att att vistas i främmande miljöer, vilket bidrog till att de 

isolerades från omvärlden. Vissa fruar till män med demenssjukdom berättade att 

deras män skämdes när de var tillsammans med okända människor. För andra var 

det tvärtom, att kvinnan skämdes över att vistas i sociala miljöer på grund av den 

sjukes beteende (Hayes et al., 2009). 

 

I en studie beskrevs att det var svårt att ta paus från vårdarrollen. En längtan efter att 

ha egentid och återupprätta relationer som gått förlorade på grund av sjukdomen 

påtalades av deltagare.  I samma studie berättade en ”I’m always at work. My work 

is never done. Twenty-four hours a day” (Sanders et al., 2008, s. 508). Paun (2003) 

påtalar förlusten av oberoende och spontanitet i livet som faktorer som orsakat 

isoleringen från omvärlden. På liknande sätt beskrivs situationen i en annan studie 

där förlusten av oberoendet sakta orsakade förlusten av den sociala kontakten. 

Deltagare beskrev att de kände sig väldigt isolerade och levde i en egen värld skild 

från omvärlden (Bramble et al., 2009). Samtidigt som de fysiskt upplevde sig som 

isolerade kunde isoleringen även enligt Sanders et al. (2008) kopplas till ett mentalt 

perspektiv. Deltagarna i denna studie upplevde att om de skulle kunna deltaga i 
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normala aktiviteter betydde det inte att de kände sig friare utan de menade att de 

alltid hade den sjuke i tankarna.  

 

Ett problem som nämndes var upplevelser av isolering på grund av stigmatisering 

(Teel och Carson, 2003, Sanders et al., 2008). Deltagarna kände  att de inte fick hjälp 

av personer i omgivningen trots att de hade behövt den och uttryckte tankar om att 

människor i omgivningen möjligen kunde vara rädda och osäkra (Sanders et al., 

2008). I andra studien uttrycktes en känsla av att okunskap om sjukdomen orsakade 

stigmatiseringen. En make till en kvinna med demenssjukdom berättade att han 

upplevde att när de var ute bland människor betedde sig vissa som om sjukdomen 

kunde vara smittsam och undvek dem (Teel och Carson, 2003).  

Män och kvinnor saknade diskussioner som förr hade ägt rum när beslut skulle 

fattas. En berättade ”With a person with Alzheimer’s in the house, there are two of 

you, but you are always alone in all the decisions, you are alone in almost 

everything…” (Persson och Zingmark, 2006, s. 225).  

 

Börda 

Anhörigvårdarna uppgav att deras vårdarroll var betungande  (Teel och Carson, 

2003, Sanders, 2005, Bramble et al., 2009, Persson och Zingmark, 2006, Brown et 

al., 2007, Shim et al., 2012, Calasanti och King, 2007, Quinn et al., 2008, Moyle et al., 

2002). Uppgiften uppgavs aldrig bli lättare, utan blev  tvärtom allt tyngre och tyngre 

med tiden (Sanders, 2005, Teel och Carson, 2003). Då sjukdomen progredierade fick 

anhörigvårdarna ta över mer och mer ansvar och kände att tid och ork inte alltid 

fanns. Anhörigvårdarna upplevde vårdarrollen som en svår balansgång. Kraven på 

dem upplevdes som en börda då de inte klarade av att hantera dem fullt ut (Sanders, 

2005). Första prioritet låg oftast på den sjuke, vilket förde med sig en negativ 

inverkan på egenvården (Sanders, 2005, Persson och Zingmark, 2006). Två av de 

uttalanden som framkom var ”I have no priorities besides my mom” och ”I do 

nothing for me” (Sanders, 2005, s. 65).  

 

Att vårda en närstående med demenssjuk innebär i de flesta fall att en ny roll intas 

(Sanders, 2005, Calasanti och King, 2007, Quinn et al., 2008, Persson och Zingmark, 

2006, Brown et al., 2007, Sanders et al., 2008, Bramble et al., 2009). I en av 

studierna gjord av Quinn et al. (2008) beskrevs att den demenssjuke tappade viljan 



13 
 

och förmågan att göra de saker som denne tidigare hade gjort, vilket medförde att 

anhörigvårdaren fick ta över mer och mer utan hjälp från den sjuke. Anhörigvårdarna 

fick ett ökat ansvar då de tog på sig dessa uppgifter och de upplevde svårigheter med 

att anpassa sig till sin nya situation. De var ofta tvungna att utföra uppgifter som de 

annars normalt sett inte hade varit ansvariga för. Exempelvis kunde det vara så att 

männen som tidigare inte stått för matlagningen nu var tvungna att se till att det 

fanns mat på bordet. Ibland kunde de känna att personen med demenssjukdom hade 

blivit bekväm med att alltid få hjälp och därför inte gjorde saker de egentligen skulle 

klarat av på egen hand.  

 

Persson och Zingmark (2006) skriver att en fru vars man med demenssjukdom 

berättade att ju sämre partnern blev desto mer sammanflätade liv fick dem och detta 

upplevdes som betungande. Hon sade ”We do everything together, you know, I bring 

him along always, always” (s.223). På liknande sätt beskriver Quinn et al. (2008) att 

anhörigvårdaren och den demente spenderar all tid tillsammans, vilket upplevdes 

som mödosamt för dem. Anhörigvårdarna liknade det med att se efter ett barn. 

Anhörigvårdare upplevde ofta uppgifterna som deras vårdarroll medförde som 

övermäktiga (Teel och Carson, 2003, Sanders, 2005, Shim et al., 2012). Deltagarna i 

en av studierna upplevde att de fick kämpa sig igenom varje dag och kände att de inte 

hade någon kontroll över situationen (Shim et al., 2012). Sanders (2005) beskriver att 

anhörigvårdarna kände sig överbelastade, vilket kunde kopplas till sömnbrist och 

växande känsla av fatigue hos vissa och hos andra till ökade krav och tidsbrist.  

 

I två studier beskrevs vårdande makar och makors ovilja att begära hjälp trots de 

egentligen hade behövt det (Bramble et al., 2009, Persson och Zingmark, 2006) och i 

en annan togs det upp att om makarna valde att ensam tillhandahålla vården ökade 

bördan (Brown et al., 2007). Ovilja att begära hjälp beskrevs som att makarna och 

makorna ville visa att de hade kontroll över situationen. Detta resulterade i att 

bördan ökade för både den vårdande maken eller makan, men också för barnen som 

då kände skuld, frustration och ångest över föräldrarnas livssituation (Bramble et al., 

2009).  

 

Anhörigvårdarna hade en uppfattning om att bördan skulle minska och att de skulle 

få mer frihet i livet i det läge då den sjuke placerades på ett särskilt boende. Det blev 
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dock inte riktigt som de hade förutspått då bördan då bytte fokus till bland annat 

praktiska saker som att planera besök (Moyle et al., 2002).   

 

Att ta ett steg i en ny riktning 

 

En ny boendeform  

Att placera sin demenssjuke anhörige på ett särskilt boende var en händelse som i 

många fall genererade olika känslor (Bramble et al., 2009, Sanders et al., 2008, 

Moyle et al., 2002). En studie visade att deltagarna upplevde att de initiala dagarna 

av placeringen på ett särskilt boende var väldigt påfrestande. Under denna tid hade 

de inte inkluderats i vården runt den demenssjuke i den utsträckning som de hade 

önskat. De hade heller inte blivit omhändertagna på ett tillfredställande sätt av 

personalen. I och med att de inte hade vant sig med tanken att inte längre vara 

vårdnadsgivaren kände de fortfarande en pliktkänsla gentemot den demensjuke, 

vilket medförde att de kände sig isolerade och maktlösa (Bramble et al., 2009).  

 

Ur olika studier erhölls information om att kommunikationen inte alltid var god och 

kunde vara ett problem (Moyle et al., 2002, Bramble et al., 2009, Sanders et al., 

2008). Närstående hade en rädsla för att ställa krav och ge förslag på hur vården runt 

den demenssjuke på boendet skulle utformas. De hade önskat att få vara mer 

involverade men ville undvika konflikter (Moyle et al, 2002). De ville att personalen 

skulle ha pratat med dem i större utsträckning och involverat dem mer i 

beslutsfattanden (Bramble et al., 2009, Moyle et al. 2002). Anhöriga erfor att de hade 

problem med att få kontakt med personalen. De ställde frågor men fick inte några 

svar (Sanders et al., 2008). En uppfattning om att god kommunikation skulle bygga 

en fungerande relation parterna emellan fanns. Detta skulle enligt anhöriga skapa en 

meningsfullare tillvaro och ett bättre samarbete (Bramble et al., 2009). 

 

Att placera sin anhörige i ett särskilt boende kunde beskrivas som något som 

genererade en känsla av förlust och sorg. Svårigheter att anpassa sig till den nya 

situationen och separationen från deras närstående i kombination med en känsla av 

att vårdsystemet tog över var bidragande orsaker (Bramble et al., 2009, Moyle et al., 

2002).  

 



15 
 

Behov av kunskap 

Känslor i samband med placeringen av sin anhörig på särskilt boende kan kopplas till 

upplevelsen av vårdpersonalens kunskap (Bramble et al., 2009, Sanders et al., 2008, 

Moyle et al., 2002). Vårdpersonalens kunskap om demenssjukdom angavs av 

anhöriga som bristfälliga (Bramble et al., 2009, Sanders et al., 2008). Å andra sidan 

visar Moyle et al. (2002) att anhöriga tyckte att personalen hade tillräcklig 

kompetens vad beträffar att ta hand om och hantera den demenssjuke.  

 

Trygghet 

I och med att personen med demenssjukdom fick en placering på särskilt boende  

kände deltagare i studier en sorts lättnad genom att de då upplevde att deras 

anhörige var i trygga händer (Bramble et al., 2009, Moyle et al., 2002). Stressen 

minskade och situationen förändrades poistivt (Moyle et al., 2002). Bramble et al. 

(2009) visar att anhöriga var nöjda med vården på de särskilda boendet som den 

demenssjuke placerats på. De var nöjda med omvårdnadsmiljön, 

omvårdnadskvaliteten och omvårdnadspersonalens bemötande . Särskild 

tillfredsställelse visades för att den demenssjuke hölls ren och fräsch.  

 

Att orka ta kampen 

 

En prioritering av vikt  

En strategi för att orka med rollen som vårdare var att distansera sig från 

vårdarrollen och skapa utrymme för sig själv (Persson och Zingmark, 2006, De la 

Cuesta-Benjumea, 2011, Brown et al., 2007). Att göra andra saker för sig själv var en 

genomgående strategi i studierna för att få en chans att vila från vårdandet (De la 

Cuesta-Benjumea, 2011, Persson och Zingmark, 2006, Brown et al., 2007). I två av 

studierna, ena gjord av Persson och Zingmark (2006) och andra av De la Cuesta-

Benjumea (2010), påtalades att deltagare genom att göra saker på egen hand utan sin 

närstående gavs en möjlighet att koppla bort sin roll för ett tag och ladda batterierna. 

Aktiviteter som de kunde se som meningsfulla var till exempel att shoppa, umgås 

med vänner och familj, påta i trädgården och att hålla på med handarbeten. De la 

Cuesta-Benjumea (2010) belyser dock i sin studie att vila för anhörigvårdare 

handlade om mer än att bara byta miljö. Det viktiga var att engagera andra delar av 
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jaget än den del som vårdarrollen upptar. Genom att inta en annan identitet till 

exempel genom att vara förälder, mormor eller en vän kände de att de vilade från 

vårdarrollen. En strategi som anhörigvårdare kunde använda sig av var att mentalt 

undkomma vårdarrollen. Att fokusera på annat till exempel genom att se på TV var 

ett sätt att mentalt distansera sig. Att drömma sig bort till en svunnen tid gjorde att 

en deltagare hade en påhittad plats dit hon kunde fly för en stunds vila (De la Cuesta-

Benjumea, 2011). 

 

Styrka från andra 

Att använda sig av olika sorters socialt stöd för att få styrka och stöd påträffades i 

flera studier. Anhörigvårdare som deltog i olika sorters stödgrupper tyckte att dessa 

var mycket givande och de gav dem mycket styrka (Teel och Carson, 2003, Paun, 

2003, Sanders et al., 2008, Quinn et al., 2008, Peacock et al., 2010). Peacock et al. 

(2010) belyser användandet av stödgrupper och skriver att deltagandet i dessa gav 

många uppmuntran i sin roll som anhörigvårdare. En av deltagarna uttryckte sin 

erfarenhet genom att säga ”Yeah the support group. It´s wonderful… you gain a lot 

of information that way, and support, and nice people around, you learn a lot from 

each other” (s. 649).  

 

Quinn et al. (2008) påvisade att några anhörigvårdare kände sig isolerade och hade  

inte någon annan att prata med. Genom att besöka olika stödgrupper minskade 

denna upplevelse av isolering och de fick då en möjlighet att skapa nya kontakter och 

få nya vänner. Anhörigvårdarna fann det givande att få prata med andra som var i 

liknande situationer för att dessa personer hade erfarenhet av anhörigvård och 

förstod deras situation. Detta gav dem möjligheten att prata om sina rädslor och 

farhågor kring deras anhörigas tillstånd. I två studier, ena gjord av Teel och Carson 

(2003) och den andra av Paun (2003), belystes hur närstående använde sig av olika 

stödgrupper för att få kunskap om demens. Informationen de fick handlade om själva 

sjukdomen och de fick olika tips om hur de på bästa sätt skulle vårda sin 

demenssjuke närstående (Teel och Carson, 2003). Genom stödgruppen kände de att 

de fick möjligheten att hjälpa andra i liknande situationer genom att ge råd, 

rekommendationer och genom att fungera som ett emotionellt stöd. Stödgruppen 

fungerade som ett givande och tagande, vilket var något som flera uppskattade 

(Sanders et al., 2008). 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa närståendes upplevelser i samband 

med vård av nära anhörig med diagnosen demenssjukdom. I denna studie användes 

14 kvalitativa artiklar och analysen av dessa utmynnade i fyra teman. Att ge är att få, 

att ha ett betungande ansvar i ensamhet, att ta ett steg i en ny riktning och att orka 

ta kampen förblev namnen på dessa teman.  

 

Analyserade artiklar i denna studie visar att anhörigas upplevelser i samband med 

vård av anhörig med demenssjukdom är en krävande uppgift som innefattar många 

blandade känslor. Innan studiens start fanns en förutfattad bild av att anhöriga till 

personer med demenssjukdom endast kunde känna negativa känslor i deras 

situation. I de flesta studier som analyserats framkom också en negativ bild av att 

vara anhörigvårdare, vilket till viss del bekräftar de tankar som fanns i början. 

Begrepp som hittades var bland annat förlust, sorg, börda och isolering.  

 

En betungande uppgift i ensamhet omfattar vårdarrollens negativa aspekter. Denna 

litteraturstudie visar vårdarrollen som en krävande uppgift där börda och isolering är 

återkommande begrepp. Situationen är komplex på grund av att olika faktorer 

influerar varandra. Känslan av isolering kunde till exempel bero på att den sjuke 

krävde mycket tid, att vårdaren hade svårt att låta den sjuke vara ensam eller att 

vårdaren skämdes över den sjuke i sociala sammanhang. Bördan berodde på att de 

misslyckades med att balansera kraven, vilket medförde tidsbrist som indirekt 

resulterade i isolering. Isoleringen kunde i sin tur medföra en känsla av ökad börda.  

Liksom i denna littersturstudie visar Galvin et al. (2010) i sin kvantitativa studie att 

vara anhörigvårdare till en person med demenssjukdom förde med sig både en känsla 

av börda och isolering. Deltagarna graderade oftast sin upplevda börda att ligga från 

medel till hög nivå, 54% uppgav sig vara isolerade och 52% upplevde att de förlorat 

sitt sociala liv.  

 

Anhöriga kände ofta en förlust och sorg som konsekvens av sjukdomen. De var med 

om en omfattande förändring av tillvaron där saker och ting inte var som förut. 
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Sjukdomen förändrar bland annat personligheten hos den sjuke och de anhöriga 

uttryckte en förlust av relationen till den närstående. Att anhöriga upplever förlust 

och sorg i förhållande till vård av en anhörig med demenssjukdom har även beskrivits 

av Adams och Sanders (2004) som visade att 59% uppgav att de kände sorg trots att 

den sjuke fortfarande var i livet.  

 

Denna litteraturstudie kunde visa att den förutfattade bilden av att vårdarrollen 

endast medförde negativa upplevelser var bristfällig då vissa av studierna också 

visade en positiv bild av att vara anhörig. Temat Att ge är att få behandlade 

vårdarrollens positiva del. En utmärkande punkt var att anhöriga kände att de växte 

som person. Andra studier gjorda på området styrker detta resultat. Två studier, ena 

gjord av Ott et al. (2007) och den andra av Netto et al. (2009), visar att 

anhörigvårdare upplevde att vårdarrollen gjort att de vuxit som person. Andrén och 

Elmståhl (2005) visar dock i sin kvantitativa studie gjord i Sverige att endast 13% av 

deltagarna uppgav att de upplevde att de hade utvecklats i stor utsträckning. 

Trettioen procent uppgav att de till viss del hade genomgått en personlig utveckling 

och de resterande deltagarna uppgav att de inte hade utvecklats.  

 

Maslows behovspyramid tar upp rangordningen av de mänskliga behoven. De första 

stegen behandlar grundläggande behov som måste tillfredsställas innan vidare 

utveckling kan möjliggöras. Det som eftersträvas är personlig utveckling och 

självförverkligande (Halse, 2008, s. 277). Den personliga utveckling som kunde 

urskiljas i denna litteraturstudie visade att deltagare upplevde att de lärde sig mer om 

sig själva, kunde omvärdera det som var viktigt, fick bättre självförtroende och kände 

att de nu hade bättre förutsättningar att hantera svåra situationer, vilket i jämförelse 

med Maslows behovspyramid tyder på att deltagarna hade tagit ett steg närmare ett 

personligt självförverkligande.  

 

I resultatet framkom att vårdarrollen gav en möjlighet att kunna återgälda den kärlek 

som erhållits under det tidigare äktenskapet och att det fanns en känsla av att komma 

närmare varandra . På liknande sätt visar Andrén och Elmståhl (2005) att hela 55% 

av deltagarna kände att vårdarrollen gav dem en chans att gengälda den vänlighet 

som den sjuke visat i sitt friska liv. De visade även att 58% uttryckte att de hade 
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kommit närmare den sjuke tack vare vårdarrollen och att 45% upplevde att 

familjerelationen hade stärkts.  

 

Ett steg i en ny riktning handlade om bytet av boende. Det framkom att 

anhörigvårdare upplevde lättnad efter att den sjuke flyttat in på ett särskilt boende, 

men att de samtidigt kände negativa känslor. Anhöriga önskade att de involverades 

mer i planeringen av vården och uttryckte att relationen med vårdpersonalen inte 

alltid var tillfredsställande. Graneheim, Johansson och Lindgren (2013) belyser även 

detta fenomen i sin litteraturöversikt som behandlar övergången från hem till särskilt 

boende.  

 

Att orka ta kampen behandlar resultat som handlar om strategier som 

anhörigvårdare använde för att bemästra sin roll. Det framkom två huvudstrategier, 

där den ena behandlar vikten av att ha egentid för att kunna distansera sig från 

vårdarrollen. Den andra visar att deltagande i stödgrupper var en effektiv strategi där 

de fick stöd från andra i liknande situation. Kristoffersen (2005, s. 214-216) skriver 

om copingstrategier framtagna av Lazarus och Folkman. De tar upp två huvudtyper, 

nämligen en problemorienterad och en emotionellt orienterad. Den emotionellt 

orienterade strategin innebär en bearbetning av känslorna som ett problem medför i 

motsats mot den problemorienterade där själva problemet istället bearbetas.   

 

Från resultatet kan det utläsas att vårdarrollen involverar många känslor, samtidigt 

som negativa känslor infann sig kunde även positiva känslor finnas. Detta kan tänkas 

bero på en sorts emotionell och problemorienterad konflikt. I situationen då den 

demenssjuke placerades på ett särskilt boende kände exempelvis anhörigvårdaren en 

känsla av lättnad och trygghet samtidigt som de kände en sorg och förlust.  För att 

koppla detta till det Kristoffersen (2005, s. 214-216) skriver om copingstrategier 

skulle själva beslutet om nytt boende kunna ses som en problemorienterad 

copingstrategi. Processen innan själva flytten har emellertid säkerligen omfattat en 

mer emotionellt orienterad utgångspunkt där anhörigvårdaren har kämpat med 

vården in i det sista. Ett annat exempel på en problemorienterad strategi är då 

anhörigvårdaren deltar i stödgrupper och där utbyter erfarenheter, får tips och råd 

för att klara av vardagen.  
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Metoddiskussion  

Denna allmäna litteraturstudie har utgått från kvalitativa studier, vilka är passande i 

och med att studien syftade till att ge en ökad förståelse om anhörigas upplevelser i 

samband med vård av nära anhörig med diagnosen demenssjukdom. Friberg (2012, 

s. 121) beskriver att kvalitativa studier är passande om upplevelser ska undersökas. 

Allmäna litteraturstudier är inte lika omfattande som systematiska litteraturstudier 

(Forsberg och Wengström,2008, s. 29-30). I och med att denna litteraturstudie är av 

allmän art och inte är lika omfattande som en systematisk studie kan det framkomna 

resultatets tillförlitlighet diskuteras.  

 

Innan databassökningen påbörjades fastställdes ett antal inklutionskriterier. En av 

dessa var att artiklar för inklusion skulle vara publicerade de senaste 11 åren, vilket 

gjorde att relativt nyligt gjord forskning på området analyserats. Det kan vara lätt att 

tänka att nyare forskning är tillförlitligare bara för att den upplevs som aktuellare, 

men trots detta är inte så alltid fallet. Nyligt gjord forskning behöver inte ge ett 

tillförlitligare resultat än vad en äldre studie hade gjort då det till exempel kan finnas 

kvalitetsskillnader studierna emellan. Detta innebär således att valt årspann inte 

nödvändigtvis behöver medföra att resultatet har högre relevans. Att söka material 

från de senaste 11 åren valdes för att begränsa tillgången på material. Vidare var ett 

annat kriterium att artiklarna skulle vara peer-reviewed. Friberg (2012, s. 76) skriver 

att avgränsningen peer-reviewed ger en hänvisning om huruvida en artikel är 

publicerad i en vetenskaplig tidskrift eller ej. Bara för att studier kan återfinnas i 

vetenskapliga tidskrifter säkerställer det emellertid inte att de är vetenskapliga, vilket 

medför att ett kritiskt förhållningssätt bör tillämpas.  

 

En etisk tankegång bör ha förts i en litteraturstudie. Aspekter som är viktiga att ta 

hänsyn till är bland annat att utvalda studier har blivit granskade av en etisk 

kommitté alternativt att det har förts ett etiskt resonemang i dessa (jfr. Forsberg och 

Wengström, 2008, s. 77). I valet av artiklar till denna litteraturstudie eftersträvades 

att samtliga artiklar antingen genomgått etisk granskning eller att det förts ett 

forskningsetisk resonemang i dem. I 4 av de granskade artiklarna angavs inte om 

etiskt godkännande fanns, men dessa valdes att ändå inkluderas då de bedömdes 

relevanta och höll god kvalitet. För att säkerställa att utvalda studier höll en god 

kvalitet användes en check-lista (jfr. Forsberg och Wengström, 2008, s. 206). Genom 
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att innan analys kvalitetsgranska inkluderade studier blir resultatet tillförlitligare än 

om studier av sämre kvalitet hade använts. Forsberg och Wengström (2008, s. 30) 

poänterar att om inte en granskning av studiernas kvalitet utförts i en allmän 

litteraturstudie kan erhållna slutsatser bli tvivelaktiga.  

 

Analysprocessen i denna litteraturstudie har varit omfattande då mycket material har 

granskats. För att inte material skulle gå förlorat utfördes analysen på ett 

systematiskt och noggrant sätt. En helhetsbild av matierialet har först skapats för att 

sedan brytas ner till mindre beståndsdelar. Förförståelsen om att anhörigvårdare 

endast hade negativa upplevelser av att vårda en demenssjuk kunde i början av 

analysen ha färgat bilden av materialet. Ju mer materialet lästes framkom emellertid 

en bild av att anhörigvårdare även upplevde vårdarrollen som positiv.  Grundliga 

diskussioner och reflektioner över funnet material resulterade slutligen i att en ny 

helhet skapades. De genomgripande diskussionerna skapade preliminära kategorier 

som efter ytterligare diskussion och bearbetning resulterade i fyra teman med 

tillhörande kategorier.  

 

Trovärdigheten i kvalitativa studier stärks genom att studien genomförs och beskrivs 

på ett trovärdigt sätt (Polit och Beck, 2010, s. 492). Trovärdigheten i denna 

litteraturstudie har bland annat stärkts av att varje enskild meningsenhet tilldelats en 

sifferkod eftersom koden, i senare skede, möjliggjorde en återkoppling till 

meningenhetens ursprung. I och med att materialet var skrivet på engelska minskade 

även sifferkoderna risken för felaktiga översättningar. Koden säkerställde att 

sammanhanget tolkades korrekt i processen. Vidare har resultatet exemplifierats med 

citat från personer som deltagit i de ursprungliga studierna för att förtydliga och ge 

en trovärdigare förankring i analyserad data. Friberg (2012, s. 127-129) beskriver att 

analysprocessen är tidskrävande och att det krävs en stor överblick av materialet 

samt att en ingående reflektion har gjorts. 

 

Betydelse för omvårdnad  

I och med att vi lever längre idag medför det att allt fler är i behov av vård, om inte på 

sjukhuset så i hemmet. Genom att undersöka vården av personer med 

demenssjukdom utifrån ett anhörigperspektiv erhålls en större förståelse inom 

området. En större förståelse om hur anhöriga upplever vård av personer med 
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demenssjukdom och hur det är att vara anhörig kan vara till hjälp för vårdpersonal. 

Detta ger vårdpersonalen förbättrade möjligheter att exempelvis stötta anhöriga och 

även, på ett naturligare sätt, involvera dem ytterligare i vården. Det är viktigt för 

vårdpersonalen att inte ställa för höga krav på den anhörige för att inte skuldbelägga 

denne. Det är således viktigt att ge anhöriga utrymme samtidigt som det är minst lika 

viktigt att vara lyhörd och lyssna på vad den enskilde anhörige vill.  

 

Det finns många andra sjukdomar, likt demenssjukdomar, som är av kronisk art och 

skulle kunna te sig på liknande sätt för anhöriga. Detta gör att paralleller med denna 

förståelse för anhörigas upplevelser kring vården av närstående med demenssjukdom 

skulle kunna dras till andra sjukdomstillstånd. Denna förståelse utgör då nyttig 

kunskap i ett vidare perspektiv som omfattar fler situationer där anhöriga står i 

centrum.    

 

Slutsats  

I denna litteraturstudie framkommer det att vara anhörigvårdare innebär att leva i en 

ständig förändring som många gånger ses som en svår balansgång. Anhörigvårdare 

upplever ofta sin vårdarroll som betungande, en känsla som växer sig starkare ju 

längre den demenssjuke progredierar i sin sjukdom. I takt med att tiden går blir den 

demenssjuke mer beroende av anhörigvårdaren, vilket i sin tur leder till att 

anhörigvårdaren får ett växande ansvar. Ökat ansvar är i sin tur en bidragande faktor 

till att anhörigvårdare i hög grad kan känna sig isolerade från omvärlden. Trots att 

vårda en anhörig med demenssjukdom många gånger för med sig mycket negativt 

upplever många anhörigvårdare att uppgiften även medför personliga vinster. Att 

utvecklas som person är den mest utmärkande vinsten, men även att känna 

tillfredsställelse, glädje, välmående och meningsfullhet tas upp. Resultatet i denna 

litteraturstudie visar att när den demenssjuke får en placering på ett särskilt boende 

upplever anhörigvårdare en viss lättnad och trygghet, men samtidigt kan de känna 

förlust och sorg. Anhöriga strävar efter att ha en bra och meningsfull relation med 

personalen på det särskilda boende den demenssjuke placerats. Anhöriga tycker sig 

ofta ha en naturlig roll i vården runt den demenssjuke, men upplever sig inte alltid 

ivolverade i den grad de önskar. För att klara av att bemästra vårdarrollens 

komplexitet upplever anhörigvårdare att det är av stor vikt att prioritera sig själv och 

distansera sig från vårdarrollen. Ett annat tillvägagångssätt som upplevs vara till 
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hjälp är att träffa andra som befinner sig i liknande situation. Genom att få dela med 

sig av erfarenheter och känslor, få tips och råd känner anhörigvårdare att de får 

styrkan och kunskapen för fortsatt vårdande.  

 

Den största slutsatsen som kan dras av denna litteraturstudie är att närståendes  

upplevelser i samband med vård av nära anhörig med diagnosen demenssjukdom 

kännetecknas av blandade känslor. Anhöriga i denna situation upplever både positiva 

och negativa aspekter, vilka i mångt och mycket influerar varandra.  
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Tabell 1.   Databassökningar och urval  (bilaga 1) 
 
 
 
 
 

Sökning 
 

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1 Cinahl Dementia, 
Spouse, 
Experience 

Peer reviewed, 
Subject 
Thesaurus Term: 
Care givers, 
2003-2013 

36 13 7 5 

2 Cinahl Dementia, 
Relatives, 
Experience 

Peer reviewed, 
Subject 
Thesaurus Term: 
Care givers, 
families, 2003-
2013 

60 6 2 2 

3 PubMed Spouses, 
Experiences, 
Dementia care 

English 
language, 
Publication date: 
10 years, Ages: 
65+ years 

11 7 6 4 

4 PubMed Family carers, 
Experiences, 
Dementia care 

English 
language, 
Publication date: 
10 years, Ages: 
65+ years 

91 10 4 1 

5 Manuell sökning   1 1 1 1 
6 Manuell sökning   1 1 1 1 
      Totalt: 14 



 

 

Tabell 2.   Analyserade artiklar samt bedömd kvalitet  (bilaga 2) 
 

 

Titel, författare, 
tidskrift, år och 
land 

Syfte Metod Urval Dataanalys Etisk 
granskning  

Resultat Kvalitet 

A comparative 
qualitative analysis of 
stories of spousal 
caregivers of people 
with dementia: 
negative, ambivalent, 
and positive 
experiences 
 
Shim, B., Barroso, J. & 
Davis L., L.  
 
International Journal 
of  Nursing Studies 
2011 (USA) 

Utforska hur 
upplevelserna 
bland 
vårdande 
makar/makor 
till personer 
med demens 
kan skifta. 

Sekundär analys 
av intervjuer 
insamlade från en 
tidigare gjord 
longitudinell 
interventionsstudi
e för vårdgivare i 
form av anhöriga 
till personer med 
degenerativa 
sjukdomar.  
 

57 intervjuer 
från 21 
makar/makor 
(5 resp. 16) 
från 
kontrollgrupp
en från den 
longitudinella 
interventions
studien 
analyserades. 

Analys med en 
manifest och latent 
analysteknik.En 
oberoende 
erfarenkvalitativ 
forskare granskade 
sedan materialet för 
att säkerställa 
trovärdighet av 
resultat och dragna 
slutsatser. 

Etiska 
överväganden och 
granskning gjord 
av själva 
huvudstudien var 
godkänd av en 
granskningsnämn
d 

Tre grupper hittades 
utifrån hur de beskrev 
sina erfaranheter: En 
negativ, en kluven och 
en positiv. 

Medel 

Strategies for the relief 
of burden in advanced 
dementia care-giving 
 
de la Cuesta-
Benjumea, C. 
 
Journal of Advanced 
Nursing  
2011 (Spanien) 

Att belysa 
kvinnliga 
anhörigvårdar
es använda  
metoder för att 
vila från 
vårdandet av 
demenssjuka.    

Kvalitativ 
utgångspunkt 
inspirerad av 
Charmaz 
konstruktivistiska 
grounded theory. 
Intervjuer 
genomfördes för 
datainsamling. 

23 primära 
kvinnliga 
vårdare av 
närstående 
med 
demenssjukd
om 
intervjuades.  

Grounded theory-
analys 

Medgivande för 
att genomföra 
studie gavs av 
etisk kommitte. 

Att ta paus från 
vårdandet var den 
generella strategin för 
att vila från 
vårdarrollen. Genom att 
göra aktiviteter på sidan 
av, göra saker 
tillsammans och rent 
fysiskt ta en paus men 
rent menalt ännu inneha 
vårdarrollen var 
strategier som framkom.  

Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Titel, 
författare, 
tidskrift, år 
och land 

Syfte Metod Urval Dataanalys Etisk 
granskning  

Resultat Kvalitet 

Living with a 
person with 
Alzheimer’s 
disease: 
Experiences 
related to 
everyday 
occupations 
 
Persson, M. & 
Zingmark, K. 
 
Scandinavian 
Journal of 
Occupational 
Therapy  
2006(Sverige) 

Att belysa 
makars/mak
orsupplevels
er av det 
dagliga livet 
tillsammans 
med en 
person med 
Alzheimers 
sjukdom. 

Indivuduella intervjuer 
där deltagarna berättade 
om deras dagliga liv, 
intervjuerna inleddes 
med att en fråga om hur 
deltagarens dagliga liv 
ser ut. Fokus låg på 
personliga upplevelser 
och deltagaren fick 
relativt oavbrutet 
berätta. Intervjuaren 
ställde dock vissa frågor 
som rörde aktiviteter, 
vila/avslappning/sömn 
och meningsfullhet. 
Intervjuerna spelades 
in. 

8 deltagare 
(5 kvinnor 
resp. 3 
män) 
boende 
med en 
person med 
Alzheimers 
demens. 

Analys med en 
hermeneutisk-
fenomenologisk metod. 
Inspelat matriel 
transkriberades över till 
skrift. En mer grundlig 
tolkning  gjordes efter detta 
där hänsyn tog till olika 
faktorer, bl.a. undersökarnas 
förförståelse, och tillsist sist 
lästes texten igen för att 
försäkra torvärdigheten 
genom att se så att 
originaldatan överensstämde 
med resultaten.   

Godkänd av 
etisk 
komittée.  

Huvudresultatet visade på 
den dramatiska förändring 
de deltagande genomgick 
som påverkade de mest i 
deras dagliga liv, och 
presenteras i form av olika 
teman där aspekter tas upp. 

Hög 

Taking 
’Women’s work’ 
’Like a Man’: 
Husband’s 
Experiences of 
Care Work 
 
Calasanti, T. & 
King, N. 
 
The 
Gerontologist  
2007 (USA) 

Genom att 
tillämpa en 
feministisk 
utgångspunk
t  undersöka 
makars 
uppleveser 
av att vårda 
sin 
alzheimers-
sjuka 
partner. 

Kvalitativ 
konstruktivistisk metod. 
Semistrukturerade 
djupgående intervjuer. 

Totalt 22 
svarande 
(13 kvinnor 
och 9 män) 
Fokus låg 
på de 9 
makarna 
som vårdar 
sina 
alzheimers-
sjuka 
partners. 

2 intervjuer analyserades och 
bildade en ananlysmall. 
Denna mall användes sedan 
för att analysera resterade 
intervjuer. Mönster och 
teman skapades.  

Kritisk 
reflektion 
över det 
erhållna 
resultatet i 
och med att 
studien 
handlar om 
Alzheimers. 

Deras givna vård, 
hanterande av den och 
involverade känslor 
grundade sig i deras 
manlighet.  
6 olika strategier som 
männen använde för att 
övervinna problem som 
uppkom i deras vårdarroll 
kunde hittas.  

Medel 



 

 

 
 
 
 

Titel, författare, 
tidskrift, år och 
land 

Syfte Metod Urval Dataanalys Etisk 
granskning  

Resultat Kvalitet 

Help-seeking by 
older husbands 
caring for wives 
with dementia   
 
Witucki Brown, J., 
Chen, S-L., 
Mitchell, C. & 
Province, A. 
 
Journal of 
Advanced Nursing  
2007 (USA) 

Att öka 
förståelsen av 
hjälpsökande 
hos äldre män 
som vårdar sin 
demenssjuka 
maka. 

Grounded  
theory design. 
Intervjuer 
spelades in. 
Kompletterat 
med Theory of 
Health as 
Expanding 
Consciousness. 

9 män som 
vårdade sin 
demenssjuka 
maka.  

Anlys utförd av en 
analysgrupp, materialet 
granskades och 
sorterades. Theory of 
Health as Expanding 
Consciousness användes 
för att få ett teoretiskt 
perspektiv. 

Granskad 
och godkänd 
av en 
institutionell 
gransknings-
kommitté.  

Männen använde olika 
strategier för att hantera 
situationen: ”Släppa taget”, 
”Söka hjälp” och  ”Axla 
ansvaret”. Dessa påverkades 
av olika funna faktorer.  

Hög 

Living and loving 
with dementia: 
Negotiating 
spousal and 
caregiver identity 
through narrative.  
 
Hayes, J, Boylstein, 
C & Zimmerman, 
M. 
 
Journal of Aging 
Studies 
2009 (USA) 

Undersöka hur 
Alzheimer och 
liknande 
demenssjukdo
mar påverkar 
vårdande 
makars/makor
s uppfattning 
om deras 
partners 
förändrade 
personlighet 
och hur dessa 
förändringar 
påverkar deras 
intima 
relation. 

Ingående 
intervjuer. 

Män och 
kvinnor som 
var gifta med 
en person med 
Alzheimer 
eller en 
liknande 
demenssjuk-
domar. Totalt 
intervjuades 
13 män och 15 
kvinnor. 

De bandade 
intervjuerna skrevs 
ordagrant ned. Sedan 
lästes och kodades 5 
intervjuer. Dessa koder 
användes sedan för att 
dela upp innehållet i de 
andra 23 intervjuerna i 
teman och kategorier. 

Anges ej! Visar att den intima 
relationen påverkades av den 
sjuke partnerns 
personlighetsförändring, 
dock inte alltid till det 
negativa. De flesta av de 
vårdande  makarna upplevde 
att den intima relationen 
minskade pga partnerns 
sjukdom. 

Medel 



 

 
  

Titel, författare, 
tidskrift, år och 
land 

Syfte Metod Urval Dataanalys Etisk 
granskning  

Resultat Kvalitet 
 

Is the glass half 
emty or half full? 
Reflections on 
strain and gain in 
caregivers of 
individuals with 
alzheimer´s 
disease. 
 
Sanders, S.  
 
Social work in 
health care. 
2005 (USA) 

Undersöka 
både positiva 
och negativa 
upplevelser av 
att vara 
anhörig-
vårdare 
(make/maka/ 
vuxna barn)  
till personer 
med 
alzheimer.   

Enkäter som 
bl.a. bestod av 
öppna frågor. 

85 
anhörigvårdar
e 
(make/maka/ 
vuxna barn)  
till personer 
med alzheimer 
eller andra 
liknande 
demenssjuk-
domar 

Först gjordes en 
innehållsanalys av 
enkäterna och teman 
kunde identifieras, för 
att sedan grupperas. 

Anges ej! Teman relaterade till de 
positiva upplevelserna var en 
ökad existentiell tro, att växa 
som person, att lyckas ge en 
bra vård. Teman från de 
negativa upplevelserna var 
oro och osäkerhet, hantera 
olika krav, överhopad av 
arbetet med att ge vård. 

Hög 

Seeking 
connection: family 
care experience 
following long-
term dementia care 
placement.  
 
Bramble, M, 
Moyle, W & 
McAllister, M 
 
Journal of Clinical 
Nursing 2008 
(Australien)  
 

Ge en 
djupgående 
bild av 
anhörigvård-
ares 
upplevelser 
när deras 
anhöriga som 
har demens 
flyttar till ett 
särskilt 
boende. 

En deskriptiv 
och kvalitativ 
studie. 
Intervjuer med 
öppna frågor. 

Ett stickprov 
bestående av 
10 familje-
medlemmar 
som hade en 
anhörig med 
demens som 
bodde i 
närheten av ett 
särskilt 
boende 

Intervjuerna 
transkriberades och 
lästes igenom flera 
gånger, de övergripande 
ämnena 
sammanfattades med en 
fras eller kod, dessa 
kategoriserades sedan i 
teman.   

Etiskt 
godkänd 
 

Innan personen med demens 
flyttade till det nya boendet 
hade anhörigvårdarna en 
känsla av ökad börda och 
isolation. Då själva flytten 
genomfördes  stor sorg. 
Relationen till personalen 
De ville ha bra kontakt med 
personalen. Utvärdering 
vården på boendet  de var 
nöjd med vården. 

Hög 



 

 
 
 
 
 

Titel, författare, 
tidskrift, år och land 

Syfte Metod Urval Dataanalys Etisk 
granskning  

Resultat Kvalitet 

The experience of high 
levels of grief in caregivers 
of persons with 
alzheimer´s disease and 
related dementia.  
 
Sanders, S, et al.  
 
Death Studies 
 
2008 (USA) 

Att undersöka 
upplevelserna 
hos 
anhörigvårdar
e till personer 
med Alzheimer 
upplevelser 
som har sorg.  
 

Enkäter 
och 
intervju
er. 

44 
anhörigvårdar
e till personer 
med alzheimer 
och liknande 
demenssjuk-
domar. 

Intervjuerna 
transkriberades, texten 
delades upp i 
meningsenheter som 
sedan organiserades i 
olika kategorier. Dessa 
delades i sin tur upp i 
teman. 

Anges ej!  Tio teman som behandlade 
deltagarnas sorg, dessa var 
längtan efter det förflutna, 
ånger och en känsla av skuld, 
isolation, begränsad frihet, 
copingstrategier, livsproblem 
och problem med hälso- och 
sjukvården. 

Medel 

The experience of 
providing care in the early 
stages of dementia: an 
interpretative 
phenomenological analysis.  

 
Quinn, C, et al. 
 
Aging & Mental Health. 
 
2008 (England) 

Undersöka hur 
partnern till en 
person med 
demens 
upplever 
övergången till 
att bli vårdare, 
hur de tolkar 
förändring-
arna hos deras 
partner och 
hur de 
beskriver 
förändring-
arna i sin 
situation.  

Intervju
er med 
öppna 
frågor 

34 partners till 
personer i ett 
tidigt stadium 
av en 
demenssjuk-
dom. 

Intervjuerna 
transkriberades för att 
sedan läsas flera gånger. 
Därefter identifierades 
nykelmeningar som 
organiserades i olika 
teman. 

Etiskt 
granskad. 

4 huvudteman identifierades, 
Ingen aning om vad det är, 
Förändringar i relationen, Vi 
gör vårt bästa, Det går inte 
alltid på räls.  

Medel 



 

Titel, författare, 
tidskrift, år och land 

Syfte Metod Urval Dataanalys Etisk 
granskning  

Resultat Kvalitet 

Family experience in 
the journey through 
dementia diagnosis 
care. 
 
Teel, C & Carson,P 
 
Journal of Family 
Nursing. 
 
2003 (USA) 
 

Belysa hur 
familjer med 
en person 
med demens 
upplever 
sökandet 
efter 
diagnosen, 
den 
efterföljande 
vården och 
behandling. 

Intervjuer 14 
anhörigvårdar
e till personer 
med demens. 

Intervjuerna 
transkriberades, sedan 
identifierades koder som  
sedan jämföras och 
samlas in i olika teman. 

Etiskt 
granskad 

Det tog långtid från då de 
sökte vård till att diagnosen 
ställdes, vilket krävde mycket 
kraft och slit. En känsla av 
misstro mot sjukvården 
uppkom. De beskrev en 
psykisk och fysisk belastning.  

Medel 

The Positive Aspects of 
the Cargiving Journey 
With Dementia: Using a 
Strengths-Based 
Perspective to Reveal 
Opportunities  
 
Peacock, S., Forbes, D., 
Markley- Reid, M., 
Hawranik, P., Morgan, 
D., Jansen, L., Leipert, 
B., D., Henderson,  S., 
R. 
 
Journal of Applied 
Gerontology 
 
2010 (Kanada) 

Undersöka 
de positiva 
aspekterna 
av vård från 
anhörigvårda
re som tar 
hand om en 
person med 
demens. 

Ett tolkande-
beskrivande 
kvalitativt 
tillvägagångs
sätt. 

Totalt 39 
deltagare, 82% 
var kvinnor, 
44% var under 
60 år, 20% var 
över 80. 

De transkriberade 
intervjuerna lästes flera 
gånger för att identifiera 
återkommande teman. 
Detta gjordes 
individuellt för att sedan 
diskutera resultaten i 
grupp för att få fram 
gemensamma teman. 

Etiskt 
granskad. 

5 teman kunde urskiljas från 
intervjuerna, dessa var: en 
chans att ge tillbaka, 
personlig utveckling under 
resans gång, utforska sin 
inre styrka genom att var 
med andra, en känsla av att 
man klarar av vårdar rollen 
och en chans för en bättre 
relation med den anhörige.  

Medel 



 

 

Titel, författare, 
tidskrift, år och 
land 

Syfte Metod Urval Dataanalys Etisk 
granskning  

Resultat Kvalitet 

Older women 
caring for spouses 
with alzheimer´s 
disease at home: 
making sense of 
the situation.  
 
Paun, O.  
 
Health Care for 
Women 
International 
 
2003 (USA) 

Utforska hur 
äldre kvinnor 
som vårdar sin 
partner som 
har Alzheimer 
upplever sin 
situation. Få 
en klarare och 
djupare bild av 
hur det är att 
vara en äldre 
kvinna och 
vårda sin 
alzheimersjuka 
make i 
hemmet.  

Djupgående 
intervjuer. 

14 kvinnor 
över 60 år som 
har vårdat sin 
alzheimersjuke 
make i minst 3 
år.  

En modifierad version 
av Colaizzi´s metod 

Etiskt 
granskad. 

5 huvudteman kunde 
identifieras: 
Uppmärksamma 
förändring, Ta över 
ansvaret, Anpassa/Coping, 
Få en förståelse om 
situationen och att se till 
framtiden.  

Hög 

LIVING WITH 
LOSS: Dementia 
and the family 
caregiver. 
 
Moyle, M., 
Edwards, H. & 
Clinton, M. 
 
Astralian Journal 
of Advanced 
Nursing 
 
2002 (Australien) 

Undersöka 
anhörigvårdar
es 
uppfattningar 
av att ha en 
närstående 
med demens 
på ett boende.  
 

En kvalitativt 
undersökande 
design, med 
djupgående 
intervjuer. 

Totalt 15 
deltagare- 9 
fruar, 5 döttrar 
och en 
svärson.  

De transkriberade 
intervjuerna granskades 
och en innehållsanalys 
genomfördes. Därefter 
identifierades 
gemensamma teman 
och kategorier.  

Etiskt 
granskad 

Det övergripande temat som 
hittades var Living with loss. 
Under detta identifierades 6 
subteman: Lättnad kontra 
känslan av förlust, den 
observerade förlusten hos 
den dementa, förlust av 
sällskap, förlusten skapade 
rädsla och frustration, 
förlust av individen, förlust- 
väntan på döden. 

Medel 


