
                                                                                                            

 
 
 

Informella vårdare: en viktig 
resurs i samhället 
 
En litteraturstudie om upplevelsen av att vara 
informell vårdare till en närstående med 
demenssjukdom 
 
 
 
Elin Hörnberg 
Elin Sandén 
 
 
 
 
 
 
Höstterminen 2015 
Självständigt arbete (Examensarbete), 15 hp 
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 
Handledare: Berit Lundman, Professor emerita vid Institution för omvårdnad  



Informella vårdare: en viktig resurs i samhället 
En litteraturstudie om upplevelsen av att vara informell vårdare till en 
närstående med demenssjukdom 

Abstrakt 
 
Bakgrund: När någon i familjen drabbas av en demenssjukdom berörs inte 
bara personen själv utan även familj och vänner. Det är vanligt att personer 
som fått diagnosen bor hemma under de första åren. Detta är möjligt tack 
vare de informella vårdarna. Eftersom de är delaktiga i vården är det viktigt 
att veta hur de upplever sin roll som vårdare. 
Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa upplevelsen av att vara 
informell vårdare till en närstående med demenssjukdom. 
Metod: Nio kvalitativa studier har ingått i litteraturstudien. Artiklarna har 
analyserats, likheter och skillnader har identifierats och ett nytt resultat har 
skapats. 
Resultat: Att vara informell vårdare har visat sig ha både fysisk och psykisk 
påverkan och upplevs som betungande. Resultatet presenteras i två teman: 
”Förändrade relationer” och ”Fysiska och emotionella påfrestningar”. Dessa 
teman har fyra underteman vardera. 
Konklusion: Informella vårdare gör ett viktigt jobb framförallt för personen 
med demens men också för formell vård och samhället. Eftersom att de 
informella vårdarna upplevde vårdandet som betungande dras slutsatsen att 
de behöver få mer stöd. 
 
Nyckelord: Demens, Vårdgivare, Närstående, Upplevelse 



Informal caregivers: an importante resource in 
society 
A literature study about the experience of being an informal caregiver to a 
relative with dementia disease 

Abstract 
 
Background: When someone is diagnosed with dementia disease it affects 
not only themselves but also their family and friends. It is common that the 
person with dementia lives at home for the first couple of years. This is 
possible because of the informal caregivers. As they are a part of the care, it is 
important to know how they experience their caring role.  
Aim: The aim of the literature study is to illuminate the experience of being 
an informal caregiver to a relative with dementia.  
Methods: Nine qualitative studies have been included in this literature 
study. The articles have been analyzed, similarities and differences was 
identified and a new result created. 
Results: The findings reveal that being an informal caregiver has physical 
and emotional impacts on the caregiver. The caregiving role has been 
described as a burden. The result is presented in two themes: “Changes in the 
relationships” and “Physical and emotional strain”. These themes have four 
underlying themes. 
Conclusion: The informal caregivers are doing an important job for the 
person with dementia, the formal care and society. Because they experienced 
caring as a burden, the conclusion is that they need more support. 
 
Keywords: Dementia, Caregivers, Relatives, Experience 
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Bakgrund 

Inledning 
Sverige har som de andra länderna i Skandinavien ett system där samhället 
ska ha ansvar för människor som behöver vård (Liedström, 2014). Detta 
inkluderar enligt lag även stöd till informella vårdare, vilket anges i 
socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2012). Det finns vissa brister i den formella 
vården som gör det svårt att tillgodose de behov av vård som finns hos 
befolkningen, därför är de informella vårdarna en viktig del i vården 
(Liedström, 2014). 

I sjuksköterskeyrket ingår att förebygga sjukdom och främja hälsa, en viktig 
aspekt i det är att den enskilda individen respekteras. För att individen och 
den informella vårdaren ska känna sig respekterad och få bästa möjliga stöd 
är det viktigt att hitta ett gott samarbete mellan dem och den formella vården 
(Liedström, 2014). 

I denna litteraturstudie kommer begreppen informell vårdare och formell 
vård att användas. Med informell vårdare avses i studien den definition som 
enligt Carlsson och Wennman-Larsen (2009, 214) beskrivs som “den obetalda 
vård och det stöd som ges när en person, på grund av sjukdom eller 
funktionshinder, inte kan tillgodose sina egna behov. Begrepp som används 
för att beskriva en informell vårdare är närstående, anhörig, familj, 
familjemedlem, anhörigvårdare”. Med formell vård avses den offentliga 
vården som alla kan ta del av. 

Allmänt om demens 
 
Demens är en rad av symtom som främst drabbar äldre människor, detta 
betyder dock inte att demens tillhör det normala åldrandet. Orsaken till att 
demens utvecklas beror på flera olika sjukdomar och skador som påverkar 
hjärnan primärt eller sekundärt, exempel på detta är stroke. Hos äldre 
människor är demens en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning 
(World Health Organization, WHO, 2015).
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Demens uppkommer smygande och kan till en början vara svår att upptäcka, 
med tiden blir symtomen mer påtagliga. Vid demens kan en persons beteende, 
förmåga att minnas, tänka och orientera sig påverkas. Vidare kan det även ses 
personlighetsförändringar, svårigheter att uppfatta tiden, känna igen personer 
och svårigheter med dagliga aktiviteter. Det finns idag ingen botande 
behandling utan vården handlar om att göra livet så gott som möjligt för både 
den drabbade personen och dess närstående (WHO, 2015). 
 
I WHO (2015) skrivs att denna sjukdom inte bara påverkar den drabbade utan 
kan ge ekonomiska konsekvenser för samhället och den formella vården. Även 
de informella vårdgivarna riskerar, förutom att drabbas ekonomiskt, att 
kunna få sociala, psykiska och fysiska konsekvenser, detta beskrivs också i 
Liedströms (2014) avhandling. Brodaty och Green (2000) refererade i 
Albinsson och Strang (2003) påtalar att demens sägs vara en sjukdom som till 
stor del påverkar de närstående. I statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering (SBU, 2006) skrivs att anhörigas livssituation påverkas. 

Prevalens 
 
Enligt WHO (2015) beräknas det idag i världen leva runt 47,5 miljoner 
människor med någon typ av demens och denna siffra beräknas till år 2030 
stiga till 75,6 miljoner och till år 2050 nästan tredubblas till 135,5 miljoner. I 
Sverige uppskattas det enligt Socialstyrelsen (2010) leva 160 000 personer 
med demens. Alzheimers sjukdom är den vanligaste typen och beräknas stå 
för 60-70 % av fallen. Lewybodydemens, vaskulärdemens och 
frontotemporaldemens är andra typer av demensdiagnoser och det är ofta 
svårt att urskilja en tydlig gräns mellan de olika typerna. Även blandade 
varianter förekommer (WHO, 2015). Enligt Palmer (2013) påverkas 
identiteten och ”självet” vid demenssjukdom. 

Teorier 
 
I Harrés teori, enligt Norberg (2010, 19-25), beskrivs begreppet ”själv” utifrån 
tre synsätt. ”Själv 1” handlar om att ”jag är jag” och förändras inte över tid 
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trots händelser i livet. ”Själv 2” beskriver saker om oss själva som exempel vad 
vi jobbar med, vad vi tycker om, ålder, vad vi uppfattar vara bra respektive 
dåligt hos oss själva. ”Själv 3” skapas i interaktion med andra, känslor av skam 
kan upplevas vid dåligt bemötande av andra medan känsla av stolthet upplevs 
vid ett respektfullt bemötande.  
 
Enligt Harrés teori är det svårt att veta om ”Själv 1” påverkas av 
demenssjukdom däremot finns skäl att tro att ”själv 2 och 3” påverkas. ”Själv 
2” påverkas genom att det handlar om att minnas händelser i vårt liv och detta 
kan vid demenssjukdom glömmas bort. ”Själv 3” kan påverkas av hur andra 
människor bemöter en. Detta är bra att vara medveten om då identiteten hos 
en person med demens kan vara hotad. Vårdarens uppgift är att stärka 
personens känsla av identitet. Detta kan göras genom att påminna om dennes 
livshistoria och bemöta personen med respekt. Det har visat sig att den 
omvårdnad en person får påverkar hur denne upplever sig själv. Det är viktigt 
att se till hela personen och på så sätt kan identiteten stärkas (Norberg, 2010, 
19-25). 
 
Det finns många teorier inom området, några av dessa beskrivs av Thorsen 
(2010, 65) som teorier om livslopp och levnadshistorier. Där framhålls att 
levnadshistorien är en viktig kunskapskälla om den specifika personen. 
Människans liv står inte för sig själv utan är sammankopplat med andra 
människors liv. Individen är en del av flera olika sociala sammanhang under 
livets gång. Närstående är viktiga för självuppfattningen, stöd och närhet och 
det har visat sig att de är bland de viktigaste stöttepelarna för individen. 
Människor som lever i gemenskap med andra har visat sig ha lättare att hitta 
strategier för att hantera vardagen jämfört med dem som lever i ensamhet. 
Därför är det viktigt att sjuksköterskan identifierar och lyfter fram de nära 
relationer som personen har (Thorsen, 2010, 65). 
 
Eftersom att närstående ofta är de som känner personen med demenssjukdom 
bäst bedöms de som viktiga utifrån ovanstående teorier. Därför har dessa 
teorier bedömts som relevanta i litteraturstudien. 
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Allmänt om informell vård 
 
Enligt Sundström, Johansson och Hassing (2002) beräknades de informella 
vårdinsatserna år 2000 stå för ungefär 70 % av den totala vården. Statistiska 
centralbyrån (2012) skriver att människor i dagens samhälle blir äldre än förr 
och att medellivslängden förväntas öka. Det finns ingen anledning att tro att 
den informella vården kommer att minska i och med att folk i dagens 
samhälle blir äldre (Carlsson & Wennman-Larsen, 2009, 221).  
 
Många av de som vårdar sina närstående identifierar sig inte som vårdare 
utan refererar istället till relationen de har till den de vårdar till exempel maka 
eller dotter (Carlsson & Wennman-Larsen, 2009, 220). Socialstyrelsen (2012) 
påvisar att cirka 70 % av de informella vårdarna är i arbetande ålder och 30 % 
i pensionsålder. Vidare skrivs att föräldrar är de som vanligast tar emot den 
informella vården, näst vanligast är att omvårdnaden riktas till en partner. 
Insatserna kan variera och vara allt i från att ”hålla koll” och vara ett 
emotionellt stöd till att utföra mer avancerad daglig personlig omvårdnad 
eller sjukvårdande uppgifter (Socialstyrelsen, 2012). 
 
Att vara informell vårdare har visat sig kunna påverka ekonomin då många 
går ner i arbetstid för att ha tid till den närstående vilket leder till minskad 
inkomst. En annan viktig del som ofta glöms bort är det emotionella arbete 
som den informella vårdaren utför, det består av att hantera känslorna hos 
den närstående och även sina egna känslor. Det emotionella arbetet beskrivs 
av en del som den tyngsta delen i vårdandet (Carlsson & Wennman-Larsen, 
2009, 222). Att vara informell vårdare har visats ge konsekvenser både 
psykiskt och fysiskt och i Rodger, O Neill och Nugents (2015) artikel beskrivs 
upplevelser av stress, utmattning och oro som vanligt förekommande. 

Informell vård vid demenssjukdom 
 
Graneheim, Johansson och Lindgren (2013) skriver att en halv miljon 
svenskar är närstående till en person med demens. Uppskattningsvis kostar 
demensvården varje år 50 biljoner svenska kronor. Vidare skrivs att det är 
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vanligt att en person med demenssjukdom bor hemma i 2,5 till 3 år efter att 
diagnosen ställts, detta är möjligt tack vare de informella vårdarna. 
 
Socialdepartementet gjorde 2003 en uppskattning att det då fanns ca 8000 -
10000 informella vårdare i Sverige. Detta innebär att de informella vårdarna 
gör ett stort jobb som annars kommunen behövt göra. Majoriteten av de 
informella vårdarna gör detta utan ersättning från kommunen (Wallskär, 
2007). Enligt SBU (2006) är det svårt och ansvarskrävande att vara informell 
vårdare. Madsen och Birkelund (2013) beskriver i sin artikel att bördan av att 
ta hand om en närstående med demens upplevs för stor för att en person ska 
klara av det själv.  
 
Enligt WHO (2015) finns brister i samhället vad gäller både förståelsen och 
medvetenheten för demens. Detta leder till att det är svårare att få diagnos, 
vilket försvårar vården samt bidrar till stigmatisering. Att drabbas av demens 
beskrivs som överväldigande både för dem som har tillståndet, för familj och 
närstående. I en artikel av Peeters, Van Beek, Meerveld, Spreeuwenberg och 
Francke (2010) skrivs att informella vårdare ofta är i behov av emotionellt 
stöd, information om vilket stöd som kan erbjudas samt hjälp med att hitta 
strategier för att hantera situationen. Det är viktigt att de informella vårdarna 
får kunskap kring sjukdomen så att de vet vad de har att vänta sig och kan 
planera efter det (Bull, 2014). 
 
Enligt Palmer (2013) har den informella vårdaren en särskild inblick i den 
närståendes behov, humör, vanor och önskningar, då vårdaren känt personen 
innan hen blev sjuk. I en studie (Bull, 2014) upplevs detta särskilt 
betydelsefullt när den närstående tappat förmågan att tala. Vidare skriver Bull 
(2014) att när den närstående inte längre kan uttrycka sina behov har den 
informella vårdaren tack vare sin tidigare erfarenhet en känsla för vad den 
närstående vill och behöver. Med hjälp av de informella vårdarnas kunskap 
och observationer kan man utveckla en bra personcentrerad vård med respekt 
för personen med demens (Palmer, 2013). 
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Att vårda en närstående med demenssjukdom kan vara svårt då uppgiften 
ständigt förändras i och med att sjukdomen fortlöper (Wallskär, 2007). Med 
detta följer även förändring i relationen och de roller man har gentemot 
varandra. Det kan till exempel vara att föräldern tidigare haft ansvar för 
barnet, men nu får barnet ansvar för föräldern (Madsen & Birkelund, 2013; 
Wallskär, 2007). Många ser det som en självklarhet att vårda sin närstående 
(Wallskär, 2007). Trots att det kan upplevas påfrestande och som en börda att 
vårda vill många informella vårdare fortsätta vårda så länge som möjligt 
(Madsen & Birkelund, 2013). I Bull (2014) skrivs att om de informella 
vårdarnas närstående skulle bo på särskilt boende skulle de missa mycket tid 
tillsammans med den närstående, därför upplevs det glädjande att vårda 
hemma.  

Problemformulering 
 
Enligt ovanstående forskning påvisas att informella vårdare har en viktig roll 
för personen med demens, vården och samhället. Denna roll kan dock vara 
påfrestande både fysiskt och psykiskt. Vårdpersonal behöver kunskap om hur 
informella vårdare upplever situationen av att vårda en närstående. Detta kan 
bidra till att öka förståelsen och ge kunskap om hur man på bästa sätt kan ge 
stöd i denna situation.   

Syfte 
	  
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelsen av att vara 
informell vårdare till en närstående med demenssjukdom. 

Metod 

Definitioner 
 
Enligt Carlsson och Wennman-Larsen (2009, 214) definieras “Informell vård” 
som “den obetalda vård och det stöd som ges när en person, på grund av 
sjukdom eller funktionshinder, inte kan tillgodose sina egna behov. Begrepp 
som används för att beskriva en informell vårdare är närstående, anhörig, 
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familj, familjemedlem, anhörigvårdare”. I denna litteraturstudie har de 
informella vårdarna bestått av makar, sambos, vuxna barn och svärdöttrar. 
 
I socialstyrelsens termbank (2004) definieras “närstående” som “person som 
den enskilde anser sig ha en nära relation till”. Vidare definieras “anhörig” 
som “person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna”. I 
litteraturstudien har vi valt att använda ordet närstående för den som erhåller 
vården. 

Sökmetoder 
 
I litteraturstudien har information hämtats från databaserna PubMed, Cinahl 
och PsycINFO då dessa söktjänster anses användbara inom området 
omvårdnad och psykologi (Karlsson, 2012, 97). Med hjälp av PubMed- och 
Cinahls egna system av ämnesord, PubMeds system, MeSH (Medical Subject 
Headings) och Cinahls, Cinahl Headings, har relevanta sökord valts ut för 
informationsökningen. Sökord som använts är dementia, family, relatives, 
spouse, qualitative, experience, home care och caregiver. Sökningarna har 
begränsats till peer reviewed, nursing journals, last 10 years, english language 
förutom i undantagsfall då dessa begränsningar inte gick att använda i 
databaserna. Dessa begränsningar har använts för att artiklarna ska vara 
vetenskapligt granskade, begränsas till det relevanta området och vara 
aktuella idag. 
 
Sekundärsökningar eller även så kallade kedje-respektive person-sökning är 
enligt Friberg (2012, 75) en bra metod att använda vid informationssökning. 
Detta går ut på att man kollar referenslistan i tidigare intressanta artiklar för 
att hitta vidare bra referenser där. För att få fram tillräckligt med intressanta 
artiklar som besvarade vårt syfte valde vi att även använda oss av denna 
metod. 

Urval 
 
Med kvalitativa studier vill man hitta modeller som beskriver en individs 
livsvärld (Olsson & Sörensen, 2011, 19). Då syftet med denna litteraturstudie 
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var att belysa upplevelsen av att vara informell vårdare till en närstående med 
demenssjukdom, har vi granskat artiklar med kvalitativ ansats som använts 
för att besvara syftet i studien. Kvaliteten av en vetenskaplig artikel kan ses 
olika beroende på vem som granskar den. Vid en kvalitativ design används 
termer som pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet som 
grund för en god kvalitet. En vetenskaplig artikel sägs hålla god vetenskaplig 
kvalitet om det i artikeln tydligt visas hur urvalet, dataanalys, datainsamling 
och slutsatser har gått till (Wallengren & Henricson, 2012, 487, 491). 
 
Efter att ett antal relevanta artiklar valts ut, granskades dess kvalitet. Olsson 
och Sörensen (2011, 285) har tagit fram en bedömningsmall för 
kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ ansats. Denna mall innefattar 
bland annat formulering av syftet, beskrivning av metod, samt hur data är 
analyserat. Denna mall har använts för att kvalitetsgranska samtliga artiklar.  

Inklusions- och exklusionskriterier 
 
Då syftet med litteraturstudien var att belysa människors upplevelse valde vi 
att inkludera kvalitativa artiklar, artiklar där de informella vårdarna är över 18 
år, publicerade senaste tio åren, peer reviewed och skrivna på engelska. 
Artiklar som inte är etiskt granskade har exkluderats. 

Analys 
	  
I enlighet med Friberg (2012, 127-129) började vi med att läsa de valda 
artiklarna noga ett flertal gånger med fokus på resultatet, detta för att få en 
uppfattning om vad artiklarna handlade om. Sedan gjordes en översikt där 
resultaten sammanställdes. Skillnader och likheter mellan resultaten 
identifierades och sedan skapades gemensamma teman och grupperingar. 
Utifrån detta formades det nya resultatet. Vi valde att använda teman i 
litteraturstudiens resultat då det enligt Morse (2008) handlar om att hitta 
essensen i datan. Det ses som användbart att identifiera teman när det är ett 
fenomen som ska undersökas. För att identifiera teman läste vi igenom texten 
stycke för stycke och gemensamt tolkades essensen, genom att göra detta 
behålls betydelsen i texten enligt Morse (2008). Vi har enskilt läst artiklarna 
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noga och gjort en egen bedömning, sedan gjordes en gemensam översikt för 
att minska risken för feltolkningar, detta då det enligt Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011, 93) anses vara en bra metod. 

Forskningsetik 
 
Forskningsetik är till för att skydda personer som deltar i studier. 
Tyngdpunkten ligger i att respektera samt värna om människors värde och 
rättigheter. Människor ska bland annat ha rätt att bestämma om de vill delta i 
eller avbryta deltagande i studien. Det finns tre kriterier som bör ses över för 
att en studie ska kunna sägas vara etiskt försvarbar. Det första kriteriet är att 
det ska vara relevanta frågor. Det andra handlar om att det ska vara god 
vetenskaplig kvalité. Det sista handlar om att studien ska genomföras på ett 
etiskt sätt (Kjellström, 2012, 70, 76). Artiklarna som ingått i litteraturstudiens 
resultat har kontrollerats så att de är etiskt godkända för att säkerställa att 
deltagarna har respekterats. I två av artiklarna framkom det inte tydligt att de 
fått etiskt godkännande men efter mejlkorrespondens med de som gett ut 
artiklarna har vi fått bekräftat att studierna är etiskt godkända. 

Resultat 
	  
Resultatet som framkom i litteraturstudien har delats in i två teman med fyra 
underliggande teman. Detta presenteras i figur 1 nedan. 
 

Teman Underteman 

Förändrade relationer Att förlora den person man tidigare känt 

Från jämlikhet till beroende 

Konflikt i familjerelationerna 

Glädjen i att vårda 

Fysiska och emotionella 

påfrestningar 

Att inte räcka till 

Att känna sig ensam och isolerad 

Svårigheter att balansera behoven 

Oro inför framtiden 

Figur 1: Teman och underteman som belyser upplevelsen av att vara 
informell vårdare till en närstående med demenssjukdom. 
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Förändrade relationer 
 
I de valda artiklarna visas att livet förändras på många sätt då en närstående 
blir sjuk i en demenssjukdom. De informella vårdarna upplevde det sorgligt 
att se sin närstående förändras vad gäller personlighet och identitet. 
Relationen till den närstående och till övrig familj och vänner påverkades. 
Roller förändrades från att vara mer jämlika till att den informella vårdaren 
fick ta ett större ansvar. Slutligen kunde det ses att det även fanns en del 
positiva upplevelser av att vårda. Under detta tema har det identifierats fyra 
underteman som presenteras nedan, ”Att förlora den person man tidigare 
känt”, ”Från jämlikhet till beroende”, ”Konflikt i familjerelationerna” och 
”Glädjen i att vårda”. 

Att förlora den person man tidigare känt 
 
De informella vårdarna upplevde det svårt att acceptera att deras närstående 
hade en demenssjukdom (Flynn & Mulcahy. 2013; Knutsen & Råholm. 2009). 
I Quinn, Clare, Pearce och Van Dijkhuizen (2008) nämns att de informella 
vårdarna inte ville se att deras närstående har en demenssjukdom och såg 
förändringen hos personen som normalt för åldrandet. Gemensamt för många 
informella vårdare var att de upplevde stark förtvivlan och sorg över att se 
personligheten förändras hos deras närstående i samband med 
demenssjukdomen (Benedetti, Cohen & Taylor. 2013; Flynn & Mulcahy. 2013; 
Knutsen & Råholm. 2009; Landmark, Svenkerud Aasgaard & Fagerström. 
2013; Navab, Negarandeh & Peyrovi. 2012; O’Shaughnessy, Lee & Lintern. 
2010; Quinn, Clare & Woods. 2015). En del upplevde att deras närstående 
förlorade sin identitet (Knutsen & Råholm. 2009; Landmark et al. 2013; 
Quinn et al. 2015). Vidare kom det fram att de informella vårdarna upplevde 
att de gradvis förlorade den person de tidigare känt vilket av många upplevdes 
som en stor sorg (Benedetti et al. 2013; Knutsen & Råholm. 2009; Navab et al. 
2012; O’Shaughnessy et al. 2010; Quinn et al. 2008; Quinn et al. 2015). Vissa 
belyste även specifik saknad av kommunikation med varandra (Knutsen & 
Råholm. 2009; Quinn et al. 2015). 
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Från jämlikhet till beroende 
 
I flera studier påvisas att de upplevde att relationen mellan parterna 
förändrades. Relationen förändrades från att ha varit jämlik till att bli mer 
ojämlik och präglad av att den närstående blir beroende av den informella 
vårdaren (O’Shaughnessy et al. 2010; Quinn et al. 2008; Quinn et al. 2015). I 
en artikel av O’Shaughnessy et al. (2010) framkommer att detta kunde 
upplevas som orättvist att den ena parten ska behöva ta hand om den andre i 
så stor utsträckning. I en artikel av Quinn et al. (2015) beskrivs en saknad av 
ömsesidigt stödjande som finns i en jämlik relation. I och med att relationen 
förändrades, förändrades även roller och arbetsuppgifter i hemmet (Knutsen 
& Råholm, 2009; Quinn et al. 2008; Quinn et al. 2015). De informella 
vårdarna fick ta över arbetsuppgifter som deras närstående tidigare haft och 
vidare tillkom även nya arbetsuppgifter i samband med vårdandet (Knutsen & 
Råholm, 2009; Quinn et al. 2008; Quinn et al. 2015). Denna nya roll beskrevs 
som betungande och svår (Benedetti et al. 2013; Flynn & Mulcahy. 2013; 
Knutsen & Råholm, 2009; Navab et al. 2012; O’Shaughnessy et al. 2010; 
Quinn et al. 2015).  
 
I Quinn et al. (2008) beskrivs att det kunde vara svårt att anpassa sig till sin 
nya roll som informell vårdare. Att inte längre i samma utsträckning kunna ha 
gemensamma aktiviteter och gemensam förståelse beskrevs som ledsamt 
(O’Shaughnessy et al. 2010). Något som även upplevdes som sorgligt var då 
man inte längre blev igenkänd av sin närstående (Knutsen & Råholm, 2009; 
Quinn et al. 2015). I samband med att relationerna förändrades upplevdes en 
känsla av distans mellan parterna (O’Shaughnessy et al. 2010) och känslorna 
till sin närstående förändrades vilket kunde upplevas oroande (Quinn et al. 
2015). Det visas i Quinn et al. (2008) att det upplevdes jobbigt att jämt behöva 
umgås med den närstående. En del kände att de inte fick någon uppskattning 
för det de gjorde och detta resulterade i att relationen blev ansträngd (Quinn 
et al. 2015). 
 
Trots att rollerna förändrades och påverkade relationen mellan den informella 
vårdaren och den närstående valde många trots det att vårda. I artiklarna 
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beskrivs olika anledningar till varför personer ställer upp som informella 
vårdare. Det som förekommer mest i artiklarna är att det upplevdes som en 
moralisk skyldighet, att det sågs som familjens ansvar att vårda personen med 
demenssjukdom och att den bästa vården är den som ges av familjen 
(Benedetti et al. 2013; Knutsen & Råholm, 2009; Quinn et al. 2015). En annan 
anledning som framkom var upplevelsen av att inte ha något annat alternativ 
än att ställa upp och vårda (Quinn et al. 2015). 

Konflikt i familjerelationerna 
 
Det är inte bara relationen mellan den informella vårdaren och den 
närstående som förändrades, utan även familjestrukturen mellan den 
informella vårdaren, dess barn och familjemedlemmar påverkades (Flynn & 
Mulcahy, 2013). De informella vårdarna upplevde att de förlorade tid med 
övrig familj och vänner på grund av vårdandets roll (Benedetti et al. 2013; 
Knutsen & Råholm, 2009). Vårdandet kunde även leda till konflikter inom 
familjen (Benedetti et al. 2013; Landmark et al. 2013) när det gällde att fatta 
beslut (Benedetti et al. 2013), eller diskussioner kring hur man bäst vårdar, 
vad som är viktigt och vem som ska göra vad (Landmark et al. 2013).  
 
Quinn et al. (2008) rapporterar att informella vårdare upplevde ett ökat 
behov av stöd från familj och vänner jämfört med innan de hade sin vårdande 
roll. Flera studier visar dock att de informella vårdarna inte fick det stöd som 
de önskade av familj och vänner (Benedetti et al. 2013; Flynn & Mulcahy, 
2013; Landmark et al. 2013; Quinn et al. 2015) och detta upplevdes 
frustrerande (Flynn & Mulcahy, 2013; Landmark et al. 2013).  

Glädjen i att vårda 
 
Även om en stor del av att vara informell vårdare beskrivs som betungande i 
artiklarna så framkommer även en del positiva erfarenheter av att vårda en 
närstående med demens. De informella vårdarnas självförtroende ökade då de 
kände att de klarade av situationen (Knutsen & Råholm, 2009). Det upplevdes 
tillfredsställande, meningsfullt (Flynn & Mulcahy, 2013; Knutsen & Råholm. 
2009; Quinn et al. 2015) och glädjande att vårda (Knutsen & Råholm, 2009). 
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Positiva känslor uppkom då tacksamhet och uppskattning visades av den 
närstående (Habermann et al. 2013; O’Shaughnessy et al. 2010). Att vårda en 
närstående upplevdes som en chans att ge tillbaka för den hjälp de själva fått 
tidigare i livet och bidra till ett värdigare liv för den närstående (Habermann 
et al. 2013; Knutsen & Råholm, 2009).  
 
Det var glädjande när den närstående fick stunder av klarhet och visade sin 
tidigare personlighet (O’Shaughnessy et al. 2010; Quinn et al. 2015), detta 
upplevdes stärkande och positivt för den informella vårdaren (O’Shaughnessy 
et al. 2010). Resultatet av att vårda sin närstående var att relationen blev 
djupare och att familjen kom varandra närmare. De informella vårdarna 
uppskattade tiden de fick med sin närstående (Habermann et al. 2013). 

Fysiska och emotionella påfrestningar 
 
Många informella vårdare upplevde sin roll som svår. Rollen påverkade dem 
både fysiskt och psykiskt. Oro, stress, utmattning och skuldkänslor nämndes i 
samband med vårdandet. Vidare så kände en del vårdare sig ensamma, 
isolerade och upplevde att det var svårt att balansera sina egna behov med den 
närståendes. Under detta tema har det identifierats fyra underteman som 
presenteras nedan, ”Att inte räcka till”, ”Att känna sig ensam och isolerad”, 
”Svårigheter att balansera behoven” och ”Oro inför framtiden”. 

Att inte räcka till 
 
De informella vårdarna upplevde att de hade bristande kunskaper kring 
sjukdomen (Benedetti et al. 2013; Flynn & Mulcahy, 2013; Navab et al. 2012; 
Quinn et al. 2008; Quinn et al. 2015) och om hur man vårdar (Flynn & 
Mulcahy, 2013). En del önskade mer kunskap specifikt kring hur man bäst 
hanterar känslorna hos deras närstående (Quinn et al. 2008). Vidare nämns 
brist på kunskap kring vilken hjälp det finns att tillgå (Benedetti et al. 2013). 
 
Informella vårdare upplevde att den vårdande rollen påverkade dem både 
fysiskt och psykiskt (Flynn & Mulcahy, 2013) och de tyckte att arbetet var 
tungt (Benedetti et al. 2013; Flynn & Mulcahy. 2013; Knutsen & Råholm. 
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2009; Navab et al. 2012; O’Shaughnessy et al. 2010; Quinn et al. 2015).  Enligt 
Benedetti et al. (2013) upplevdes det extra fysiskt tungt för de informella 
vårdare som hade egna fysiska begränsningar.  I O’Shaughnessy et al. (2010) 
beskrivs att det inte fanns någon energi till att ta hand om sig själv och enligt 
Navab et al. (2012) upplevdes rollen utmattande och vårdarna kände oro för 
sin egen hälsa.  
 
Känslor av oro är något som återkommer i artiklarna och det fanns många 
olika källor till varför de informella vårdarna upplevde oro (Quinn et al. 
2008). De oroade sig både för sin egen och den närståendes situation (Flynn 
& Mulcahy, 2013; Landmark et al. 2013; Navab et al. 2012; O’Shaughnessy et 
al. 2010; Quinn et al. 2008; Quinn et al. 2015) vad gäller till exempel oro för 
den närståendes säkerhet (Landmark et al. 2013; O’Shaughnessy et al. 2010), 
sin egen ekonomi (Flynn & Mulcahy, 2013) och vuxna barn oroade sig över 
den andra föräldern som inte var sjuk (Benedetti et al. 2013). I Navab et al. 
(2012) beskrivs även en känsla av oro och förtvivlan över den egna hälsan.  
 
De informella vårdarna hade svårt att slappna av (Flynn & Mulcahy, 2013; 
O’Shaughnessy et al. 2010) och sova (Benedetti et al. 2013; Knutsen & 
Råholm. 2009; Landmark et al. 2013) vilket ledde till att de kände sig trötta 
och energilösa (Quinn et al. 2008). Stress beskrevs som närvarande i de 
informella vårdarnas vardag (Benedetti et al. 2013; Flynn & Mulcahy. 2013; 
Knutsen & Råholm, 2009; Landmark et al. 2013; Navab et al. 2012; 
O’Shaughnessy et al. 2010; Quinn et al. 2008; Quinn et al. 2015) och den 
vårdande rollen upplevdes som ett dygnet runt arbete där de ständigt behövde 
vara tillgängliga (Knutsen & Råholm, 2009; Landmark et al. 2013; Quinn et 
al. 2015). 
 
Det fanns många känslor som de informella vårdarna beskrev, bland annat 
ilska över att leva ett liv som inte är självvalt (O’Shaughnessy et al. 2010). 
Andra känslor som framkom i artiklarna var frustration, sorg, förtvivlan, 
nedstämdhet, hopplöshet, maktlöshet, irritation och bristande tålamod 
(Benedetti et al. 2013; Flynn & Mulcahy, 2013; Knutsen & Råholm, 2009; 
Landmark et al. 2013; Navab et al. 2012; O’Shaughnessy et al. 2010; Quinn et 
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al. 2008; Quinn et al. 2015). Enligt Quinn et al. (2008) upplevde de informella 
vårdarna att de behövde framstå som starka och hålla sina känslor inombords.  
 
Upplevelsen av dåligt samvete och skuldkänslor är något som återkommer i 
artiklarna (Knutsen & Råholm, 2009; Landmark et al. 2013; Navab et al. 
2012; Quinn et al. 2015). Detta beskrivs i samband med att de informella 
vårdarna kände att de inte kunde kontrollera situationen (Landmark et al. 
2013) och att de inte orkade tillräckligt på grund av utmattning (Knutsen & 
Råholm, 2009). Vidare kunde det även bero på att man tidigare inte tog vara 
på tiden man hade tillsammans (Knutsen & Råholm, 2009) med den 
närstående och att de nu inte fick den tid de hade velat med övrig familj 
(Quinn et al. 2015). I Knutsen och Råholm (2009) och Navab et al. (2012) 
framkommer även att de informella vårdarna ibland tappade tålamodet och 
blev då arga och irriterade vilket senare resulterade i skuldkänslor. 

Att känna sig ensam och isolerad 
 
Många av de informella vårdarna kände sig ensamma (Flynn & Mulcahy, 
2013; Knutsen & Råholm, 2009; O’Shaughnessy et al. 2010) och upplevde att 
de inte hade någon att prata med (Quinn et al. 2008). Enligt Flynn och 
Mulcahy (2013) upplevdes känsla av ensamhet vara den största bördan hos 
manliga informella vårdare. Vidare nämns isolering som ett problem 
(Benedetti et al. 2013; Knutsen & Råholm, 2009; Quinn et al. 2008; Quinn et 
al. 2015), detta relaterades till att det var svårt att ta sig ifrån hemmet. 
Anledningen till att de informella vårdarna blev isolerade var bland annat att 
det kunde upplevas stressande att lämna huset eftersom de behövde ha 
uppsyn på deras närstående hela tiden. Känslor av skam förekom då de 
umgicks med andra tillsammans med den närstående då en del skämdes över 
deras närståendes beteende (Quinn et al. 2015). 
 
Det krävdes mycket planering för att kunna lämna huset, exempelvis kunde 
det behövas hjälp från andra familjemedlemmar, denna planering upplevdes 
svår (Flynn & Mulcahy, 2013). I och med att planeringen var svår upplevde 
många informella vårdare att de blev bundna till huset (Benedetti et al. 2013; 
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Quinn et al. 2008; Quinn et al. 2015) och fick där med förlorad frihet 
(Benedetti et al. 2013), blev begränsade socialt (Flynn & Mulcahy, 2013) och 
fick mindre tid för egna intressen och aktiviteter (Quinn et al. 2008). 

Svårigheter att balansera behoven 
 
Det upplevdes svårt att hitta balans mellan sina egna behov och den 
närståendes behov (O’Shaughnessy et al. 2010; Quinn et al. 2015). Den 
informella vårdaren satte den närståendes behov före sina egna (Benedetti et 
al. 2013; Knutsen & Råholm, 2009; Quinn et al. 2015). Det fanns dock en 
önskan om att uppfylla sina egna behov, komma bort från vårdandet, träffa 
vänner och resa (Quinn et al. 2015). Det upplevdes att den egna identiteten 
och självkänslan försvann i rollen som vårdare (O’Shaughnessy et al. 2010).  

Oro inför framtiden 
 
Tankar kring framtiden präglades av oro och rädsla (Landmark et al. 2013; 
Navab et al. 2012; O’Shaughnessy et al. 2010; Quinn et al. 2008; Quinn et al. 
2015). Känslorna relaterades till osäkerhet och ovisshet om att inte veta vad 
som kommer hända (Navab et al. 2012; O’Shaughnessy et al. 2010), om man 
kommer behöva skiljas åt från sin närstående (O’Shaughnessy et al. 2010), om 
man kommer klara av rollen som vårdare (Quinn et al. 2008), rädsla för att 
den närstående kommer att försämras (Navab et al. 2012; Quinn et al. 2015) 
och att man själv ska få en demenssjukdom (Navab et al. 2012).  Vidare 
beskrevs att de informella vårdarna oroade sig för vad som skulle hända om 
de slutade vårda, vad övrig familj skulle tycka (Quinn et al. 2015) och rädsla 
över att deras närstående skulle hamna på boende (Habermann et al. 2013). 
 
Utöver oro och rädsla var sorg en känsla som associerades med framtiden. 
Sorg över att sjukdomen inte går att bota (Benedetti et al. 2013) och över 
förlusten av gemensam framtid (Knutsen & Råholm, 2009; O’Shaughnessy et 
al. 2010; Quinn et al. 2015). De informella vårdarna pendlade mellan att 
acceptera och frukta framtiden (O’Shaughnessy et al. 2010). Trots det 
hoppades de informella vårdarna kunna fortsätta vårda så länge som möjligt 
och så länge deras egna hälsa tillåter (Knutsen & Råholm, 2009). 
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Diskussion 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelsen av att vara 
informell vårdare till en närstående med demenssjukdom. I resultatet 
framkom olika upplevelser av hur det är att vårda en närstående med demens. 
Detta redovisades i två teman, “Förändrade relationer” och “Fysiska och 
emotionella påfrestningar”, med fyra underliggande teman vardera. 

Resultatdiskussion 
 
I litteraturstudiens resultat framkom att de informella vårdarna upplevde att 
livet förändrades. Under temat ”Förändrade relationer” framkom att de 
förlorade den person de tidigare känt och att de upplevde sorg och saknad 
över det. Relationen förändrades mellan den informella vårdaren och den 
närstående. Den informella vårdaren fick ett större ansvar än tidigare och nya 
arbetsuppgifter tillkom. Detta kan även ses i Wallskär (2007) och Madsen och 
Birkelund (2013) där förändringar i rollerna och förändringar i relationen 
beskrivs. I litteraturstudiens resultat framkom att relationen förändrades från 
att vara jämlik till att bli mer präglad av beroende. Den nya situationen kunde 
upplevas betungande, orättvis och svår att hantera. Trots detta ville många 
informella vårdare fortsätta att vårda, detta resultat framkom även i Madsen 
och Birkelunds (2013) artikel där de gjort en jämförelse av upplevelsen hos 
söner, döttrar och makar, där det visade sig att särskilt fruar vill fortsätta 
vårda. Det visas också i Meulen och Wrights (2012) studie att makar som 
vårdar en partner med demens vill fortsätta vårda så länge som möjligt då det 
ses som en moralisk skyldighet. 
 
Det var inte bara relationen mellan den informella vårdaren och den 
närstående som förändrades utan även relationen till övrig familj, detta styrks 
av Liedström (2014) som i sin avhandling beskriver att det kan vara en 
obalans i relationen med andra familjemedlemmar och vänner. Det 
framkommer även i WHO (2015) att hela familjen påverkas då en närstående 
drabbas av demenssjukdom. Vidare framkom i litteraturstudiens resultat att 
de informella vårdarna förlorade tid med övrig familj och det var vanligt med 
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konflikter inom familjen. De informella vårdarna hade ett ökat behov av stöd 
från familj och vänner än de haft innan de blev vårdare. Detta liknas med 
Peeters et al. (2010) studie som skriver att de informella vårdarna ofta är i 
behov av stöd. I Varela et al. (2011) och i Muelen och Wright (2012) beskrivs 
dock att vårdare löper risk för att få för lite stöd av andra. Vi är inte 
förvånande över att konflikter inom familjen var vanligt förekommande 
eftersom rollen som vårdare många gånger upplevdes tung, stressande och att 
de saknade stöd från familjen.  
 
Slutligen under detta tema visades att det även fanns glädje i att vårda vilket 
också diskuteras i Liedströms (2014) avhandling. I litteraturstudien kunde det 
handla om glädjen att få ge tillbaka, att uppskatta tiden tillsammans och få en 
närmare relation.  
 
I litteraturstudiens resultat framkom att de informella vårdarna upplevde 
fysiska och emotionella påfrestningar. Detta tema styrks av Liedström (2014) 
som beskriver att de informella vårdarna kunde få känslomässiga och fysiska 
påfrestningar. Vidare i litteraturstudien visades att det även fanns en känslan 
av att inte räcka till. Detta kunde vara relaterat till bristande kunskap kring 
sjukdomen och hur man vårdar. Det här kan liknas med artiklar av Bull 
(2014) och Peeters et al. (2010). Bull (2014) skriver i sin artikel att det är 
viktigt att de informella vårdarna får kunskap kring sjukdomen så att de vet 
vad det har att vänta sig och kan lägga upp en plan efter det. Peeters et al. 
(2010) framhåller att informella vårdare är i behov av information om vilket 
stöd som kan erbjudas och strategier för att hantera situationen. I 
litteraturstudiens resultat framkom även att den vårdande rollen upplevdes 
tung och utmattande. De informella vårdarna hade ingen energi att ta hand 
om sig själv. Känslor av oro och stress var något som var vanligt 
förekommande. De upplevde rollen som vårdare som ett dygnet runt arbete. 
Varela et al. (2011) skriver att den vårdande rollen kan orsaka stress, 
emotionell smärta och dålig sömn. Att arbetet är tufft bekräftas även i en 
studie av Madsen och Birkelund (2013) där det beskrivs att bördan av att 
vårda en närstående med demenssjukdom är en för stor uppgift för en person 
att klara av själv. 
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Frustration, sorg, förtvivlan, hopplöshet, irritation och bristande tålamod var 
några känslor som upplevdes. Vidare kom det fram känslor av dåligt samvete 
och skuld. Liknande känslor beskrivs också i Madsen och Birkelunds (2013) 
studie. I litteraturstudien framkom ytterligare att många informella vårdare 
kände sig ensamma och isolerade. De upplevde att de inte hade någon att 
prata med och de hade svårare att ta sig hemifrån. Vidare framkom att det var 
svårt att balansera sina egna och den närståendes behov. 
 
I resultatet i litteraturstudien framkom att de informella vårdarna kände oro 
inför framtiden, detta innefattar även sorg över förlust av gemensam framtid. 
I en artikel av Madsen och Birkelund (2013) framkom liknande resultat, där 
beskrivs framtiden som oviss vilket upplevs ångestfyllt.  
 
Det har visat sig i litteraturstudiens resultat att de informella vårdarna 
upplevde det ledsamt när deras anhöriga förlorade sin identitet och fick 
förändrad personlighet. Harrés teori (Norberg, 2010, 19-25) bekräftar att 
identiteten hos en person med demenssjukdom kan vara hotad. Det som de 
informella vårdarna kan göra för att stärka identiteten hos sin närstående är 
att bemöta denne med respekt och påminna om den närståendes livshistoria. 
De informella vårdarna har en ökad möjlighet att stärka identiteten hos sin 
närstående, i jämförelse med formell vårdpersonal, eftersom de känt personen 
innan hen blev sjuk (Bull, 2014 & Palmer, 2013).  
 
I litteraturstudiens resultat framkom att de informella vårdarna kände sig 
ensamma och inte fick det stöd av familj och vänner som de önskade och 
behövde. Thorsen (2010, 65) beskriver teorier om livslopp och 
levnadshistorier där det framgår att stöd och närhet är de viktigaste 
stöttepelarna för individen. Vidare skrivs att människor som lever i 
gemenskap har lättare att hitta strategier för att hantera vardagen jämfört 
med de som lever ensamma. Slutsatsen vi drar av detta är att de informella 
vårdarna troligtvis skulle må bättre om de fick mer stöd av familj och vänner. 
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Skillnader i litteraturstudiens utvalda artiklar är överlag små, i det stora hela 
är resultaten väldigt lika. En skillnad i artiklarna är de positiva upplevelserna 
av att vårda. Fem av nio artiklar har visat på positiva erfarenheter av att vårda 
medan fyra av artiklarna inte nämner något kring detta. En annan skillnad var 
att i en artikel framkommer det att männen upplevde ensamhet som den 
största bördan, detta går inte att utläsa i de övriga artiklarna, därför kan vi 
inte dra den slutsatsen utifrån litteraturstudiens resultat.  
 
I de utvalda artiklarna ses en klar majoritet av kvinnliga deltagare och enligt 
Socialstyrelsen (2012) är det vanligare med kvinnliga vårdare än manliga, vad 
gäller informella vårdare generellt. Vi har funderat kring detta och tror att det 
kan ha ett samband med att det i större utsträckning förväntas av kvinnor att 
ta hand om familjen än vad det förväntas av män. Detta resonemang styrks av 
Toivanen, Gisselmann och Lindfors (2012) som skriver att kvinnor förväntas 
ta hand om familj och hem enligt traditionella könsroller. Kvinnor som jobbar 
lika mycket som män och har lika utbildning har ändå huvudansvaret för 
barn, hem och omsorg av äldre närstående. Att ha flera roller samtidigt, som 
central roll i familjen och yrkesroll, resulterar i stor arbetsbörda vilket i sin tur 
leder till sämre återhämtning och vila.  
 
I resultatet i litteraturstudien ingick 57 vuxna barn, varav fem ingifta barn och 
68 makar/sambo. Det syntes inga större skillnader mellan de olika grupperna 
utan upplevelserna var i det stora hela lika. I resultatet framkommer i en av 
artiklarna att det upplevdes extra fysiskt krävande att vårda om den 
informella vårdaren själv hade fysiska begränsningar. Fysiska begränsningar 
kan finnas i alla åldrar. Enligt Mensen (2010) försämras den fysiska 
kapaciteten som en del av det normala åldrandet, exempelvis minskar 
muskelmassan, hjärtats- och lungornas kapacitet jämfört med tidigare i livet. 
Det går inte att utläsa i litteraturstudiens resultat ifall äldre vårdare upplevde 
det mer fysiskt krävande att vårda än yngre vårdare, vi skulle dock kunna 
tänka oss att upplevelsen kring den fysiska bördan kan skilja sig åt.  
 
Det människor gör och de erfarenheter de har präglas av strukturella 
maktförhållanden som finns i samhället. Begreppet intersektionalitet 
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innefattar utbildningsgrad, klass, etnicitet, ålder, kön, sexuell läggning samt 
andra faktorer och hur dessa kombinationer påverkar individen (Toivanen et 
al. 2012). Vi tänker att detta är viktigt att ha i åtanke då människors 
upplevelser undersöks. Enligt socialstyrelsen (2012) sågs ingen statistisk 
signifikant skillnad när de jämförde grupper av informella vårdare med olika 
socioekonomiska tillhörigheter. Däremot var en skillnad som påvisades att 
personer med lägre utbildning i större utsträckning vårdar en närstående 
jämfört med personer med högre utbildning. Det var dock svårt att dra någon 
slutsats ifall detta påverkat litteraturstudiens resultat eftersom att många av 
dessa delar inte framkommer i artiklarna. Det hade varit intressant att se om 
resultatet hade sett annorlunda ut om de belyst det intersektionella 
perspektivet mer. 
 
Studierna är gjorda i olika länder där både kultur och sjukvård ser olika ut. 
Det kan därför tänkas att resultatet i studierna skulle ha skiljt sig åt mer. I 
litteraturstudien visar resultatet att likheterna mellan studierna trots detta är 
stora. Intressant att notera är att informella vårdare i många länder var ledsna 
över situationen och upplevde vårdandet som betungande, vilket styrks av 
WHO (2015). En slutsats som vi drar av detta är att den formella vården i alla 
dessa länder skulle kunna göra mer för att stödja de informella vårdarna så att 
de orkar med sitt viktiga arbete. För att individen och den informella vårdaren 
ska få bästa möjliga stöd så är det enligt Liedström (2014) viktigt att hitta ett 
gott samarbete mellan den formella vården och de informella vårdarna, detta 
är en del av sjuksköterskans arbete.  

Metoddiskussion 
 
I denna litteraturstudie har studier med kvalitativ ansats använts för att 
besvara syftet. Detta för att fokus ligger på upplevelsen av att vårda och då ses 
en kvalitativ metod användbar (Olsson & Sörensen, 2011, 19).  
 
Databaserna som användes för att genomföra litteratursökningen och besvara 
syftet i litteraturstudien var PubMed, Cinahl och PsycINFO som enligt 
Karlsson (2012, 97) ses som användbara databaser. Med hjälp av Cinahl 
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Headings och MeSH identifierades relevanta sökord, därefter gjordes 
sökningen. Första urvalet bestod av att enbart läsa artiklarnas titel och 
intressanta titlar valdes ut. Detta tillvägagångssätt innebär en risk att missa 
artiklar som skulle kunna vara användbara i litteraturstudien eftersom titeln 
inte alltid överensstämmer med artikelns innehåll. Det andra urvalet bestod 
av att läsa de utvalda artiklarnas abstrakt vilket även det kan medföra att man 
missar sådant som hade kunnat vara användbart då abstrakten är kortfattade. 
Det sista urvalet bestod av att läsa hela artikeln för att se att den passade. 
Samtliga artiklar som valdes ut har liknande syfte som litteraturstudiens och 
sågs därför som användbara för resultatet. Detta presenteras i bilaga 1 och 2. 
 
Fyra av studierna är gjorda i Storbritannien, två i Norge, en i Australien, en i 
USA och en i Iran. Alla dessa studier handlar om upplevelsen av att vara 
informell vårdare och ansågs därför användbara för resultatet. Kvaliteten på 
artiklarna var överlag god, sju artiklar bedöms ha hög kvalitet och två medel 
kvalitet. I litteraturstudien bedömdes alla artiklar som trovärdiga då de blivit 
vetenskapligt granskade av oberoende forskare, detta styrker enligt Karlsson 
(2012, 112) trovärdigheten i artiklarna. Karlsson (2012, 112) skriver vidare att 
bedömning om informationen är aktuell ingår i källkritiken, detta 
överensstämmer med Friberg (2012, 74) som skriver att vetenskapligt 
material är en färskvara. I denna litteraturstudie bedöms materialet som 
aktuellt då sju av nio artiklar är gjorda senaste fem åren. Den äldsta artikeln 
är sju år gammal. Det hade dock varit intressant att även ha äldre artiklar för 
att se eventuella skillnader i upplevelsen förr och nu. 
 
De nio studierna som ingår i litteraturstudiens resultat har sammanlagt 130 
deltagare varav 96 kvinnor och 34 män. Utifrån detta kan man se att 
majoriteten av deltagarna var kvinnor. I och med det kan man tro att 
resultatet hade kunnat se annorlunda ut om könsfördelningen hade varit 
jämnare. Dock användes en artikel i resultatet där det endast var manliga 
deltagare och där resultatet i studien stämde bra överens med de andra 
studiernas resultat. I en studie av Madsen och Birkelund (2013) redovisas att 
likheterna mellan könen är större än skillnaderna i upplevelsen av att vårda 
en närstående med demenssjukdom. Utifrån litteraturstudien drogs slutsatsen 
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att upplevelsen inte skiljde sig väsentligt mellan könen, detta styrks av 
Madsen och Birkelunds (2013) studie. 
 
I litteraturstudien har ingen specifik demenssjukdom valts utan fokus ligger 
på upplevelsen av att vara informell vårdare till en närstående med 
demenssjukdom generellt. Detta eftersom att det kan vara svårt att skilja på 
de olika diagnoserna och att det även förekommer blandade varianter (WHO, 
2015). Det kan tänkas att om exempelvis en specifik diagnos hade valts så 
hade resultatet kunnat vara annorlunda. Det kan även tänkas att resultatet 
hade kunnat se annorlunda ut om litteraturstudiens fokus hade varit på 
antingen tidigt, mellan eller sent stadium av demenssjukdom. Denna 
litteraturstudie innefattade alla dessa stadier och alla diagnoser vilket gör 
resultatet brett och inte specifikt. Trots detta visar de nio utvalda artiklarna 
ett mycket liknande resultat vilket gör oss trygga i de slutsatser vi dragit. 
 
Då artiklarna är skrivna på engelska och vi inte har engelska som modersmål 
skapade de en del svårigheter i analysprocessen. Vissa ord och metaforer var 
svåra att översätta till svenska och lexikon behövde användas. Detta kan ha 
påverkat resultatet då det finns risk för feltolkningar. För att minska risk för 
feltolkningar i litteraturstudien lästes artiklarna först noga enskilt och en egen 
bedömning gjordes, sedan gjordes en gemensam översikt, detta anses enligt 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 93) vara en bra metod.  

Forskningsetisk diskussion 
 
Forskningsetik är till för att skydda personer som deltar i studier och 
tyngdpunkten ligger i att respektera samt värna om människors värde och 
rättigheter (Kjellström, 2012, 70). I sju av de nio utvalda artiklarna har det 
tydligt visats att studierna är etiskt godkända medan det inte gick att utläsa i 
två av studierna. Då detta inte påvisades i artiklarna och det inte tydligt stod 
på tidskriften, kontaktades de ansvariga utgivarna via mejl där de bekräftade 
att studierna är etiskt godkända. Detta gjordes eftersom att Wallengren och 
Henricsson (2012, 492, 493) framhåller att det är viktigt att artiklarna är 
etiskt godkända för att öka det vetenskapliga värdet. Svaren vi fick från de 
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ansvariga utgivarna var dock kortfattade och det går inte att utesluta att 
missförstånd uppstått, detta bör tas i åtanke. 
 
I åtta av nio artiklar är det utskrivet att deltagarna gett samtycke till att delta i 
studien. I fyra av artiklarna framkommer att det även fått information om att 
de kan avsluta deltagandet när de själva vill. I sex av artiklarna kunde det 
utläsas att sekretess använts under analysprocessen. Sammantaget hade vi 
velat se en utförligare etisk diskussion i majoriteten av artiklarna. 
 
I litteraturstudien har vi försökt att använda oss av ett etiskt förhållningssätt. 
Målet var att respektera deltagarna i de utvalda studierna och författarna till 
artiklarna. Detta gjorde vi genom att noga tänka igenom de slutsatser som 
drogs och hur vi tolkade texterna. Förhoppningen var att det som deltagarna i 
studierna berättade tolkades på ett acceptabelt sätt och detsamma gällde med 
den information som författarna ville framföra. I enlighet med Olsson och 
Sörensen (2011, 89) har tydliga referenser i löpande text angivits i 
litteraturstudien för att kunna urskilja vad som kommit fram i vilken studie, 
då detta ses som en del i forskningsetiken. 
 
I flera av de utvalda artiklarna har delar av resultatet handlat om strategier för 
att hantera vardagen. Detta har uteslutits i litteraturstudien då det inte ansågs 
relevant för studiens syfte. Detsamma gäller en av artiklarna som både tar upp 
upplevelsen av att vårda en närstående med Alzheimers- eller Parkinsons 
sjukdom, det gick tydligt att utläsa i resultatet vilka upplevelser som 
kopplades till respektive sjukdom. Upplevelserna som var kopplade till 
Parkinsons uteslöts.  

Konklusion 
 
I forskning framgår att det är vanligt med informella vårdare vad gäller 
omvårdnaden av personer med demens. De informella vårdgivarna har en 
unik inblick i den närståendes behov eftersom de känner till personens 
tidigare liv, vad som varit viktigt, preferenser och värderingar.  Tack vare detta 
kan de stärka den närståendes identitet och underlätta för formell 
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vårdpersonal då de kan få värdefull information om personen med 
demenssjukdom, vilket gör det enklare att ge en adekvat och respektfull vård. 
 
Sammanfattningsvis kan det ses att informella vårdare gör ett viktigt jobb för 
personen med demens, formell vård och samhället. I litteraturstudien har det 
framkommit att de informella vårdarna många gånger upplevde den 
vårdanden rollen som tung både fysiskt och psykiskt. Eftersom de har en 
värdefull roll är det viktigt att de orkar fortsätta vårda. Denna litteraturstudie 
kändes passande att utföra då upplevelsen av att vara informell vårdare kan ge 
viktigt kunskap som grund till vidare forskning. Vi anser att det behövs 
forskas mer kring hur man som sjuksköterska på bästa sätt kan hjälpa och 
stödja informella vårdare. Detta skulle exempelvis kunna vara att undersöka 
vilket stöd som ges till informella vårdare från vårdens sida idag, vilket stöd 
de själva önskar och vilket stöd som underlättar deras vardag. Vi tror att detta 
skulle kunna leda till att de informella vårdarna skulle må bättre och att det i 
sin tur kan leda till att omvårdnaden av den närstående blir bättre. Det ligger 
väl i tiden att forska mer kring detta då antalet personer med demenssjukdom 
förväntas öka vilket kommer ställa krav på både formell och informell vård.  
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  Bilaga 1. Sökmatris och urval 
nsjjsjjsjsj Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Lästa 
abstrakt 

Valda  
artiklar 

1 15-11-03 Cinahl Dementia 
AND 
Relatives 
AND 
Experiences 

Peer reviewed, 
English 
language, 
nursing journals, 
2010-2015 

28 
 

5 1 

2 15-11-09 PsycINFO Experience 
AND 
Spouse 
AND 
Dementia 
AND Home 
care 

Peer reviewed, 
2005-2015. 

61  15 1 

3 15-11-09 Cinahl Dementia 
AND 
Relatives 

Peer reviewed, 
english 
language, 
nursing journals, 
2010-2015 

71 20 1 

4 15-11-10 PsycINFO Dementia 
AND Family 
AND 
Experience 
AND Home 
care 

Peer reviewed, 
2005-2015 

271 45 2 

5 15-11-12 PubMed Dementia 
AND Family 
AND 
Caregiver 
AND 
Experience 

English 
language, 
nursing journals, 
2005-2015. 

64 14 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



	  

 Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Valda  
artiklar 

6 15-11-12 PsycINFO Dementia 
AND Family 
AND 
Caregivers 
AND 
Subjective 
AND 
Experience 

Peer reviewed. 
2005-2015. 

24  7 1 

7 15-11-24 Cinahl Alzheimers 
AND 
(caregiver 
OR informal 
caregiver) 
AND 
Experience 
AND 
Qualitative 

Peer reviewed, 
english 
language, 
nursing journals, 
2005-2015 

24  10 1 

8 15-11-24 Cinahl Dementia 
AND 
Caregivers 
AND 
Experience 

Peer reviewed, 
english 
language, 
nursing journals, 
2005-2015 

163  41 1 



	  

      Bilaga 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 
 
 
Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Bjørg T. 
Landmark, Heid 
Svenkerud 
Aasgaard & 
Lisbeth 
Fagerström 
 
2013 
 
Norway 
 
Home Health 
Care 
Management & 
Practice 

“To Be Stuck in It – I 
Can’t Just Leave”: A 
Qualitative Study of 
Relatives´Experiences 
of Dementia Suffers 
Living at Home and 
Need for support. 

Att beskriva och 
utforska anhörigas 
erfarenheter av att 
ha en närstående 
som är dement och 
bor hemma och 
belysa deras behov 
av assistans och 
stöd. 

Tio deltagande som 
bestod av två söner, 
sju döttrar och en 
svärdotter som alla 
hade det huvudsakliga 
ansvaret för personen 
med demens. Den 
yngsta var 38 och den 
äldsta 63. 
 
Inklusionskriterier: att 
tala och förstå norska, 
ha erfarenhet av att 
vårda den demente i 
hemmet och bor i 
närheten av denne. 

Del av större 
studie. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Intervjuer I två 
mindre grupper 
varav två 
timmars 
intervjuer i varje 
grupp. 
Intervjuerna 
spelades in, 
transkriberades 
och 
kondenserades. 
Etiskt godkänd. 

Gemensamt för 
de anhöriga är 
att de uttrycker 
att de saknar 
förutsägbarhet 
och kontroll 
över sin egen 
och den 
demenssjukes 
situation. 
Anhöriga 
utrycker att de 
känner ständig 
oro och vet inte 
riktigt hur de 
ska agera. 
Otrygghet och 
känsla av 
maktlöshet I 
förhållande till 
att förebygga 
farliga 
incidenser. 

Medel 



	  

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Margaret 
O´Shaughnessy
, Kristina Lee & 
Tracey Lintern. 
 
2010 
 
UK 
 
Dementia: The 
International 
Journal of Social 
Research and 
Practice 

Changes in the couple 
relationship in 
dementia care. Spouse 
carers´experiences. 

Att undersöka 
vårdande makars 
upplevelser av 
påverkan av deras 
partners kognitiva 
nedsatthet på 
relationen och 
betydelsen de hade 
på upplevelsen. 

Sju anhörigvårdare 
varav fem fruar och 
två män som vårdade 
sina anhöriga. Ålder 
mellan 59-86 år. De 
vårdade personer med 
“mellanstadiedemens”
. Det var alzheimers, 
lewy body och en 
hade ingen specifik 
diagnos. 

Först gjordes en 
pilotstudie och 
sedan 
semistrukturera
de intervjuer 
som var 45-75 
minuter långa 
som hölls i 
deltagarnas 
hem. IPA 
(Interpretative 
Phenomenologic
al Analysis). 
Materialet 
transkriberades, 
kondenserades 
sedan skapades 
underteman och 
teman. 
Etiskt godkänd. 

Resultatet 
presenterades i 
olika teman: 
Samhörighet 
och avskildhet, 
Balans mellan 
att möta egna 
behov och 
behoven hos 
den man 
vårdar, 
Ovisshet kring 
framtiden, 
Söker kontroll – 
känslomässiga 
och praktiska 
strategier. 

Hög 



	  

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Rachel Flynn & 
Helen Mulcahy. 
 
2013 
 
Ireland 
 
British Journal 
of Community 
Nursing 

Early-onset dementia: 
The impact on family 
care-givers. 

Utforska hur det är 
att vara 
anhörigvårdare till 
personer med tidig 
demens från 
familjemedlemmars 
perspektiv. 

Sju anhörigvårdare 
valdes ut varav fem 
män och två kvinnor. 
Ingen deltagare var 
yngre än 31 år eller 
äldre än 65. Både 
maka/make och 
vuxna barn. 

Semistrukturera
de djup-
intervjuer. 
Materialet 
transkriberades 
och viktiga delar 
togs ut och 
bildade teman 
och kluster och 
utifrån dem har 
huvudteman 
bildats. 
Etiskt godkänd. 

De teman som 
identifierades 
var: 
Problem kring 
diagnos, 
Olika effekter 
av att vårda, 
Förändring i 
relation, 
Bristande 
resurser. 

Hög 

Catherine 
Quinn, Linda 
Clare & Robert T 
Woods 
 
2015 
 
UK 
 
Dementia:  The 
International 
Journal of Social 
Research and 
Practice 

Balancing needs: The 
role of motivations, 
meanings and 
relationship dynamics 
in the experience of 
informal caregivers of 
people with dementia. 

Att utforska hur 
mening, motivation 
och 
relationsdynamik 
kombinerat 
påverkar den 
subjektiva 
upplevelsen av att 
vårda personer 
med demens. 

Tolv informella 
vårdare till närstående 
med demens i tidigt, 
mellan och sent 
stadium av 
sjukdomen. Åldern på 
deltagarna är mellan 
41-86 år. Både vuxna 
barn och make/maka. 

IPA 
(Interpretative 
Phenomenologic
al Analysis) 
användes för att 
tolka de semi-
strukturerade 
intervjuerna. 
Efter 
transkriptionen 
gjordes teman. 
Etiskt godkänd. 

Teman som 
kom fram I 
resultatet var: 
Personen är 
förändrad, Jag 
saknar 
relationen, Jag 
saknar hjälpen, 
Försöker att 
hitta balans, 
Gilla läget, 
Vändpunkt. 

Hög 



	  

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Renée 
Benedetti, 
Lynne Cohen & 
Myra Taylor 
 
2013 
 
Australia 
 
Journal of 
Women & Aging 

“There´s really no 
other option”: Italian 
Australians´Experience
s of Caring for a Family 
Member With Dementia 

Utforska 
upplevelserna av 
Italienska 
Australienare som 
vårdar en 
familjemedlem med 
demens. 

Nio italienska 
australienare som har 
huvudansvaret för att 
vårda en 
familjemedlem som 
har demens. En make, 
en maka, fyra vuxna 
döttrar, fyra 
svärdöttrar.  
 
Inklutionskriterier: 
Identifiera sig som 
Italiensk 
Australienare, primär 
vårdgivare för en 
period som är längre 
än sex månader till en 
familjemedlem som 
har fått en 
demensdiagnos efter 
65 år, förstå och 
kunna prata engelska. 

IPA 
(Interpretative 
Phenomenologic
al Analysis) 
användes. 
Materialet 
transkriberades 
och kodades för 
att sedan bilda 
teman. 
Etiskt godkänd 
(framgår inte i 
artikeln med 
efter 
mejlkontakt med 
utgivaren så är 
det bekräftat). 

Tre 
huvudteman 
togs fram: 
Ansvar och 
kulturella 
förväntningar, 
Påverkan av att 
vårda, 
Förväntningar 
och stöd. Under 
dessa finns 
även 
underteman. 

Hög 



	  

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Barbara 
Habermann, 
Dana Hines & 
Linda Lindsey 
Davis 
 
2013 
 
USA 
 
Clin Nurse Spec 

Caring for Parents with 
Neurodegenerative 
Disease: A Qualitative 
Description 

Att utforska de 
positiva aspekterna 
som upplevs av 
vuxna barn som 
vårdar deras 
förälder som 
antingen har 
Parkinsons eller 
Alzheimers 
sjukdom. 

Urvalet bestod av 34 
vuxna barn varav 28 
döttrar och sex söner. 
Medelåldern var 52 år. 
Majoriteten (76%) 
hade förälder med 
Alzheimers. 
 
Inklutionskriterer: 
Deltagarna ska vara 
minst 19 år, bo med 
den som den vårdar, 
ge minst tre timmar 
vård om dagen, har 
vårdat i minst sex 
månader, ska kunna 
prata och förstå 
engelska, vara 
orienterad till tid, 
plats och person, ha 
tillgång till telefon och 
att man identifierar 
sig som 
huvudvårdgivare till 
en person med 
Alzhemiers eller 
Parkinssons. 

Del av en 
longitudinell 
studie. Kvalitativ 
beskrivande. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer på 30-
60 minuter. 
Intervjuerna 
spelades in, 
transkriberades, 
analyserades, 
kodades och 
teman bildas.  
Etiskt godkänd. 

Resultatet 
delades in I 
gemensamma 
teman: 
Spendera och 
njuta av tid 
tillsammans, 
Uppskatta 
varandra och få 
en närmare 
relation, Att få 
ge tillbaka 
vård, Brist på 
positiva 
upplevelser. 

Medel 



	  

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Catherine 
Quinn, Linda 
Clare, Alison 
Pearce, Michael 
van Dijkhuizen 
 
2008 
 
UK 
 
Aging & Mental 
Health 
 

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

Att fastställa hur 
partners uppfattar 
vad som händer 
när dem övergår till 
att bli vårdare, hur 
dem möter 
förändringar hos 
personen med 
demens och hur de 
föreställer sig 
förändring i sin 
egen situation. 

Urvalet bestod av 34 
partners till personer 
med diagnostiserad 
tidig demens i södra 
England. 28 kvinnor 
och sex män som var 
mellan 52-80 år.  
 

Semi-
strukturerad 
intervjuer 
mellan 20-90 
minuter. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 
Sedan 
analyserade 
materialet med 
IPA 
(Interpretative 
Phenomenologic
al Analysis) 
Materialet 
kodades och 
teman bildades. 
Etiskt godkänd. 

Fyra teman 
bildades: Vet 
inte vad det är, 
Förändring i 
relation, Göra 
så gott vi kan, 
Det är ingen 
lätt process. 

Hög 



	  

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Håvard Knutsen 
& Maj-Britt 
Råholm 
 
2009 
 
Norway 
 
International 
Journal for 
Human Careing 

”The Dialectic 
Movement Between 
Suffering and 
Reconciliation: Male 
Caregiver´s Experience 
of Caring for Their 
Wives Suffering from 
Dementia” 

Att beskriva mäns 
erfarenheter av att 
ta hand om sina 
fruar som lider av 
demens. 

Urvalet bestod av nio 
norska män som har 
vårdat deras dementa 
fruar i hemmet. 
Deltagarna var 65-87 
år. 

Fenomomenologi
sk design av 
Giorgi. 
Individuella 
intervjuer, 55-
75 min, med 
färdiga teman. 
Intervjuerna 
spelades in, 
transkriberades 
och 
meningsenheter 
och 
beståndsdelar 
bildades.  
Etiskt godkänd 
(framgår inte i 
artikeln med 
efter 
mejlkontakt med 
utgivaren så är 
det bekräftat). 

Teman som 
kom fram: 
Lidande och 
sorg, Lidande 
relaterat till 
ensamhet, 
Försoning 
genom kärlek 
och 
gemenskap. 

Hög 



	  

Författare 
År 
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Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Elham Navab, 
Reza 
Negarandeh & 
Hamid Peyrovi 
 
2012 
 
Iran 
 
Journal of 
Clinical Nursing 

”Lived experience of 
Iranian family member 
caregivers of persons 
with Alzheimer´s 
disease: caring as 
”captured in the 
whirlpool of time” 

Belysa de 
viktigaste 
aspekterna hos 
iranska 
anhörigvårdares 
upplevelser av att 
vårda en 
familjemedlem med 
Alzheimers. 

Urvalet bestod av åtta 
deltagare, sju kvinnor 
varav fem vuxna 
döttrar, två fruar och 
en man som var 
make. Åldrarna på 
deltagarna var mellan 
25-67 år. 
 
Inklutionskriterier: 
Erfarenhet av att 
vårda en 
familjemedlem med 
Alzheimers, förmåga 
att verbalt kunna 
kommunicera och att 
vilja delta i studien. 

Hermeneutisk 
fenomenologi. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer på 63-
115 min. 
Intervjuerna 
spelades in, 
transkriberades. 
kluster och 
teman bildades. 
Etiskt godkänd. 

Teman som 
kom fram var: 
Minnen från 
förr och Fruktan 
för framtiden. 

Hög 

 
                      * Vi har valt att skriva vilket land studien är gjord i, inte vilket land den är publicerad i. 


