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Sammanfattning 
Bakgrund: Demenssjukdom är ett samlingsbegrepp för flertalet sjukdomar där 

hjärnans kognitiva funktion påverkas. Ett vanligt symtom i början av sjukdomens 

utveckling är påverkad minnesförmåga. Symtom som personlighetsförändringar, 

kommunikationsproblem och aggressivitet framkommer medan sjukdomen 

fortskrider. Då en person drabbas av demenssjukdom påverkas även de anhöriga på 

olika sätt. Syfte: Att belysa upplevelserna av att vara anhörig till en person med 

demenssjukdom som bor i ordinärt boende. Metod: En allmän litteraturöversikt 

baserat på elva kvalitativa artiklar som söktes fram i databaserna Cinahl Complete 

och PubMed. Artiklarna granskades med granskningsmallen för kvalitativa artiklar 

från HKR. Analysen gjordes utifrån Fribergs femstegsmodell (2022).  Resultat: 

Resultatet delades in i tre huvudkategorier och sex subkategorier. 

Huvudkategorierna var: Att vara fast i vardagen, känslor och upplevda brister. 

Diskussion: Metoden diskuteras utifrån Shentons (2004) fyra 

trovärdigshetsbegrepp: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. 

Resultatet diskuteras utifrån tre fynd; Upplevelsen av en förändrad livssituation, 

Känslan av oro och rädsla samt  Bristen på kunskap och information. Dessa fynd 

diskuteras utifrån systemteorin, pliktetik, dygdetik och ur ett samhällsperspektiv.  
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Abstract  

Background: Dementia is a collective term for multiple diseases where the 

cognitive function in the brain gets affected. A common symptom in the beginning 

of the disease is affected memory ability. Symptoms such as personality changes, 

difficulties with communication and aggressiveness appear as the disease is 

progressing. When a person suffers from dementia, their relatives are also affected 

in different ways. Purpose: To illustrate the experiences of being a family member 

to a person with dementia in ordinary housing. Method: A general literature review 

based on eleven qualitative articles which were searched and found in the databases 

Cinahl Complete and PubMed. The articles were reviewed using a review template 

for qualitative studies from HKR. The analysis was based on Friberg’s five-step 

model (2022). Results: The findings were divided into three main categories and 

six subcategories. The main categories were: Being stuck in everyday life, emotions, 

and the experiences of deficiency. Discussion: The method was discussed using 

Shenton’s (2004) four trustworthiness concepts: credibility, transferability, 

dependability and confirmability. Three findings: the experience of an altered life 

situation, The feeling of concern and fear, and Lack of knowledge and information 

were discussed using the systems theory, the ethics of duty, virtue ethics and a 

societal perspective. 
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Inledning 
Socialstyrelsen (2019) beskriver att 20 000 – 25 000 personer årligen insjuknar i 

någon form utav demenssjukdom. Detta innebär att idag lever omkring 130 000 till 

150 000 personer i Sverige med en demenssjukdom. Vidare menar Socialstyrelsen 

att antalet personer med demenssjukdomar kommer att fördubblas inom 30 år. 

Ökningen medför att fler anhöriga kan utveckla fysisk och psykisk ohälsa genom 

att de förbiser sina egna behov genom att personen med demenssjukdoms behov 

prioriteras (Socialstyrelsen 2019). Demenssjukdom innebär kognitiv sjukdom, som 

exempelvis Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, lewy body demens, och 

frontallobsdemens. Gemensamt för sjukdomarna är att personen begränsas när det 

gäller självständighet i vardagliga aktiviteter (Socialstyrelsen, 2017). Enligt 

Kovach (2014) är kognitiv sjukdom ett nyare begrepp som ibland används som 

samlingsnamn för demenssjukdomar. I den här studien kommer fortsättningsvis 

ordet demenssjukdom att användas. Eftersom antalet personer med 

demenssjukdomar kommer att fördubblas kommer detta i sin tur påverka fler 

anhöriga. Detta har väckt intresse hos författarna att ta reda på mer om 

upplevelserna om att vara anhörig till en person med demenssjukdom.  

Bakgrund 
Demens  
Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2007) är 

demens inte namnet på en särskild sjukdom. Ordet demens används för olika 

tillstånd där tankeförmåga och minne har blivit påtagligt sämre än förut. Ordet 

härstammar från latinets “de mens” vilket på svenska betyder “utan själ”. Det finns 

olika sjukdomar som kan orsaka demenssjukdom som har mycket gemensamt i hur 

de avspeglas, men det finns även symtom som är utmärkande för en viss 

demenssjukdom. Gemensamt för alla demenssjukdomar är att minnet blir sämre. 

Solheim (2019) beskriver att andra symtom som uppstår är exempelvis sämre 

kommunikationsförmåga, sämre tankeförmåga, svårighet att orientera sig samt en 

nedsatt exekutiv förmåga. SBU (2007) beskriver att demenssjukdomen i vissa fall 

leder till personlighetsförändringar. Exempel på personlighetsförändringar är att 
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personen blir aggressiv, känslomässigt avtrubbad, visar dåligt omdöme och brist på 

empati. Vidare menar SBU att när personen med demens märker att hen inte minns 

och tänker som förr kan hen drabbas av depression, ångest, vanföreställningar och 

misstänksamhet mot sin omgivning. WHO (2021) menar att demens beror på olika 

skador och sjukdomar som primärt eller sekundärt påverkar hjärnan. Exempelvis 

på grund av Alzheimers sjukdom eller stroke. Beroende på bakomliggande orsaker, 

andra hälsotillstånd samt personens kognitiva förmåga innan personen blev sjuk, 

påverkar demens varje person på olika sätt. SBU (2007) beskriver att ärftlighet är 

en riskfaktor för att utveckla Alzheimers sjukdom. Högt blodtryck, demenssjukdom 

i släkten och diabetes är riskfaktorer för att utveckla andra demenssjukdomar än 

Alzheimers. Utbildning och en aktiv fritid är faktorer som kan minska risken för att 

utveckla både Alzheimers sjukdom och andra former av demenssjukdomar enligt 

SBU (2007).  

Olika former av demenssjukdomar 
World Health Organization (2021) menar att Alzheimers sjukdom står för 60–70 

procent av fallen och är därför den vanligaste formen av demenssjukdom. 

Socialstyrelsen (2017) beskriver att inlärningssvårigheter och försämring av 

korttidsminne är de första symtomen vid Alzheimers sjukdom. Symtomen yttrar sig 

i form av att personen glömmer bort händelser eller namn, 

koncentrationssvårigheter och nedsatt orientering. Symtomen kommer smygande 

och blir påtagligare efterhand. Socialstyrelsen (2017) beskriver att Vaskulär 

demens även förekommer tillsammans med Alzheimers sjukdom vilket kallas för 

blanddemens. Vaskulär demens orsakas av blodpropp eller blödning i hjärnan vilket 

leder till syrebrist och celldöd. Beroende på vart skadan är belägen yttrar sig 

symtomen på olika sätt. Skador i pannloberna orsakar förändrad personlighet, 

skador i tinningloberna orsakar nedsatt minnesförmåga och skador i hjässloberna 

påverkar personens analysförmåga. Vidare menar Socialstyrelsen att Lewybody-

demens är en annan form av demenssjukdom där symtomen exempelvis är visuella 

hallucinationer, sömnsvårigheter och minnessvårigheter. Frontallobsdemens är 

ytterligare en form av demenssjukdom som kännetecknas av symtom som 

personlighetsförändringar, nedsatt exekutiv förmåga, bristande omdöme och 

nedsatt förmåga till problemlösning. Här befinner sig skadan i de främre delarna av 
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hjärnan (Socialstyrelsen, 2017). Dessa symtom av demenssjukdom påverkar inte 

bara den som är sjuk, utan även personens anhöriga. 

Att vara anhörig 
Socialstyrelsen (2012) definierar begreppet anhörig som förälder, barn eller 

barnbarn, annan släkting, sambo eller särbo. I denna studie syftar begreppet anhörig 

på en person inom familjen eller en nära släkting till personen som har 

demenssjukdom. Anhöriga blir ibland de som tar över den vårdande rollen kring 

personen med demenssjukdom. Johansson et al. (2021) beskriver att anhöriga som 

vårdar personer med demenssjukdom är en särskilt utsatt grupp som tenderar till att 

utveckla en sämre hälsa och en minskad livskvalité. Sandman och Kjellström 

(2018) beskriver livskvalité som en subjektiv känsla som påverkas av personens 

aktuella hälsa. Socialstyrelsen (2017) menar att när en person drabbas av 

demenssjukdom påverkas anhöriga genom att de exempelvis försummar sina egna 

behov vilket kan leda till fysisk och psykisk ohälsa. Det kan innebära att anhöriga 

behöver hjälpa till vid toalettbesök, måltider och utföra tunga lyft. I längden kan 

demenssjukdomen orsaka att den anhöriga upplever att den ständigt behöver hjälpa 

och finnas tillhands för att övervaka den demenssjuka personen (Socialstyrelsen, 

2017). Oavsett upplevelser belyser Socialstyrelsen att det är en situation som kan 

kännas svår att hantera, därför är det av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap om 

hur rätt stöd ges till anhöriga. 

Omvårdnad vid demenssjukdom 
Socialstyrelsen (2017) beskriver att den kognitiva nedsättningen ofta leder till en 

oförmåga för personen att kommunicera sina behov vilket minskar personens 

självständighet. Utifrån det ska vårdpersonal underlätta vardagen samt bidra till en 

god livskvalité för personen. Därför menar Socialstyrelsen att det viktigaste i 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom är att sätta personen i fokus genom 

att ha en mer personlig omvårdnad. Rogers (2015) menar att detta görs med en 

personcentrerad omvårdnad.  

McCormack och McCance (2017) menar att personcentrerad omvårdnad innebär 

att bemöta personen med demenssjukdom som en person med egna upplevelser och 
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rättigheter trots förändrade kognitiva funktioner. Detta för att värna om personens 

självbestämmande och känsla av egenvärde. McCormack och McCance menar att 

detta är en central del inom den personcentrerade omvårdnaden. Det är därför av 

stor vikt att omvårdnaden och vårdmiljön blir så individanpassad som möjligt för 

möta personen i dennes upplevelse av världen. Enligt de svenska nationella 

riktlinjerna för vård av personer med demenssjukdom bör omvårdnaden ges med 

ett personcentrerat förhållningssätt där personen sätts i fokus istället för diagnosen 

(Socialstyrelsen, 2017). När en person drabbas av demenssjukdom drabbas även 

anhöriga till personen. För att göra de anhöriga delaktiga används familjecentrerad 

omvårdnad, som vilar på systemteorin och innebär att man ser hela familjen som 

ett system och tar hänsyn till personen som är sjuk, men även dess sociala 

sammanhang (Svensk Sjuksköterskeförening, 2015). 

Teoretisk referensram 
För att som sjuksköterska kunna ge en personcentrerad omvårdnad behövs en 

förståelse för personen med demens och de anhörigas upplevelser (Rogers, 2015). 

Upplevelse definieras som något en person upplevt, eller en erfarenhet med positiv 

såväl negativ karaktär (Svenska Akademins Ordbok, 2011). Birkler (2007) menar 

att upplevelsen är subjektiv och varierar från människa till människa, beroende på 

hur personen ser på sig själv och sin omgivning. Livsvärld är något som alla 

upplever olika. Birkler (2012) beskriver livsvärlden som den upplevda verkligheten 

människor lever i som brukar tas för given. Det är den värld man som människa 

lever i ur ett första persons-perspektiv. Ett exempel är att sjuksköterskans livsvärld 

skiljer sig från hur patienten och anhöriga ser på sin livsvärld. Sjuksköterskan 

behöver förstå hur olika dessa upplevelser är (Birkler, 2012). För att förstå hur 

upplevelserna påverkas av varandra kan systemteorin användas (Schjødt & 

Egeland, 1994). Enligt systemteorin ses sjuksköterskan, patienten och anhöriga som 

olika delar i ett system. Drabbas någon part i systemet påverkas i sin tur även de 

andra. Därför förändrar demenssjukdom inte bara livet hos den som blir sjuk, utan 

även de anhöriga.  
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Sjuksköterskans ansvar 
I International Council of Nurses (2021) presenteras sjuksköterskans etiska kod 

som är uppdelad i fyra områden vars syfte är att vägleda sjuksköterskan vid etiska 

ställningstaganden och ageranden.  De fyra grundläggande ansvarsområdena är 

sjuksköterskor och global hälsa, sjuksköterskor och professionen, sjuksköterskor 

och yrkesutövningen samt sjuksköterskor och personer i behov av omvårdnad. 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2021) är sjuksköterskan den som ansvarar 

för och leder omvårdnadsarbetet. Detta betyder att sjuksköterskan ansvarar för 

bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden 

självständigt, i team och i partnerskap med patienten och anhöriga. Vidare menar 

Svensk sjuksköterskeförening att en legitimerad sjuksköterska i partnerskap med 

patienten och anhöriga bland annat ska kunna bedöma patientens hälsotillstånd och 

ställa omvårdnadsdiagnoser. Efter att sjuksköterskan ställt omvårdnadsdiagnosen 

ska omvårdnadsbehovet identifieras och prioriteras, därefter planera omvårdnaden 

utifrån mål och utvärdera patientens hälsotillstånd utifrån fastställda mål. 

Sjuksköterskan ska kunna utföra omvårdnadsuppgifter och skapa en förtroendefull 

relation med patienten och dess anhöriga vilket är en förutsättning för god 

omvårdnad.  

Problematisering 
Prevalensen av demenssjukdom ökar (WHO, 2021). Symtomen visar sig genom 

bland annat en nedsatt exekutiv förmåga, personlighetsförändringar och 

minnessvårigheter. Dessa symtom leder till att vardagen förändras och blir en 

utmaning för personer som lider av demenssjukdomen men även för personens 

anhöriga. Symtomen som yttrar sig hos personen kan väcka känslor hos den 

anhöriga som sjuksköterskor i olika sammanhang behöver bemöta. Det är som 

sjuksköterska viktigt att ha kunskap om de anhörigas upplevelser och hur 

sjuksköterskan på bästa sätt kan stödja de anhöriga. Genom denna litteraturöversikt 

är förhoppningen att kunskapen ska kunna användas i framtida omvårdnadsarbete.  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa upplevelserna av att vara anhörig till en person 

med demenssjukdom som bor i ordinärt boende. 
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Metod 

Design 
Designen var en allmän litteraturöversikt med kvalitativ ansats. En allmän 

litteraturöversikt menar Friberg (2022a) är en sammanställning av tidigare 

forskning inom det fenomen som ska undersökas. Därefter sammanfattas materialet 

som en översikt. En kvalitativ metod användes för att ta reda på upplevelser för att 

svara på studiens syfte. Henricsson & Billhult (2017) belyser att en kvalitativ metod 

riktar in sig på att studera personers levda upplevelser av ett valt fenomen. Detta 

fördjupar förståelsen som handlar om erfarenheter, upplevelser och förväntningar 

som personer har.  

Sökvägar och urval 
För att kartlägga material till litteraturstudiens syfte gjordes pilotsökningar i 

databaserna Cinahl Complete och PubMed. Cinahl Complete är en databas för 

vetenskapligt material med ämnen inom omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi 

(Karlsson, 2017). PubMed är en databas med fokus på områden inom medicin, 

omvårdnad och tandvård (Östlundh, 2017). 

Utifrån syftet formulerades sökord baserat på nyckelbegreppen demens, 

upplevelser och anhöriga. Webbsidan Svensk MeSH (uå) användes för att kunna 

översätta orden från engelska till svenska och finna relevanta synonymer. Sökorden 

skrevs i både fritext och ämnesord som därefter kombinerades i olika sökblock. 

Sökblocken formulerades till demens, anhöriga och upplevelser. Ämnesorden som 

användes i Cinahl Complete benämndes som [MH] och i PubMed benämndes 

ämnesorden som [Mesh], se bilaga 1 och 2. Ämnesord är en mer specialiserad 

sökning som söker efter artiklar inom just ett valt ämne, medan fritextsökning är 

mer omfattande och söker efter titel, ämnesord och författare. Trunkering av 

sökorden användes för att göra sökningen mer övergripande genom att få med 

samtliga böjningsformer av ett ord (Karlsson, 2017). Exempelvis skrevs Experienc* 

för att få med både Experiences och Experience i Cinahl Complete. Även 
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frassökning användes i Cinahl Complete för att sammanhålla vissa av orden som 

till exempel ”family member”. För att kombinera sökorden och få ett bredare 

resultat i sökningen användes de booelska sökoperatorerna AND och OR i båda 

databaser. Karlsson (2017) menar att OR utger ett bredare sökresultat medan AND 

sammansätter de olika sökblocken genom att begränsa sökningen för att få ett så 

specifikt och relevant resultat som möjligt. Till sist användes begränsningar för att 

avgränsa sökningen ytterligare. De begränsningar som användes var peer 

revieewed, engelskspråkig och forskningsartikel. Dessutom begränsades sökningen 

ytterligare genom att endast inkludera artiklar publicerade mellan åren 2020 och 

2022.  För att ta reda på om artiklarna svarade på syftet till studien gjordes en 

granskning av samtliga artiklarnas titlar, abstracts samt om artiklarna uppfyllde 

inklusion- och exklusionskriterierna. Björk (2020) menar att inklusionskriterier 

innebär de kriterier som deltagarna i artiklarna måste uppfylla för att inkluderas i 

studien. Inklusionskriterierna för denna studie var personer med demenssjukdom 

som bor i ordinärt boende. Exklusionskriterier innebär kriterier som personerna inte 

ska uppfylla för att få ingå i studien (Björk, 2020). Exklusionkriterierna för denna 

studie var personer som vårdas på särskilt boende eller sjukhus. Samt att de 

anhöriga inte ska betalas för att vårda personen, så kallade ”paid caregivers”. 

Databassökningen sammanfördes sedan in i ett sökschema, se bilaga 1 och 2.  

Sökningen resulterade i 503 artiklar från Cinahl Complete och 309 artiklar från 

Pubmed där samtliga titlar lästes. Valet av artiklar som ingick i studien delades in i 

olika urval. I det första urvalet studerades de artiklar vars rubriker uppfattades som 

relevanta till det valda syftet, vilket resulterade i 61 artiklar. Därefter lästes 

artiklarnas abstrakt i det andra urvalet vilket resulterade i 13 artiklar. I det tredje 

och slutgiltiga urvalet ingick de artiklar som upplevdes ha ett relevant resultat i 

förhållande till syftet, vilket resulterade i 11 artiklar. Samtliga av de 11 artiklarna 

upplevdes relevanta samt uppfyllde inklusionskriterierna och ingick därför i 

litteraturstudiens resultatdel. 
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Granskning och analys 
Vid granskningen av de utvalda artiklarna användes Högskolan Kristianstads 

granskningsmall för kvalitativa artiklar (Blomqvist et al., 2016). För att välja 

artiklar till studien användes Fribergs (2022b) modell för textanalys. Friberg menar 

att textanalys görs för att hitta mönster i deltagarnas upplevelser för att slutligen 

komma fram till litteraturstudiens resultat. 

I det första steget lästes artiklarna ett flertal gånger för att få en större uppfattning 

om vad de handlar om (Friberg 2022b) (Figur 1). I det andra steget identifierades 

de övergripande fynden. I det tredje steget dokumenterades fynden i Högskolan 

Kristianstads artikelöversiktsmall (bilaga 3), för att skapa en översikt över 

granskningsmaterialet. Detta gjordes då Friberg menar att granskning av artiklar 

med hjälp av en granskningsmall ökar förståelsen för studiens innehåll. Det görs 

även för att se om studiens innehåll är av tillräckligt god kvalité. En 

kvalitetsbedömning av varje artikel gjordes i  samband med granskningen för att 

avgöra om den inkluderas eller exkluderas ur studien. Detta gjordes utifrån 

trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, överförbarhet och pålitlighet 

(Shenton, 2004). Kvalitetsbedömningen av artiklarna redovisades i respektive 

artikels artikelöversikt. I det fjärde steget undersöktes likheter och skillnader i 

artiklarnas resultat som sammanställdes i en tabell. I det femte och sista steget 

sammanställdes resultaten genom att skapa olika kategorier. Detta resulterade i tre 

huvudkategorier: Upplevelsen av när vardagen påverkas, emotionella känslor samt 

upplevda brister. Slutligen framkom även sex subkategorier.  

 
Figur 1. Egen tolkning av Fribergs (2022) modell för textanalys inom kvalitativ forskning. 
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Etiska överväganden 
Forskningsetiken baseras traditionellt på principer om respekt för människor, om 

att inte skada och om rättvisa i relation till personerna som ingår i 

forskningsprojektet (Sandman & Kjellström, 2018). Kjellström (2017) beskriver att 

forskningsetiken i Sverige regleras framförallt av lag om etikprövning av forskning 

som avser människor (2003:460). Syftet med etikprövningslagen är att skydda 

respekten för människovärdet och den enskilda människan vid forskning. Det skall 

även visas hänsyn till mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, säkerhet, hälsa 

och personlig integritet (Kjellström, 2017).  

Enligt Sandman & Kjellström (2018) är informerat samtycke en form av ett 

forskningsetiskt övervägande där respekt för personers autonomi eller integritet 

stärks av det informerade samtycket. Kjellström (2017) menar att ett informerat 

samtyckte kräver att deltagarna ska få information om arbetet, de har förmågan att 

förstå informationen och fatta beslut, samt valet av deltagandet ska vara frivilligt. 

Utifrån detta forskningsetiska övervägande användes endast artiklar som använde 

informerat samtycke i studien. Studierna var etiskt godkända samt att deltagarnas 

konfidentialitet skyddades. Konfidentialitet skyddar deltagarnas integritet genom 

att obehöriga inte har möjlighet att identifiera medverkande personer (Sandman & 

Kjellström, 2018).  

Förförståelse är den förståelsen eller de förväntningar som en person har om ett 

fenomen innan det undersöks (Birkler, 2012). Genom att göra sig medveten om 

förförståelsen minskar det risken för att förförståelsen ska kunna påverka resultatet 

i studien (Henricsson, 2017).  Innan studien påbörjades skrevs därför förförståelsen 

om upplevelserna av att vara anhörig till en person med demenssjukdom ner. 

Resultatet från artiklarna presenterades i sin helhet oavsett om de motsvarade 

författarnas förförståelse eller inte. 

Då en person med demenssjukdom inte alltid kan uttrycka sina tankar och känslor 

förekommer det ofta att anhöriga för personens talan. Detta kan innebära att den 

anhöriga fattar beslut som inte alltid är till personen med demens fördel. Det kan 
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även vara svårt för de anhöriga att komma fram till vad som faktiskt är rätt beslut 

för personen och kan därför behöva stöd med detta från sjuksköterskan (Johansson 

2017). Genomförandet av denna studie bidrar till en ökad kunskap som 

sjuksköterska kring upplevelserna av att vara anhörig till en person med 

demenssjukdom. Dessa kunskaper är nödvändiga i sjuksköterskans arbete för ett 

personcentrerat förhållningsätt och för att god omvårdnad med hög kvalité ges. 

Eftersom anhöriga ofta är delaktiga i patienters vård är det av stor vikt att som 

sjuksköterska vara medveten om upplevelserna av att vara anhöriga till en 

demenssjuk. 

Förförståelse 
Efter att båda författarna har arbetat på olika särskilda boenden med inriktning mot 

demenssjukdomar har vi upplevt flera etiska dilemman och svårigheter kring att 

vara anhörig till en person med demenssjukdom. Vår förförståelse av denna 

situation är att det väcker många påfrestande känslor. Det ställs många och höga 

krav på de anhöriga när det gäller omvårdnad och olika beslutsfattande vilket kan 

leda till fysisk och psykisk ohälsa, för att sjuksköterskan ska kunna möta detta krävs 

därför kunskap och förståelse för anhöriga. 

Resultat 
Resultatet i denna litteraturstudie baserades på elva kvalitativa artiklar som blivit 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2020 och 2022. Studierna som 

ingick i resultatet utfördes i Sverige (1), Norge (1), Danmark (1), USA (1), Kanada 

(1), Taiwan (1), Japan (1), Kina (3) samt Vietnam (1). Totalt ingick 200 deltagare i 

resultatet varav 157 kvinnor och 43 män. Åldern bland deltagarna var 34 till 94 år. 

Kontexten i samtliga studier var ordinärt boende för personen med demens. Fynden 

som presenteras utgår endast från anhörigas perspektiv av upplevelserna av att vara 

anhörig till en person med demenssjukdom som bor i ordinärt boende. Metoderna 

som använts i de elva studierna var semistrukturerade intervjuer. 

Utifrån analysen framkom fynd som sedan kategoriserades i tre huvudkategorier 

med tillhörande sex subkategorier (figur 2). Huvudkategorierna som presenteras i 

resultatet är: “Att vara fast i vardagen”, ”Känslor” och “Upplevda brister”. 
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Att vara fast i vardagen  
I kategorin “Att vara fast i vardagen” ligger fokus på hur livet förändras för anhöriga 

när någon i deras närhet drabbas av demenssjukdom och hur de upplever 

situationen. Kategorin lyfter även hur anhöriga gör för att acceptera situationen de 

hamnat i då de upplever ett ökat ansvar. Kategorin är fördelad på två subkategorier: 

Upplevelsen av en förändrad livssituation och Acceptans. 

Upplevelsen av en förändrad livssituation 
I majoriteten av artiklarna visade resultaten att anhöriga upplever att livet förändras 

på olika sätt. I flera av artiklarna upplevde anhöriga att livssituationen förändrades 

genom att de anhöriga alltid behövde vara nära till hands hos personen demens 

(Nguyen et al., 2021; Xu et al., 2022; Munkejord et al., 2020; Hammar et al., 2021; 

Yang et al., 2021; Ploeg et al., 2021; Egilstrød & Petersen., 2021). Enligt Hammar 

et al. (2021) kände anhöriga att de inte kunde lämna sin partner med 

demenssjukdom ensam eftersom de upplevde stress av att inte veta vad deras 

partner gjorde när de inte var i närheten. 

Egilstrød & Petersen (2021) beskrev hur anhörigas vardag förändrades med tiden 

eftersom de kände sig mer trygga med att stanna hemma med sin partner med 

Att vara fast i 
vardagen

Upplevelsen av 
en förändrad 
livssituation

Acceptans

Känslor

Känslan av oro 
och rädsla

Känslan av 
utmattning

Upplevda brister

Bristande 
kommunikation

Bristande 
kunskap och 
information

Figur 2. Huvud- och subkategorier 
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demenssjukdom än att lämna dem ensamma. Några deltagare beskrev att åka på 

semester eller att gå på fester som de brukade göra inte längre var ett alternativ. 

Enligt Munkejord et al. (2020) kände anhöriga sig bundna till hemmet dygnet runt 

trots att de hade hemtjänst som kom flera gånger om dagen. En av deltagarna från 

studien beskrev: 

 I’m stuck! It’s very hard, because I can’t go anywhere. If I need to 

hang clothes on the clothesline or whatever, I always have to tell him 

where I go: “David, now I’m going to the clothesline!” “I’ll just go 

to the mailbox!” “I need to go to the toilet!” “I need to fetch 

something in the basement!” It’s tiring. And if I’m not back within a 

few minutes, he’ll start shouting: “Doris, where are you? WHERE 

ARE YOU?” The panic… (Munkejord et al., 2020, s. 5). 

Förändringar i vardagen kunde även handla om den anhöriges arbete och inkomst. 

Nguyen et al. (2021) beskrev att anhöriga fick en minskad inkomst då de behövde 

säga upp sina arbeten för att kunna ta hand om personen med demenssjukdom. En 

anhörig ur studien berättade:  

Like farming, I had to give it up; I only do a little bit of that; just to 

make enough rice for three people. Before, I worked on the rice field 

and raised pigs and chickens. Now I must give up raising poultry. I 

only have a few chickens. My income went down a lot. Before, I 

worked a lot in the farm, I sold the extra for cash and have some 

savings. Now I can only make enough for my family’s meals. (Female 

caregiver, CG2) (Nguyen et al., 2021, s. 8). 

Nguyen et al. (2021) beskriver även att anhöriga upplevde det svårt att ta beslut om 

vilka arbete de kunde ta. De kunde inte börja på arbeten som var långt ifrån hemmet 

och dessutom inte åka långt bort för tt besöka vänner. Detta eftersom de  inte skulle 

kunna komma hem snabbt nog för att ta hand om deras förälder med 

demenssjukdom. En deltagare ur studien beskrev: 
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Honestly, we are the eldest children, we cannot go far [for jobs] 

anymore. Our parents are old now, we cannot go far. Even when other 

men told me to come over their house for a drink, to be honest to you, 

I could not go anymore. I only work around the village in case 

something happens, then my children call, and I can get home right 

away. (Male caregiver, CG8) (Nguyen et al., 2021, s. 9). 

I flera studier beskrev anhöriga hur de behövde anpassa sig själva, sin livsstil, och 

sitt bemötande i relation till personen med demenssjukdom (Egilstrød & Petersen, 

2021; Ploeg et al, 2020; Xiuxiang et al, 2020; Stacy et al, 2021). De resonerade på 

så sätt att personen med demenssjukdom inte kan förändra sättet den är på, vilket 

gjorde att de anhöriga upplevde att det är upp till dem att anpassa och förändra sig 

efter personen med demens. 

I studien av Egilstrød & Petersen (2021) beskrevs det hur makar upplevde 

förändringar i sin partners förlust av kognitiva funktioner då de fick anpassa 

vardagliga aktiviteter. Detta för att deras partner skulle kunna fortsätta göra saker 

som han brukade. De upplevde det jobbigt att se sina partners med demenssjukdom 

inte kunna göra saker som de kunde göra tidigare. Till exempel att ta en promenad 

i kvarteret. En kvinna beskriver hur hon hade lagt skulden på sig själv om någonting 

skulle hända. Ploeg et al. (2020) beskrev att de anhöriga gradvis behövde förändra 

sig själva och sitt bemötande gentemot personen med demens, i takt med att 

tillståndet förvärrades. Anhöriga upplevde att de behövde anpassa sättet de bemötte 

svåra situationer som kunde uppstå hos partnern, som exempelvis sömnstörningar, 

vägran till omvårdnad samt ”vandrande”, i form av att personen med demens hela 

tiden letade efter ställen att rymma ifrån hemmet. En av deltagarna i studien beskrev 

hur hon experimenterade med sin makes sömnschema, genom att anpassa när hon 

gick och la sig för natten för att hennes make inte skulle vakna för tidigt. Kvinnan 

beskrev upplevelsen som följande: 

It’s always changing. You think you’ve got it figured out and you 

don’t. Because he reacts differently to where you just think you’re 

getting into a routine, so it just stops you. I just got to say to myself, 
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‘Okay, how are we going to work on this?’ He changes and then you 

have to change. (306) (Ploeg et al,. 2020, s. 2613). 

Enligt Xiuxiang et al. (2020) upplevde anhöriga att de behövde förändra och 

anpassa sig själva genom sin livsstil, personlighet och förbättra sina kunskaper 

inom vårdandet för att kunna passa in i anhörigvårdarrollen. En anhörig beskrev:  

I told myself that she cannot change herself, let me change myself. 

Then slowly I adapted myself to the life. I am here now, trying to get 

into her world and to adapt to her. [FC13, Yan] (Xiuxiang et al., 

2020, s. 641). 

En make beskrev att förändringarna i sin frus beteende i form av hallucinationer, 

minnessvårigheter och sömnsvårigheter gjorde att han fick ta ner bilder i sitt hem 

då fruns beteende blev ohanterbart (Stacy et al., 2021). Han beskriver: 

We had to remove the pictures from the whole house. . .she still talks 

to the pictures, and she thinks the pictures talk to her. . .she used to 

actually feed them (the pictures) (CG 29) (Stacy et al., 2021, s. 231). 

I flertalet studier beskrev de anhöriga ett kulturellt ansvar över att ta hand om 

personer i familjen som drabbats av demenssjukdom (Nguyen et al, 2021; Yang et 

al, 2020; Xiuxiang et al, 2020). De anhöriga i dessa studier upplevde det som ett 

ansvar som inte går att bortse från. I två av studierna beskrev deltagarna att det var 

ett stort misslyckande om de anhöriga sökte hjälp utanför familjen (Yang et al, 2020 

& Nguyen et al, 2021). En anhörig beskrev att han upplevde ansvar över att ta hand 

om sin mamma som drabbats av demenssjukdom eftersom det är vad som förväntas 

av honom (Xiuxiang et al., 2020). Han beskrev: 

I never think about it (sending mother to a care home), she is my 

mother, it is not reasonable to let a care home take the caring 

responsibility, is it? [FC9, Yu] (Xiuxiang et al., 2020, s. 640). 

I andra studier beskrev de anhöriga att de fick ta ett större ansvar över hemmet då 

deras partner eller familjemedlem med demens inte längre kunde utföra 
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hushållssysslor som att handla mat, gå ut med soporna, tvätta och betala räkningar. 

De beskrev att saker deras partner tidigare hade haft ansvar för nu föll på dem 

(Ploeg et al., 2020; Musgrave-Takeda et al., 2022). En anhörig beskrev hur hennes 

make tidigare: 

Used to cut the lawn for me during the summer; he can’t do that 

anymore, either. Used to help me with the snow shovelling; can’t do 

that anymore, either. Now he really can’t help me with anything’ 

(008) (Ploeg et al., 2020, s. 2608). 

Enligt Ploeg et al. (2020) beskrev en dotter till sin pappa med demenssjukdom hur 

hon redan själv har ett stressigt liv både när det gäller jobb och sin egen familj. Hon 

berättade: 

I really can’t stop being a wife and mom to take care of dad (322) 

(Ploeg et al., 2020, s. 2609). 

Acceptans 
Det framkom i flera studier att anhöriga upplevde acceptans på olika vis. Att 

acceptera nuet och demensenssjukdomen var ett sätt för att fortsätta leva som 

vanligt med sin partner med demens så länge som möjligt. Flera deltagare försökte 

acceptera hur situationen blivit, därför fortsatte de anhöriga att spendera tid med sin 

partner med demenssjukdom så som de brukade göra. Att acceptera verkligheten 

och demenssjukdomen gjorde det lättare för anhöriga att leva med personen med 

demens, samt de onormala beteenden som personen uppvisade men inte kunde 

kontrollera. Acceptans var nödvändigt för att upprätthålla den känslomässiga 

kopplingen till personen med demens (Musgrave-Takeda et al., 2022, Yang et al., 

2021, Chen & Lin, 2022). En deltagare beskrev: 

I think I can accept her for what she has slowly become. One reason 

is that she didn’t do this on purpose, and another is that this disease 

is irreversible, so I really have to coexist with her current state 

anyhow (C12) (Chen & Lin, 2022, s. 6). 
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I flera studier visade det sig att familjer accepterade sin nya vårdande roll till 

personen med demens eftersom det ansågs vara en moralisk plikt och det var en del 

av den socio-kulturella normen i Asien (Nguyen et al., 2021, Xiuxiang et al., 2021, 

Musgrave-Takeda et al., 2022). Flera anhöriga accepterade sin nya roll eftersom de 

såg demenssjukdomen som en naturlig del av åldrandet. En av deltagarna beskrev: 

 What is my thought? I have no opinion, she is my mother, what else 

can I do? [FC10, Shou] (Xiuxiang et al., 2021, s. 640) 

Enligt Xiuxiang et al. (2020) beskrev en manlig deltagare hur han upplevde att han 

var den enda som kunde ta hand om sin fru med demens då hans barn arbetade och 

hade sina egna liv att ta hand om. Enligt Xin Yi et al. (2022) beskrev en kvinnlig 

deltagare att detta nu är hennes liv och öde, att det inte finns något annat val än att 

ta hand om sin man med demens. Hon beskrev att det inte finns något annat att göra 

än att dela denna svåra situation med honom. Hon upplevde att hennes liv var menat 

att bli miserabelt och att det bara var att acceptera sitt öde, även om hon funderat 

på att få hjälp genom att ansöka om plats på särskilt boende åt sin man med 

demenssjukdom.   En kvinna beskrev hur hon som det äldsta barnet i familjen 

förväntades ta hand om sin svärfar och beskrev det på följande sätt:  

I must do everything alone from A to Z. All the hard work, from start 

to end. You see, it is very hard being the eldest child; you must take 

care of your parents, you have your own work, and you have this task 

or the other task to complete too. Who else will do it for you? The 

brothers and sisters only come by every now and then. (Female 

caregiver, CG4) (Nguyen et al., 2021, s. 7) 

Känslor 
Huvudkategorin beskriver anhörigas känslor på olika sätt i relation till personen 

med demenssjukdom. Kategorin består av två subkategorier: “Känslan av oro och 

rädsla” och “Känslan av utmattning”.  



 22 (52) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Känslan av oro och rädsla 
I flera artiklar upplevde anhöriga känslan av oro och rädsla exempelvis kring den 

egna fysiska hälsa (Nguyen et al., 2021; Hammar et al., 2021). Hammar et al. (2021) 

beskrev att makar till personen med demens upplevde en oro kring att stressen 

skulle påverka deras egen hälsa eftersom anhöriga kände att det ledde till 

minnessvårigheter, irritation och trötthet. Även Nguyen et al. (2021) belyste att 

anhöriga upplevde oro kring sin fysiska hälsa då flera anhöriga fått en nedsatt aptit 

och minskad sömn på grund av deras omhändertagande av personen med demens. 

En anhörig beskrev sina fysiska symtom:  

I lost a lot of weight. I used to be chubby and white, but I lost a lot of 

weight this year. My health declined a lot. I had gone to the doctor, I 

had stomachache and loss of sleep, so my blood pressure went up; 

every month I had to go get medicines. My head was always fuzzy and 

clouded. (Female caregiver, CG2) (Nguyen et al., 2021, s. 9) 

Enligt Stacy et al. (2021) upplevdes oro hos anhöriga angående den fysiska vården 

av personen med demens. Dessa orosmoment yttrade sig vid dusch, av- och 

påklädning, toalettbesök, medicinering, måltider och säkerhet. Vidare beskriver 

Stacy et al. att ett annat orosmoment hos anhöriga var sömnen hos personen med 

demens eftersom det påverkade deras beteende och humör nästkommande dag. En 

deltagare sa:  

He does get confused occasionally. We had a very bad night last 

night….this is an issue that we’ve had. My sleep is disturbed four out 

of seven nights (CG 17) (Stacy et al., 2021, s. 231). 

Anhörigas upplevelser av rädsla för personen med demens lyftes fram i studien från 

Norge. Munkejord et al. (2020) beskrev att verbalt och fysiskt våld mot makarna 

förekom från personen med demens som en konsekvens av sjukdomen. En anhörig 

uttryckte: 

He totally changed his personality! He became aggressive. So, one of 

the first things I did was to remove his weapons... He had a lot of 
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them, he really loved hunting... I also had to hide the knives. And, I 

had to lock the bedroom door at night when I slept. I was simply afraid 

of him. (Munkejord et al., 2020, s. 6) 

Ett annat orosmoment som anhöriga upplevde var när personen med demens lämnar 

hemmet (Yang et al. 2021; Chen & Lin, 2022; Egilstrød & Petersen., 2021). 

Upplevelsen av oro grundar sig i att personen ska gå vilse (Chen & Lin., 2022; 

Egilstrød & Petersen., 2021). Egilstrød & Petersen (2021) beskrev hur en maka ville 

låta sin partner med demenssjukdom utföra sina dagliga aktiviteter som han brukar 

göra. Hon beskrev att oron grundar sig i att hans sjukdom kunde orsaka att han gick 

vilse vilket gjorde att hon konstant behövde hålla ett öga på honom. Även Chen & 

Lin (2022) beskrev oron hos anhöriga kring när personen med demens går ut på 

egenhand. En av deltagarna från artikeln sa: 

Of course I’m worried about him getting lost. I gave him a bracelet 

so he can easily be tracked down (Chen & Lin, 2022, s. 6). 

Stacy et al. (2021) och Ploeg et al. (2021) beskrev att ytterligare ett orosmoment 

bland anhöriga var att lämna personen med demenssjukdom ensam. Att lämna 

personen ensam innebar ökade risker hos personen med demenssjukdom i form av 

“vandrande”, ökad fallrisk, ökad risk för bedrägerier eller överdosering av 

mediciner. En anhörig beskrev:  

It’s getting scarier to leave her alone. I can’t trust that she’ll eat her 

snacks as a diabetic (035) (Ploeg et al., 2021, s. 2610).  

Känslan av utmattning 
I flera studier upplevde anhöriga utmattning genom att personen med 

demenssjukdom krävde mycket av de anhörigas tid och ork vilket ledde till 

utmattning och sömnproblem (Munkejord et al., 2020; Xu et al., 2022; Hammar et 

al., 2021; Yang et al., 2021; Ploeg et al., 2020; Egilstrød & Petersen., 2022).  

Munkejord et al. (2020) beskrev hur flera makar blivit väckta på nätterna eftersom 

maken kunde vara törstig, behövde hjälp med att kissa på flaska eller ville gå upp 

mitt i natten då de trodde det var morgon. Alla deltagare förutom en upplevde att 
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vid vissa tillfällen kände de sig utmattade, orkeslösa och zombieliknande. Tre av 

deltagarna blev inlagda på sjukhus med symtom som liknande hjärtinfarkt som en 

konsekvens av en lång period med sömnlöshet och stress. En deltagare beskrev 

sömnbristen: 

I never slept a whole night! I was always on the alert, ending up tired 

and completely without soul…’ Felicia had the same experience: ‘It 

was like ‘Felicia! I am thirsty!’ ‘Felicia, come here!’ ‘Felicia!’ all the 

time... He could wake me up five times every night. It was an extremely 

strenuous time (Munkejord et al., 2022, s. 5). 

Ploeg et al. (2020) beskrev att de anhörigas uppmärksamhet kring behoven hos 

personen med demens tillsammans med personens andra sjukdomar resulterade i 

utmattning. En av deltagarna sa:  

I can tell you the exact time she goes to the washroom [at night] and 

goes back in. You don’t sleep (311) (Ploeg et al., 2020, s. 2609). 

Upplevelsen av utmattning var något som visade sig även i en svensk studie. 

Hammar et al. (2021) belyste att vissa makar beskrev sig själva som deprimerade 

medan andra makar ville ge upp. Att vara oförmögen att kunna sova ordentligt och 

inte ha någon tid för återhämtning ledde till att vissa makar önskade att deras partner 

kunde flytta till ett särskilt boende. Andra makar önskade att deras partner med 

demenssjukdom skulle somna in. En av makarna i den svenska studien beskrev: 

I hope that she could pass away, so I can think about myself and our 

sons and grandchildren (D4) (Hammar et al., 2021, s. 282). 

Xu et al. (2022) beskrev hur anhörigas liv blev centrerat runt personen med demens, 

vilket ledde till att de fick mindre tid att ta hand om sig själva. Fick de anhöriga 

inget stöd av andra familjemedlemmar upplevdes utmattning. En deltagare beskrev:  

I understand that my son doesn’t have time to help me, as he needs to 

work. But when he is free, he still can’t understand how tired I 
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am……Sometimes I feel it’s boring to be alive. [cries] (P.15) (Xu et 

al., 2022, s. 1691) 

Upplevda brister 
I kategorin “Upplevda brister” ligger fokus på anhörigas upplevelser om 

svårigheterna kring situationen samt behoven av kunskap och stöd om 

demenssjukdomen samt om hur omvårdnaden ska bedrivas. De två subkategorierna 

som presenteras under huvudkategorin är: “Bristande kommunikation” och 

“Bristande kunskap och information”. 

Bristande kommunikation 
I flera av studierna beskrev anhöriga hur demenssjukdomen påverkade 

kommunikationen mellan den anhöriga och personen med demens då det var den 

anhöriga som fick ta initiativ till samtal (Stacy et al., 2021; Yang et al, 2020; 

Egilstrød & Petersen, 2022; Hammar et al., 2021). De anhöriga upplevde att det var 

svårt att starta konversationer med personen eftersom personen antingen inte 

förstod, inte svarade, eller pratade om samma sak om och om igen (Yang et al., 

2020). Enligt Yang et al. beskrevs vissa personer med demenssjukdom som apatiska 

enligt några av de anhöriga. De upplevde att personen slutat ha intresse för saker 

den tidigare tyckt om, samt svårigheter att starta eller upprätthålla konversationer 

med andra. De anhöriga beskrev: 

I can discuss some things, but I have to start the conversation because 

she seldom carries on it. If I ask a question, she does not respond. 

(Daughter, 10) (Yang et al., 2020, s. 5). 

Egilstrød & Petersen (2022) beskrev hur anhöriga upplevde det svårt att acceptera 

samt förstå att deras make med demenssjukdomen inte kan komma ihåg saker. Detta 

eftersom det påverkade deras konversationer. Anhöriga upplevde 

kommunikationsproblemen som något pinsamt och var även något som kunde leda 

till irritation, framförallt när de var bland andra människor. Detta medförde ett ökat 

behov av kunskap om bemötande gentemot personer med demenssjukdom. . En av 

makarna berättade: 
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He repeats himself, that is he tells the same things over and over; 

sometimes, I really worry and tell him that we have talked about this; 

we have just talked about this; and I don’t know if it is right or wrong 

to say that; it’s probably not right, but I can’t not do it [.] But, well, I 

must accept that he cannot remember it. But I don’t think it is wrong 

to say that we just talked about it; other people don’t want to hear it 

again. (Elisabeth 151–159) (Egilstrød & Petersen, 2022, s. 83) 

Hammar et al. (2021) beskrev att några av makarna upplevde att deras partner 

betedde sig som ett barn mer än som vuxen. Av denna anledningen undvek de att 

prata med sin partner då de inte kände sig på samma nivå längre. De upplevde att 

konversationerna var känslolösa, samt att partnern med demenssjukdom inte 

förstod vad den anhöriga pratade om. En kvinna berättade: 

He is like a four year old with all the help he needs. And I thought . . 

.. Well, then I will think of it as out of a four year olds perspective: 

this is how it is to be a four year old. It actually is a good comparison 

(F6). (Hammar et al., 2021, s. 283) 

Vidare beskriver Hammar et al. (2021) att makar upplevde en saknad av personerna 

med demens precis som att de redan förlorat dem. De beskrev känslor som sorg och 

frustration över att de inte längre kunde dela sitt liv med personen de älskade. De 

kände att det var meningslöst att starta konversationer då de inte längre upplevdes 

givande eftersom de inte fick några adekvata svar. Makarna saknade att kunna prata 

om vardagliga saker och om framtiden. De upplevde det också jobbigt att inte kunna 

få samma stöd av sin partner som de tidigare fått i relationen. En av makarna i 

studien beskrev: 

So if we sit and . . . we always eat in front of the TV, as we don’t talk 

anymore (G7) (Hammar et al., 2021, s. 283) 

Bristande kunskap och information 
I flera av studierna upplevde deltagarna bristen på kunskap om demenssjukdomen 

och kunskapen om omvårdnaden kring personen som drabbats av demens. I flera 
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studier genomsyrades bristen av kunskap om personens demenssjukdom hos 

anhöriga (Munkejord et al., 2020, Musgrave-Takeda et al., 2022, Hammar et al., 

2021). Enligt Munkejord et al., (2020) var deltagarna överens om att de inte kunde 

hitta den information som de behövde på internet och att de då istället förlitade sig 

på vårdpersonalen. De anhöriga förlitade sig på sjuksköterskorna och 

undersköterskorna som ingick i hemtjänstpersonalen för att få den information, det 

stöd och den hjälp de behövde. Deltagarna i Hammar et al (2021) upplevde att 

bristen på kunskap om demens och dess orsaker fick deltagarna att känna sig som 

att de befann sig i ett okänt land. En deltagare sa:  

What the heck, we live in Sweden, they should … . Yes, it is hard, 

because people don’t understand what I am talking about. Many … I 

think … sometimes I think they believe that I am lying. Just because 

they know nothing about dementia and how it is. Yes, that is how it is 

(C3). (Hammar et al., 2021, s. 279)  

Vidare menar Hammar et al. (2021) att deltagarna upplevde att bristen på kunskap 

om demens även saknades hos samhället i sig och hos omvårdnadspersonalen som 

anhöriga kontaktade. Anhöriga fick viss information i ett tidigt skede av sjukdomen 

men ingen ytterligare information när sjukdomen fortskred. Deltagarna upplevde 

att hemtjänstpersonalen generellt sett hade otillräcklig kunskap om 

omhändertagande av personer med demens. Samtidigt upplevde deltagarna att de 

fick kämpa för att kommun och landsting skulle förstå både den anhörigas situation 

samt situationen för personen med demens. En deltagare beskrev sin situation om 

bristande kunskap:  

I can feel ashamed. It’s almost as if he [the partner] has caused this 

by himself, and he hasn’t done that! No one causes a dementia 

disease. I think this is a shame. We [society] need to talk more about 

this (E5)! (Hammar et al., 2021, s. 279). 
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Diskussion 

Metoddiskussion  
Henricsson (2017) beskriver att metoddiskussionens syfte är att säkra kvalitén i de 

använda studierna samt att säkerställa så att författarna har ett kritiskt 

förhållningssätt till det som framkommit. Litteraturstudiens kvalitet har granskats 

med utgångspunkt i fyra trovärdighetsbegrepp: tillförlitlighet, verifierbarhet, 

pålitlighet och överförbarhet (Shenton, 2004). 

Tillförlitlighet 
Shenton (2004) belyser att tillförlitligheten i en studie stärks om design och metod, 

liksom datainsamlingsmetod, urvalsprocess, analys och resultat är relevanta i 

förhållande till syftet. Då resultatet i denna studie svarar på syftet tyder detta på att 

metod och design varit lämplig vilket då stärker tillförlitligheten. Att en 

pilotsökning gjorts med syfte att undersöka om tillräckligt med material finns 

tillgängligt för att kunna genomföra studien stärker detta tillförlitligheten. Genom 

att ha använt booelska operatorer, trunkeringar, fritext- och ämnesord, 

frassökningar samt begränsningar vid sökningen stärks tillförlitligheten genom att 

sökningarna blivit mer specificerade. Däremot har fritextord inte använts i alla 

sökblock vilket sänker tillförlitligheten eftersom antalet användbara artiklar kan ha 

minskat. Då Svensk MeSH använts för att få en så exakt översättning som möjligt 

av sökorden stärker detta tillförlitligheten. Cinahl Complete och PubMed är 

databaserna som använts där innehållet riktar sig mot omvårdnad och ansågs därför 

lämpliga för ändamålet (Polit & Beck, 2021). Att sökningen genomfördes i dessa 

två databaser stärker tillförlitligheten. Däremot framkom flertalet dubbletter vid 

sökningen i PubMed vilket gav ett mindre antal artiklar då flertalet redan lästs i 

Cinahl Complete. Tillförlitligheten stärks genom att flera citat finns med i resultatet 

vilket speglar anhörigas upplevelser och känslor.  För att granska och analysera 

valda artiklar användes Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa 

artiklar (bilaga 3). Detta gjordes av två författare vilket stärker tillförlitligheten 

genom att olika tolkningar har kunnat uppmärksammats. Östlundh (2017) belyser 
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att en manuell sökning kan göras som komplement till databassökningarna. Då 

författarna inte genomfört en manuell sökning sänker detta tillförlitligheten. Dock 

stärkts tillförlitligheten genom att litteraturstudien har granskats flertalet gånger av 

studiekamrater och lärare där författarnas egna åsikter kunnat uppmärksammas 

(Shenton, 2004). Tillförlitligheten stärks då artiklarna är publicerade mellan år 2020 

till 2022 vilket innebär att forskningen är ny och relevant. 

Verifierbarhet 
Shenton (2004) menar att en studies verifierbarhet avgörs av hur väl genomförandet 

är beskrivet. För en stark verifierbarhet bör metodavsnittet vara beskrivet på ett sätt 

så att utomstående kan göra om studien och få liknande resultat. Verifierbarheten i 

denna studie stärks genom att samtliga steg är väl beskrivna. Det finns bilagor 

(bilaga 1 och 2) med samtliga sökscheman i de två databaserna för att det ska gå att 

göra om sökningen på nytt. Tillvägagångssättet vid granskning och analys 

presenterades tydligt vilket stärker verifierbarheten.  Verifierbarheten stärks genom 

användandet av Fribergs femstegsmodell (2022) eftersom den beskriver 

tillvägagångssättet vid analysering av artiklar vilket ger möjlighet för läsaren att 

genomföra analysen på nytt. För att beskriva analysprocessen tydligare har en 

tillhörande figur presenterats (Figur 1) vilket stärker verifierbarheten. 

Pålitlighet 
Pålitligheten bestäms av författarnas förmåga till ett objektivt förhållningssätt i 

relation till studiens resultat (Shenton, 2004). Genom att författarna till 

litteraturstudien har formulerat förförståelsen innan studien påbörjades stärks 

pålitligheten. Genom en nedskriven förförståelse indikerar detta på att författarna 

försökt vara opartiska under arbetets gång. Pålitligheten kan däremot sänkas genom 

omedveten påverkan på resultatet baserat på den förförståelse som funnits sedan 

tidigare. Dock har fynden från denna litteraturstudie inkluderats trots att de talar 

både för och emot författarnas förförståelse vilket stärker pålitligheten. Samtliga 

artiklar har till en början analyserats av författarna var för sig, för att sedan 

analysera valda artiklar tillsammans. Detta är något som stärker pålitligheten 

eftersom författarna kunnat tolka resultatet olika under analysprocessen. Däremot 

är samtliga artiklar skrivna på engelska vilket medför en ökad risk för felaktig 
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tolkning av resultatet vid översättningen till svenska. Detta sänker pålitligheten 

eftersom författarna inte har engelska som modersmål. Samtliga artiklar som valdes 

ut har inkluderats i studiens resultat. Dock har vissa artiklar fått mer utrymme i 

studien eftersom de innehöll mer relevant material i förhållande till 

litteraturstudiens syfte, vilket sänker pålitligheten eftersom förförståelsen kan ha 

påverkat vad som uppfattats som relevanta upplevelser utifrån studiens syfte. 

Överförbarhet 
Enligt Shenton (2004) bestäms en studies överförbarhet av vilken grad resultatet 

kan överföras till andra kontexter, grupper eller situationer än det som den aktuella 

studien berör. Resultaten från studierna som använts i denna litteraturstudie 

utfördes i flera länder från olika kontinenter. Att studierna är utförda i länder från 

olika delar av värden sänkes överförbarheten till en nordisk kontext eftersom det 

finns kulturella skillnader beträffande anhörigas upplevelser av omvårdnaden kring 

personer med demens. Att majoriteten av studierna kommer från Asien gör att 

överförbarheten stärks i denna kontext. Överförbarheten stärks även till en nordisk 

kontext genom att tre av studierna är genomförda i Norden. Samtliga kontexter i 

använda artiklar är ordinärt boende vilket gör att överförbarheten stärks till denna 

kontext. Däremot sänks överförbarheten då det är fler kvinnor än män som deltagit 

i de valda studierna, detta sänker överförbarheten till mäns upplevelser.  

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelserna av att vara anhörig till en 

person med demenssjukdom som bor i ordinärt boende. Studiens resultat visade att 

anhörigas upplevelser varierade och berörde flertalet olika områden. Tre 

huvudkategorier skapades: Att vara fast i vardagen, Känslor samt Upplevda brister. 

Tre fynd kommer att diskuteras utifrån systemteorin, pliktetik, dygdetik och ur ett 

samhällsperspektiv. Fynden som kommer diskuteras under resultatdiskussionen är 

Upplevelsen av en förändrad livssituation, Känslan av oro och rädsla samt 

Bristande kunskap och information. Dessa fynd valdes för att belysa vilka 

upplevelser som anhöriga anser att de behöver stöd i att hantera. Sjuksköterskor 

behöver kunskap om anhörigas upplevelser för att vara medvetna om hur 
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upplevelserna yttrar sig. Detta är av stor vikt för att sjuksköterskan ska kunna ge ett 

gott stöd till anhöriga, men även för att kunna ge god vård till personen som är sjuk. 

Upplevelsen av en förändrad livssituation 
När en person drabbas av demenssjukdom drabbas inte bara personen som blir sjuk 

utan även personerna som står närmst. Det blir en stor omställning för de anhöriga 

då en person som tidigare klarat sig själv nu behöver hjälp på olika vis. Flera 

anhöriga i studierna beskrev hur de upplevde att de fick förändra sig själva och sitt 

liv för att kunna ge personen med demens den tid och omvårdnad den behöver. I 

litteraturstudien framkom att anhöriga upplevde en drastisk skillnad i sin vardag i 

samband med att en person i deras närhet drabbas av demens (Nguyen et al., 2021; 

Xu et al., 2022; Munkejord et al., 2020; Hammar et al., 2021; Yang et al., 2021; 

Ploeg et al., 2021; Egilstrød & Petersen, 2021; Xiuxiang et al., 2020; Stacy et al., 

2021; Musgrave Takeda et al., 2022). Detta kan beskrivas med hjälp av 

systemteorin. Denna teori beskriver hur olika delar i ett system påverkas av 

varandra (Schjødt & Egeland, 1994). Schjødt & Egeland menar att den anhöriga 

och personen med demens ingår i ett system som där de är beroende av varandra, 

då en part drabbas påverkar detta i sin tur även den andra. När en part drabbas av 

sjukdom som kräver vård ingår bland annat sjuksköterskan i detta system (Schjødt 

& Egeland, 1994). Jokogbola et al (2018) beskriver att den vård och det stöd som 

sjuksköterskan ger till personen med demens och de anhöriga påverkar hur 

situationen känns för de anhöriga, genom att de anhöriga känner sig sedda, 

förstådda och delaktiga. Därför bör sjuksköterskan arbeta med ett personcentrerat 

förhållningssätt när det gäller de anhöriga samt personen som är sjuk, men även 

använda familjecentrerad omvårdnad för att göra familjen delaktig i situationen 

visade en studie av Lopez et al (2013). Lopez et al visade även att anhöriga kände 

sig trygga av att ha en fast kontakt med sjuksköterskan då det stärkte deras tillit när 

det kom till olika beslut som kunde upplevas svåra att ta ställning till. 

I studierna som utfördes i Asien upplevde anhöriga att det var naturligt och 

förväntat att ta hand om personen med demens i sin familj. De ansåg att det bara 

var att acceptera situationen och att de fick förändra sitt liv för att ta hand om 

personen då detta var en naturlig del av livet som inte går att bortse från (Chen & 
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Lin, 2022; Musgrave-Takeda et al., 2022; Nguyen et al., 2021; Yang et al., 2021; 

Xiuxiang et al., 2020; Xu et al., 2022). Detta kan diskuteras utifrån dygdetiken, som 

innebär att personer handlar efter den norm som förväntas av en för att kunna vara 

en god person (Sandman & Kjellström, 2018). Personen gör det som kommer göra 

att den ses som en god människa av andra. Detta var en stor del i den asiatiska 

kulturen, vilket gjorde att de anhöriga undvek att söka sjukvård i den mån det gick, 

eftersom det annars ansågs som ett misslyckande. Enligt International Council of 

Nurses (2021) ska sjuksköterskan respektera och främja människors olikheter 

gällande religiösa, andliga och kulturella behov för att skydda de mänskliga 

rättigheterna om att alla är lika värda, med samma rättigheter och skyldigheter. Det 

är därför av stor vikt att som sjuksköterska vara medveten om hur människor från 

olika kulturer ser på demenssjukdom, andra sjukdomar samt hur människor ser på 

att få hjälp från olika vårdinstanser. Förutom kulturella skillnader visades även en 

stor skillnad i könsfördelningen i studierna. Majoriteten av studierna visade 

upplevelserna ur ett kvinnligt perspektiv. I en studie av Pöysti et al (2012) visade 

det sig att kvinnor oftare tar ansvar över familjens välbefinnande genom att ta hand 

om äldre familjemedlemmar som drabbats av sjukdom. Kulturella aspekter spelade 

också roll då kvinnorna i studien uppfattades vara mer passande i vårdarrollen än 

vad männen var, eftersom de ansågs mer osjälviska och kärleksfulla. 

Sjuksköterskan behöver alltså tänka på att fånga upp anhörigas upplevelser med 

manligt kön eftersom kvinnor oftare tar vårdarrollen då kvinnor ses mer passande 

för detta enligt Pöysti et al (2012).  

Känslan av oro och rädsla  
Anhöriga upplever oro och rädsla över situationer som kan uppstå, vilket grundar 

sig i att anhöriga inte vet vad som kan hända om de lämnar personen med demens 

ensam, eller låter personen gå ut själv. Anhörigas upplevelser av rädsla kunde också 

bero på att personen med demens använde verbalt och fysiskt våld som en 

konsekvens av sin sjukdom. Litteraturstudien visade att oron även kunde grunda sig 

i hur de anhörigas fysiska hälsa försämrades på grund av att anhöriga prioriterade 

omvårdnadsbehoven hos personen med demens snarare än sina egna (Nguyen et al., 

2021; Hammar et al., 2021; Stacy et al., 2021; Munkejord et al., 2020; Yang et al., 

2021; Chen & Lin, 2022; Egilstrød & Petersen, 2021; Ploeg et al., 2021). Oron 
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kring den anhörigas försämrade hälsa i relation till omvårdnaden går med fördel att 

diskutera utifrån pliktetiken (Sandman & Kjellström, 2018). Denna etiska modell 

handlar om att utföra den rätta handlingen vilket inte enbart bedöms utifrån 

konsekvenserna, utan bedöms även tillsammans med motiven som finns för 

handlingen samt de egenskaper själva handlingen har (Sandman & Kjellström, 

2018). Att vara anhörig till en person med demenssjukdom kan orsaka pliktetiska 

dilemman kring omvårdanden. Omvårdnaden av personen med demens kan 

uppfattas som en plikt och skyldighet då det ofta är en familjemedlem som är 

anhörig till personen med demens. Inom pliktetiken är motiven till handlingen, 

alltså omvårdnaden, det som är avgörande för om det är etiskt rätt eller inte. Vilka 

konsekvenser omvårdanden får för dem anhöriga blir därför åsidosatta. I denna 

studie framgick det att konsekvenserna i form av oro och rädsla hos anhöriga blev 

omfattade.  

För att kunna ge stöd och bemöta anhörigas upplevelser av oro och rädsla är det 

därför av vikt att sjuksköterskan har kompetensen för detta. Enligt International 

Council of Nurses (2021) är det den legitimerade sjuksköterskans ansvar att erbjuda 

stöd eller vård som förbättrar eller bibehåller hälsan. Att ha en pedagogisk 

kompetens som sjuksköterska är även något som krävs för att kunna möta anhöriga 

och patienter med särskilda kunskaper och behov (ICN.,2021). Sjuksköterskan som 

möter anhöriga till personer med demenssjukdom med orosupplevelser bör alltså  

informera om vilka möjliga stöd som finns att tillgå för att minska dessa 

upplevelser, utifrån den pedagogiska kompetens den besitter.  

Resultatet i studien visade att flera anhöriga upplevde att de inte kunde lämna 

personen med demenssjukdom ensam hemma. Detta berodde på att de var rädda att 

någonting skulle hända dem. Då demenssjukdom ofta kallas för ”anhörigsjukdom”, 

är det av stor vikt att den anhöriga får hjälp och stöd från sjuksköterskan för att den 

inte ska känna sig begränsad eller drabbas av psykisk eller fysisk ohälsa. Detta kan 

vara i form av hemtjänst, anhöriggrupper eller generell information om sjukdomen 

just för att öka deras delaktighet och se familjen och personen som är sjuk som en 

helhet (Grunberg et al., 2022; Rognstad et al., 2020; Roberts & Struckmeyer., 

2018). Då de anhöriga upplever att de inte kan lämna hemmet, har det varit 
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betydelsefullt att träffa andra anhöriga som befinner sig i samma situation i form av 

stödgrupper (Hammar et al., 2021; Munkejord et al., 2020; Nguyen et al., 2021). 

Genom att sjuksköterskan använder sin pedagogiska kompetens samt bidrar med 

information om olika stödinsatser leder detta till att anhöriga får möjlighet att 

utveckla sina kunskaper om sjukdomen, samt få psykosocialt stöd från andra 

anhöriga i samma situation. Grunberg et al (2022) och Rognstad et al (2020) 

beskriver att det psykosociala stödet visade sig vara meningsfullt för att hantera 

normalisera svåra känslor som anhöriga upplevde till största del. Däremot kunde 

det vara svårt att som anhörig till en person med tidig demenssjukdom relatera till 

resterande personer i stödgrupperna eftersom de anhöriga ofta var äldre (Grunberg 

et al., 2022; Rognstad et al., 2020). 

Bristande kunskap och information  
Anhöriga till personer med demenssjukdom upplever att de saknar stöd i hur de ska 

hantera situationer som kan uppstå De behöver mer kunskap och information om 

sjukdomen för att kunna ge personen med demens en god omvårdnad, samtidigt 

som de behöver få tid över till sig själva. Litteraturstudien visade att deltagarna 

upplevde ett behov av ytterligare information om demenssjukdomen samt om 

möjligheterna till vårdtjänster eftersom de upplevde ett behov av avlastning 

(Munkejord et al., 2020; Musgrave-Takeda et al., 2022; Hammar et al., 2021). 

Studien visade även att deltagarna upplevde att det fanns brist i kunskap hos 

omvårdnadspersonalen och i samhället.  

Bristen på kunskap och information kan ur ett samhällsperspektiv diskuteras utifrån 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. 

Syftet med riktlinjerna är att minska den fysiska och psykiska belastningen hos 

anhöriga genom stödinsatser i form av bland annat avlösning, utbildning och stöd 

till anhöriga (Socialstyrelsen, 2017).  Socialstyrelsen menar att en viktig stödinsats 

är daglig verksamhet som syftar till att avlasta anhöriga genom att personen med 

demenssjukdom går dit och får hjälp och stöttning i sin vardag. Ur ett 

samhällsperspektiv är daglig verksamhet den mest kostsamma stödinsatsen som ges 

till anhöriga. Per år kostar det samhället totalt 500 miljoner kronor att bedriva dem 

dagliga verksamheterna i Sverige, samtidigt som de dagliga verksamheterna i 
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Sverige har stor platsbrist. Utbildningsprogram är ytterligare en betydelsefull 

stödinsats. Denna åtgärd syftar till att utbilda de anhöriga till personen med 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017). Inom den specialiserade demensvården i 

slutenvården har 80% av de anhöriga erbjudits denna stödinsats medan 58% har 

erbjudits stödinsatsen inom primärvården. Om tillräckligt med stödinsatser till 

anhöriga erbjuds förväntas samhällets kostnader relaterat till vårdkonsumtion 

minska eftersom avlösningen kommer bidra till en minskad upplevd belastning hos 

anhöriga och då även vårdkonsumtionen för anhöriga och personen med demens 

(Socialstyrelsen, 2017). Det globala målet “god hälsa och välbefinnande” går i linje 

med Socialstyrelsens stödinsatser genom att målet innebär att varje individ ska få 

möjligheter och förutsättningar till en god hälsa och ett gott välbefinnande. Detta 

så att varje enskild individ kan nå sin fulla kapacitet och på så vis bidra till 

samhällets utveckling genom att så många människor som möjligt uppnår god hälsa 

och välbefinnande (United Nations Development Programme, 2021). Genom att 

anhöriga får stöd genom olika stödinsatser ger det bättre förutsättningar för att nå 

sin fulla kapacitet och på så vis uppnå en god hälsa och ett gott välbefinnande. 

Därför är därför viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt ge anhöriga information 

om vilka stödinsatser som finns, samt vart dessa finns att tillgå. För att underlätta 

för anhöriga bör denna information ges redan vid diagnostiseringen av 

demenssjukdomen. En ytterligare stödinsats är att få prata med andra människor om 

hur situationen upplevs. Exempelvis att prata i stödgrupper med andra anhöriga i 

samma situation eller med personal inom sjukvården. Enligt Roberts & 

Struckmeyer (2018) var stödgrupperna ett tillfälle där anhöriga kunde vara sig 

själva och inte kände sig dömda på grund av deras känslor till personen med 

demens. Samtidigt fanns det anhöriga som inte var bekväma i gruppmiljön som då 

istället vänt sig till privata rådgivningssamtal. Detta visade sig inte ha varit till hjälp 

eftersom anhöriga upplevde att större delen av samtalen handlade om vidare 

hänvisning för rådgivning (Roberts & Struckmeyer, 2018). Dock visade Grunberg 

et al. (2022) på att anhöriga som fick mer information om demenssjukdomen och 

möjliga vårdtjänster för avlastning kände sig mer förberedda på att hantera 

stressorerna som det innebär att vara anhörig. Anhörigas upplevelser av brist på 

kunskap och information har även visat sig inom andra kroniska sjukdomstillstånd. 
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Ozanne & Graneheim (2018) beskriver att anhöriga till personer med ALS behöver 

information och kunskap under hela sjukdomsförloppet genom kontinuerlig kontakt 

med sjukvårdspersonal. Detta var nödvändigt för att anhöriga skulle kunna få svar 

på frågor om sjukdomen och hantera svåra känslor som sjukdomen innebar (Ozanne 

& Graneheim, 2018). Detta innebär att anhöriga behöver stöd och information på 

olika sätt vilket är något sjuksköterskan behöver tänka på och ta hänsyn till i mötet 

med anhöriga även när det gäller personer med demenssjukdom. Ett förslag på 

förbättringsarbete som i längden hade ökat tryggheten hos anhöriga som upplever 

brist på kunskap och information är att de erhåller en fast kontakt med en 

sjuksköterska som de enkelt kan nå vid frågor och funderingar.  

Slutsats 
Avslutningsvis visade fynden i litteraturstudien att anhöriga till personer med 

demenssjukdom upplevde olika känslor och förändringar i sin vardag på olika sätt. 

De upplever ett ökat ansvar över personen som inte längre kan ta hand om sig själv. 

Detta kunde leda till fysisk och psykisk ohälsa hos de anhöriga som yttrade sig 

bland annat genom sömnsvårigheter, oro och minnessvårigheter. Det visade sig att 

anhöriga hade svårt att hantera situationen på egen hand då de saknade kunskap om 

sjukdomen och kunskap i agerandet i svåra situationer som uppstod. Det är 

betydelsefullt för sjuksköterskor att erhålla kunskap om hur anhöriga upplever 

situationen då en person drabbas av demens, för att kunna fånga upp anhöriga i ett 

så tidigt skede som möjligt. Då en stor del av forskningen beskriver kvinnors 

upplevelser hade vidare forskning ur ett manligt perspektiv behövts för att kartlägga 

eventuella skillnader mellan könens upplevelser. Vidare anser författarna att mer 

kunskap behövs från ett anhörigperspektiv för att förebygga att fler anhöriga 

utvecklar fysisk och psykisk ohälsa då detta visat sig i litteraturstudien. Trots att 

stödinsatser finns, upplever anhöriga fortfarande att demenssjukdomen påverkar 

deras livskvalité. För att få ett utökat perspektiv och tydliggöra eventuell 

förbättringspotential inom anhörigstöd anses ytterligare forskning nödvändigt.   
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Bilaga 1. Sökschema Cinahl Complete 

 

 

 
 

 

Databas: Cinahl Complete 
Datum: 2022-10-14 

Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelserna av att vara anhörig till en person med 
demenssjukdom som bor i ordinärt boende. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - Demens Dementia [MH] OR 
Lewy Body Disease [MH] OR 
Frontotemporal Dementia [MH] OR 
Dementia, Vascular [MH] OR 
Dementia Patients [MH] 

48 694  

2 - Upplevelser Interviews [MH] OR 
Qualitative Studies [MH] OR 
Experienc* [fritext] OR 
Perception* [fritext] OR 
Attitude* [fritext] 

1 032 591  

3 - Anhörig Family Relations [MH] OR 
Spouse [fritext] OR 
Family [fritext] OR 
“family member*” [fritext] 

 
383 282 

 

4 - 1 AND 2 AND 3 3 512  

Begränsningar Sökning nr 4 + engelskspråkig, peer-reviewed, 
forskningsartikel, publicerade mellan 2020 och 
2022. 

503 8 
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Bilaga 2. Sökschema PubMed 
 

 

 

 

 

Databas: PubMed 
Datum: 2022-10-13 

Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelserna av att vara anhörig till en person med 
demenssjukdom som bor i ordinärt boende. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - Demens Neurocognitive disorders [MESH] OR 
Lewy body disease [MESH] OR 
Pick disease of the brain [MESH] OR 
Frontotemporal dementia [MESH] OR 
Dementia, vascular [MESH] 
 

257,660  

2 – Upplevelser Interviews as topic [MESH] OR 
Qualitative research [MESH] OR 
Life change events [MESH] 

137,799  

3 - Anhörig Family relations [MESH] OR 
Family [MESH] OR 
Caregivers [MESH] 

297,167  

4 1 AND 2 AND 3 1,379  

Begränsningar Sökning nr 4 + publicerade mellan 2020 och 2022 + 
engelskspråkig 

309 3 



 46 (52) 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Chen, M-C., & Lin, H-
R. 
 
The experiences of 
family caregivers 
in response to a 
dementia diagnosis 
disclosure 
 
Taiwan, 2022 
 

Syftet var att 
undersöka 
upplevelserna 
hos familjer 
som tar hand om 
personer som 
visar sig ha en 
demensdiagnos 
och analysera 
behovet av stöd 
hos de anhöriga. 
 

Bekvämlighetsurval 
17 kvinnor och 3 män  
Ålder: 41-83 år. 
Inklusionskriterier: Tar hand om 
en familjemedlem med demens, 
kan prata mandarin, har gett 
samtycke till att delta, 
familjemedlemmen ska inte vara 
anställd som vårdare. 
Kontext: Hemmet. 
Semistrukturerade djupintervjuer. 
 

Forskarna rekryterade deltagare genom 
att kontakta ett sjukhus i norra Taiwan. 
En av forskarna höll i intervjuerna med 
intervjuguide som finns med i artikeln. 
Intervjuerna spelades in. 
Textanalys utfördes först enskilt av 
samtliga forskares om sedan 
sammanfördes tillsammans. 
Intervjulängd: 40-50 minuter.  
Informerat samtyckte finns. 
Konfidentialitet skyddas. 
 
Pilotintervju saknas. 
Förförståelse saknas. 
 

Huvudteman: 
*Stunden av avslöjandet 
*förmedla information 
*bibehålla sin personliga 
funktion 
*Att få stöd och leva ett 
gott liv med demens.  
Citat finns.  

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 
svarar på syftet. Citat finns. Rimlig 
intervjulängd. 
Pålitlighet: Stärks då forskarna 
analyserade materialet enskilt och 
sammanfattade senare. Intervjuerna 
utfördes utav en och samma person. 
Sänks då ingen förförståelse finns.  
Verifierbarhet: Stärks då metoden 
är välbeskriven, samt att 
intervjufrågorna finns utskrivna. 
Överförbarhet: Välbeskriven 
kontext som kan appliceras i andra 
sammanhang. Sänks då fler kvinnor 
än män som deltagit 

Egilstrød, B., & 
Petersen, K. S. 
 
Female spouses lived 
experiences of living 
with a husband with 
dementia: a qualitative 
study on changes in 
everyday life 
 
Danmark, 2022 
 

Syftet var att få 
en djupare 
förståelse för 
makars 
erfarenheter av 
sitt vardagliga 
liv medans man 
bor med en 
make med 
demens. 

Ändamålsenligt urval  
9 makar som bor med en make 
med demenssjukdom. 
Ålder ej angivet.  
 
Inklusionskriterier: Makar som 
bor tillsammans med en make 
som har demens.  
 
Kontext: Hemmet. 
Öppna semistrukturerade 
intervjuer. 

Forskarna rekryterade deltagare genom 
kontaktpersoner hos ”municipal 
knowledge center” och ”the neurological 
department” som sedan valde ut lämpliga 
deltagare. Intervjuguide användes och 
finns nerskriven. 
Intervjulängd saknas.  
Deskriptiv fenomenologisk textanalys av 
två forskare. 
Informerat samtycke finns. 
Konfidentialitet skyddas. 
Etiskt godkänd. 
Pilotintervju finns. 
Förförståelse saknas. 

Huvudteman: 
*Hantering av 
restriktioner i 
äktenskapet 
* Hantering av 
restriktioner i det 
vardagliga livet 
*Ensamhet och ångest 
ökar gradvis.  
Citat finns 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 
svarar på syftet och citat finns. 
Stärks då en pilotintervju gjordes.  
Pålitlighet: Stärks då 2 forskare 
deltog vid analysen. Sänks då ingen 
förförståelse finns.  
Verifierbarhet: Stärks då metoden 
är väl beskriven samt att 
intervjufrågor finns nerskrivna. 
Överförbarhet: Stärks genom en 
kontextbeskrivning. 

Bilaga 3. Artikelöversikt 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 
 
 

Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Hammar, M, L., 
Williams, L, C., 
Meranius, S, M., & 
McKee, K. 
 
Being ‘alone’ striving 
for belonging and 
adaption in a new 
reality – The 
experiences of spouse 
carers of persons with 
dementia 
 
Sverige, 2021. 

Syftet var att 
utforska 
makarnas 
erfarenheter att 
ta hand om och 
vårda en partner 
med demens, 
deras vardag 
som par och 
deras 
stödbehov. 

Ändamålsenligt urval.  

9 deltagare. Antal män: 4 st. 
Antal kvinnor 5 st. Ålder: 65–94 
år. 

Inklusionskriterier: Vara 
make/maka till en partner med 
diagnostiserad demens, boendes i 
ordinärt boende, ålder över 65 år 
och svensktalande.  

Kontext: Hemmet. 
Semistrukturerade intervjuer. 

Deltagarna rekryterades från två 
minneskliniker och två stödgrupper till 
en demensorganisation. 
Intervjun skedde i deltagarnas hem eller 
via telefon. Intervjufrågor finns med. 
Intervjulängd: 32–72 minuter. 
Intervjuerna analyserades med latent 
kvalitativ innehållsanalys. 
Informerat samtycke finns. 
Konfidentialitet skyddas. 
Etiskt godkänd 
Pilotintervju saknas. 
Förförståelse saknas. 
 

Huvudtema: 
*Att vara ”ensam” med 
strävande för tillhörighet 
och anpassning till en ny 
verklighet. 
Citat finns. 

Tillförlitlighet: Stärks genom att 
studien svarar på syftet samt att 
citat från intervjuerna redovisas. 
Pålitlighet: Sänks genom att en 
forskare genomfört analysen. Sänks 
då förförståelse saknas.  
Verifierbarhet: Stärks genom att 
metoden och analysen är väl 
beskriven. 
Överförbarhet: Stärks då 
kontextbeskrivning finns. Stärks 
genom tydligt beskrivna teman. 

Munkejord, C, M., 
Stefansdottir, A, O., & 
Sveinbjarnardottirr,K, 
E. 
 
Who cares for the 
carer? The suffering, 
struggles and unmet 
needs of older women 
caring for husbands 
living with cognitive 
decline 
 
Norge, 2020 
 

Syftet var att 
undersöka 
upplevelserna 
hos äldre 
kvinnor som tar 
hand om en 
make som lever 
med kognitiv 
svikt i en 
nordisk kontext. 

Ändamålsenligt urval. 
11 Kvinnor intervjuades. De hade 
tagit hand om sin make mellan 1-
13 år. Alla har bott med maken 
under en tid. 4 var änkor. 9 var 
norrmän och 2 var isländare. 
Ålder: 70-92 år. 
 
Inklusionskriterier: Kvinnor 
som tagit hand om makar med 
omfattande vårdbehov i form av 
kognitiva svårigheter. 
 
Kontext: Hemmet. 
Semistrukturerade intervjuer. 
 

Forskarna kontaktade den lokala 
tidningen och lade ut en annons så att 
intresserade deltagare kunde kontakta 
forskarna. 6 kvinnor rekryterades. 3 
deltagare hade en av forskarna intervjuat 
tidigare, detta resultat publicerades aldrig 
därför rekryterades dom. 2 av deltagarna 
rekryterades genom att en av forskarna 
kontaktade ett boende där de fick kontakt 
med kvinnorna. Intervjulängd: 45 
minuter - 2 timmar. Tematisk 
innehållsanalys av 3 forskare.Informerat 
samtycke finns. Konfidentialitet skyddas. 
Etiskt godkänd. Pilotintervju saknas. 
Förförståelse saknas. 

Huvudteman 
*Svårigheter 
*Lidande 
*Ouppfyllda behov. 
Citat finns.  

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 
svarar på syftet samt citat finns. 
Sänks då pilotintervju saknas. 
Pålitlighet: Sänks då förförståelse 
ej är skriven. Stärks då tre forskare 
utförde analysen. 
Verifierbarhet: Stärks då metoden 
är väl beskriven. 
Överförbarhet: Stärks av 
kontextbeskrivning som kan 
appliceras i andra sammanhang. 
Stärks av tydliga teman. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Musgrave-Takeda, M., 
Ishibashi, M., & 
Masaki., H. 
 
 
The experience of being 
a spouse of a person 
with dementia in 
respect to their marital 
relationship in Japan 
 
Japan, 2022 
 
 

Syftet var att 
identifiera 
upplevelsen av 
att vara 
make/maka till 
en person med 
demens i 
relation till 
deras äktenskap. 
 

Ändamålsenligt urval. 
7 par där en av personerna i paret 
hade en demenssjukdom. 4 män 
och 3 kvinnor deltog i studien som 
make/maka. 
Ålder: 70-90 år. 
Inklusionskriterier: över 65 år, 
bor tillsammans, gifte sig innan 
sjukdomens debut, pratar flytande 
japanska.  
Kontext: Hemmet 
 
Semistrukturerade intervjuer.   
 

Forskarna ringde chefer på 
hemvårdsföretag för att få tag på 
passande deltagare. Intervjuerna skedde i 
hemmet.  De fick läsa igenom materialet. 
De använde semi-strukturerad 
intervjuguide och en av forskarna utförde 
alla intervjuerna. Intervjun fokuserade på 
hur deras liv såg ut, och en 
uppföljningsintervju gjordes där man 
fokuserade på deras relation.  
Intervjulängd: 70-90 minuter. Tematisk 
innehållsanalys samt den hermenuetiska 
cirkeln gjord av 3 forskare. Informerat 
samtyckte finns. Konfidentialitet 
skyddas.  
Etiskt godkänd. Pilotintervju saknas. 
Förförståelse saknas. 

Huvudteman: 
*Ovillkorlig stödja 
livsönskningar hos en 
partner 
*Att bevara sin identitet 
för att fortsätta leva 
tillsammans 
*Att hjälpa varandra är 
naturligt och 
oföränderligt 
*Viljan att bidra till 
samhället med känslan 
av uppskattning för 
andra, *Att se familjen 
växa  samman 
* Upptäcka ett nytt liv 
genom omsorg.  
Citat finns. 

Tillförlitlighet: Stärks då citat 
finns i resultatdelen. Resultatet 
svarar på syftet. Rimlig 
intervjulängd. Deltagarna fick läsa 
igenom materialet 
Pålitlighet: Sänks då det ej finns 
förförståelse nerskriven. Stärks då 
samtliga författare varit med under 
analysen. 
Verifierbarhet: Stärks genom en 
väl beskriven metod. 
Överförbarhet: Stärks genom en 
kontextbeskrivning. 

Nguyen, H., Nguyen, 
T., Tran, D., & Hinton, 
L. 
 
“It’s extremely hard but 
it’s not a burden”: A 
qualitative study of 
family caregiving for 
people living with 
dementia in Vietnam 
 
Vietnam, 2021. 
 

Syftet var att 
undersöka 
familjevårdsupp
levelserna av att 
ta hand om en 
person med 
demens I en 
semi-lantlig 
region utanför 
Hanoi ur ett 
familjevårdarper
spektiv och 
andra 
nyckelinformant
er 

Ändamålsenligt urval. 
24 st deltagare varav 12 
familjevårdare. 
6 kvinnor, 6 män. 
60% av vårdarna var risbönder, 
några få av dem var lärare och 
byggarbetare. 
Ålder: 48–62 år. 
 
Inklusionskriterier: 
Familjevårdare över 18 år med det 
primära ansvaret att ta hand om en 
familjemedlem med demens. 
Kontext: Hemmet. 
Semistrukturerade intervjuer. 

Deltagarna rekryterades genom personal 
från de lokala hälsostationerna där 
personalen hade kunskap om familjerna 
från samhället. Deltagarna fick välja 
intervjuplats.  Ljudinspelning av 
intervjun. Intervjufrågor saknas. 
Intervjulängd: 45-60 min.  
Två av forskarna analyserade resultaten 
med tematisk analys. 
Informerat samtyckte finns. 
Konfidentialiteten skyddas. Etiskt 
godkänd.  
Förförståelse saknas. 
Pilotintervju saknas.  

Huvudteman: 
*Uppfattningar av 
demens 
*Hur livet vänder - 
familjevård som 
moralisk skyldighet 
*Svårigheter och 
utmaningar med 
familjevård 
Citat finns. 

Tillförlitlighet: Stärks genom att 
citat finns samt att studien svarar på 
syftet. 
Pålitlighet: Sänks genom att 
förförståelse saknas. Stärks genom 
att två forskare genomfört analysen. 
Verifierbarhet: Sänks genom att 
intervjufrågor saknas. Stärks genom 
att metoden är väl beskriven. 
Överförbarhet: stärks genom att 
kontexten är väl beskriven. Stärks 
genom att det finns ett lika antal 
män som kvinnor.  
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Ploeg, J., Northwood, 
M., Duggleby, W., 
McAiney, C., 
Chambers, T., 
Peacock,S., & Fisher, 
K. 
 
Caregivers of older 
adults with dementia 
and multiple chronic 
conditions: Exploring 
their experiences with 
significant changes 
 
Kanada, 2020 

Syftet var att 
beskriva 
förändringar 
som sker hos 
familjevårdare 
av personer med 
demens och 
multisjukhet och 
hur dom 
hanterar dessa 
förändringar. 

Ändamålsenligt urval. 
72 personer intervjuades. 58 
kvinnor, 14 män. 
Ålder ej angivet. 
 
Inklusionskriterier: Personen tar 
hand om en familjemedlem/vän, 
den som är sjuk är över 65 år och 
bor hemma och är diagnostiserad 
med demens och två andra 
sjukdomar, pratar engelska, är 
över 18, har datorvana. 
Kontext: Hemmet. 
Semistrukturerade intervjuer. 

Forskarna rekryterade deltagare genom 
den lokala Alzheimer Föreningen. 
Vårdgivare med intervjuvana höll 
intervjuerna. De skedde över telefon och 
spelades in. Intervjuguide användes, 
frågorna finns formulerade.  
Intervjulängd: 20–40 min. 
Tematisk innehållsanalys utfördes av 4 
forskare 
Informerat samtycke finns. 
Konfidentialitet skyddas. 
Etiskt godkänd. 
Pilotintervju saknas. 
Förförståelse saknas.  

Huvudteman: 
*Allting faller på dig – 
allt ansvar 
* För mycket känslor, 
Ingen tid till mig själv 
*Ta hand om sig själv 
*Sökande efter stöd 
*Att gå in i vårdarrollen.  
Citat finns. 
 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 
svarar på syftet och citat finns.   
Pålitlighet: Stärks då 4 forskare 
utförde analysen. Sänks då ingen 
förförståelse finns skriven. 
Verifierbarhet: Stärks då metoden 
är väl skriven. 
Överförbarhet: Stärks då 
kontexten kan sättas i andra 
sammanhang. Stärks då det är 
många deltagare och urvalet är 
varierat. 

Stacy, E, K., Perazzo, 
J., Shatz, J., & Bakas, 
T. 
  
Needs and Concerns of 
Lewy Body Disease 
Family Caregivers: A 
Qualitative Study 
 
USA, 2021. 

Syftet var att 
identifiera 
behov och oro 
hos 
familjevårdare 
till personer 
med Lewy body 
demens (LBD). 

Bekvämlighetsurval urval. 
Antal tillfrågade: 50 st. 
Antal deltagare: 20 st. Antal 
kvinnor: 16 st. Antal män 4 st. 
Ålder ej angivet. 
Inklusionskriterier: 
Vårdgivaren ska ta hand om 
personen med LBD. 
Leva med personen med LBD. 
Vara minst 21 år och klara ett 6-
punkts test (Mini mental state 
examination). 
Kontext: Hemmet. 
Semistrukturerade intervjuer. 

 
 

Deltagarna rekryterades från ett sjukhus 
med ett kognitivt störningscenter. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades för en innehållsanalys. 
Intervjufrågor finns med.  
Intervjulängd: 30-61 min. Analyserades 
av två forskare med deskriptiv statistik. 
Informerat samtyckte finns. 
Konfidentialitet skyddas. 
Etiskt godkänd.  
Pilotintervju finns.  
Förförståelse saknas. 

Huvudteman: 
*Hantering av känslor 
och beteenden. 
*Fysisk vård 
*Instrumentell vård 
*Reaktioner av 
omvårdnaden 
Citat finns. 

Trovärdighet: Stärks genom att 
studien svarar på syftet och citat 
finns.  
Pålitlighet: Sänks genom att 
förförståelse saknas. Stärks genom 
att en pilotintervju genomförts.  
Verifierbarhet: Stärks genom att 
intervjufrågorna finns nedskrivna. 
Stärks genom att metoden är väl 
beskriven. 
Överförbarhet: Stärks genom att 
kontextbeskrivning finns. Stärks 
genom tydliga teman. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Yang, L., Ye, H., & 
Sun, Q. 
  
Family caregivers' 
experiences of 
interaction with people 
with mild-to-moderate 
dementia in China: A 
qualitative study 
 
Kina, 2020. 

Syftet var att 
utforska 
erfarenheterna 
av 
familjevårdares 
interaktioner 
med personer 
med demens. 

Ändamålsenligt urval. 
23 deltagare tillfrågades, 10 
deltog. 8 kvinnor, 2 män. Alla var 
vårdare till en familjemedlem 
med demens. 7 av deltagarna 
bodde tillsammans med personen 
med demens, 3 av deltagarna 
bodde i separata hushåll.  
Ålder: 46-82år. 
Inklusionskriterier: Vårdaren 
ska vara över 18 år. Ska ha vårdat 
minst 3h/ dag i minst 3 månader 
till en person med mild till måttlig 
demens. Kontext: Hemmet. 
Semistrukturerade intervjuer. 

Deltagarna rekryterades från avdelningen 
för neurologi och mental hälsa i 
Hangzhou i Zhejiang-provinsen, Kina.  
Intervjufrågor finns med. Intervjun 
spelades in med ljud. Intervjuerna skedde 
i deltagarnas hem eller på telefon. 
Intervjulängd 30–45 min. 
2 forskare deltog i analysen. Informerat 
samtyckte finns. Konfidentialitet 
skyddas. Etiskt godkänd. 
Pilotintervju saknas. 
Förförståelse saknas. 

Huvudteman: 
*Oväntade saker är 
vanligt förekommande. 
*Positiva 
hanteringsstrategier. 
*Känsla av prestation. 
*Känsla av frustration. 
*Hopp av glädje. 
Viljan av att ha ett eget 
liv. 
Citat finns. 

Tillförlitlighet: Stärks genom att 
studien svarar på syftet samt citat 
redovisas från intervjuerna. 
Pålitlighet: Stärks genom att 
analysen har genomförts av 2 
forskare. Sänks då studien saknar 
förförståelse. 
Verifierbarhet: Stärks genom att 
metoden är väl beskriven. Stärks 
genom att intervjufrågor finns med. 
Överförbarhet: Stärks genom att 
kontextbeskrivning finns. Stärks av 
tydliga teman. 

Xiuxiang, Z., Zhang, 
X., & Hockley, J. 
 
A qualitative study of 
family caregivers’ 
coping strategies of 
looking after people 
with dementia in China 
 
Kina, 2020. 

Syftet var att ta 
reda på 
familjevårdarna
s 
copingstrategier 
när de tar om 
människor med 
demens I en stad 
I provinsen 
Shandong I 
Kina. 

Ändamålsenligt urval. 15 
familjemedlemmar deltog i 
studien. 9 kvinnor. 5 män. Make/ 
maka: 5 st. Barn: 8 st. Mamma: 
1st. Ålder: 39–78 år 
Inklusionskriterier: 
Familjevårdare över 18 år som 
tagit hand om en person med 
demens i hemmet i mer än 6 
månader.  Alla deltagare har 
kinesiskt ursprung med olika 
utbildnings-, sociala-, och 
geografiska bakgrunder.  
Kontext: Hemmet 
Individuella semistrukturerade 
intervjuer med öppna frågor. 

Deltagarna rekryterades från 
anhörigkontaktlistan på en 
mentalvårdscentral, öppen- och 
slutenvårdsenheter i Shandongprovinsen. 
Muntlig och skriftlig info om studien. 
Deltagarna valde intervjuplats. 
Intervjufrågor redovisas ej. 
Intervjulängd: 30–60 min. 
Tolkningsfenomenologisk analys 
utfördes av 3 forskare.  
Informerat samtyckte finns. 
Konfidentialitet skyddas. Etiskt godkänd. 
Pilotintervju saknas. 
Förförståelse saknas. 
 

Huvudteman: 
*Att vara vördnadsfull 
*Ändra sig själv och ta 
hand om sig själv  
*Självförändring 
*Känsla av hopp för 
framtiden 
  
Citat finns. 

Tillförlitlighet: Stärks genom att 
studien svarar på syftet samt citat 
redovisas. 
Pålitlighet: Stärks genom att 3 
författare utförde analysen. 
Pålitligheten sänks genom att det 
saknas förförståelse. 
Verifierbarhet: Stärks genom att 
metoden är väl beskriven. Sänks då 
intervjufrågorna ej redovisas. 
 Överförbarhet: Stärks genom att 
kontextbeskrivning finns. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Xu, Y, X., Leung, D., 
Leung, M, Y, A., 
Kwan, C, Y, R., Liang, 
N, T., & Chai, J, A. 
 
“Am I entitled to take a 
break in caregiving?”: 
Perceptions of leisure 
activities of family 
caregivers of loved 
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Syftet var att 
utforska 
uppfattningarna 
av att vara 
familjevårdare 
till personer som 
lever med 
demens och 
deras 
engagemang i 
fritidsaktiviteter. 

Ändamålsenligt urval. 
Antal deltagare: 20 st 
familjemedlemmar. 5 män, 15 
kvinnor. Ålder: 34–83 år. 
Inklusionskriterier: 
Makar/ släktingar/ barn/ syskon 
som ger vård >3h/dag och >3 mån 
till en person med diagnostiserad 
demens. 
Vårdaren ska vara >18 år. Kunna 
flytande Mandarin. Kunna ta hand 
om människor som lever med 
demens hemma. 
Kontext: Hemmet. 
Semistrukturella individuella 
djupintervjuer. 
 

Deltagarna rekryterades från First 
Hospital of Shijiazhuang i Hebei-
provinsen i Kina 2018. 
Intervjuerna spelades in och skedde på 
platser där intervjun inte kunde störas 
Intervjulängd saknas. 2 forskare utförde 
analysen. Informerat samtyckte finns. 
Konfidentialitet skyddas. 
Etiskt godkänd. 
Pilotintervju saknas. 
Förförståelse saknas. 

Huvudteman: 
*Minskat fritidsliv 
*Behovet av fritid 
*Orsaker till oviljan att 
göra aktiviteter på 
fritiden 
 
Citat finns. 
 

Tillförlitlighet: Stärks genom att 
citat från intervjun redovisas. Den 
sänks genom att intervjulängden 
inte redovisas. 
Pålitlighet: Sänks genom att 
förförståelse saknas. Stärks genom 
att två forskare utförde analysen. 
Verifierbarhet: Stärks genom att 
metoden är väl beskriven och 
exempel på frågor från intervjun 
finns. 
Överförbarhet: Stärks genom att 
kontextbeskrivning finns. Sänks 
genom att en stor majoritet kvinnor 
deltog. 


