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Copingstrategier hos anhöriga som vårdar nära anhörig med demenssjukdom. En
litteraturstudie. Examensarbete i vårdvetenskap 15 högskolepoäng. Blekinge Tekniska
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SAMMANFATTNING
Allt fler personer med demens bor hemma längre, vilket medför att anhöriga får en viktig roll.
För att kunna hantera denna livssituation och dess eventuella upplevelse av stress använder
anhöriga olika copingstrategier. Syftet med studien var att undersöka hur anhöriga kunde
uppleva och hantera situationen av att vårda en demenssjuk anhörig i det egna hemmet.
Studien är en litteraturstudie och inkluderade åtta artiklar där ingående studier var av
kvalitativ design. Den manifesta innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier: finna
lösningar, utveckla förståelse, personlig mognad och fördjupad relation. Resultatet som
framkom kan ses som ett sätt att förhålla sig till hur anhöriga hanterar att vårda nära anhörig.
Resultatet kan även ses som en modell för reaktioner och vilka copingstrategier som kan
tänkas medverka under sjukdomsförloppet. Anhöriga upplevde förluster av olika slag, men
trots demenssjukdomens allvarliga konsekvenser så finns det möjligheter att finna
förhållningssätt som kan hjälpa anhöriga att hantera vårdandet av nära anhörig.
Nyckelord: Anhörigvårdare, demens, copingstrategier.
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INLEDNING
Boendeformen för äldre människor i behov av hjälp och stöd har förändrats markant sedan
1990-talet, framför allt har platser till särskilt boende minskat, vilket har resulterat i att
hjälpen ges i första hand till äldre äldre, 85 år och äldre Borglin (2005) och till de människor
som är i mest behov av hjälp (Häggerström & Kihlgren, 2007). Detta leder till att allt fler
människor bor hemma även med omfattande funktionsnedsättningar och omvårdnadsbehov.
Anhöriga bär i många fall ett stort ansvar för vården av anhöriga. Den 1 juli 2009 infördes en
ny bestämmelse i socialtjänstlagen som handlar om stöd till anhörig som vårdar eller stödjer
närstående. Syftet är att minska deras fysiska och psykiska belastning vilket kan leda till
förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa minskar (Socialstyrelsen 2009).

BAKGRUND
Anhörigvårdare
När en anhörig, i detta arbete definieras anhörig som maka, make eller barn Marcusson et al.
(2003), blir vårdare till en person med demens så kan detta innebära att livssituationen
förändras. Ungefär 70 % av de som erhåller diagnosen demens vårdas under någon tid av
sjukdomen av anhöriga. Vården av en anhörig har ett sammansatt och mångdimensionellt
innehåll (Edberg, 2002). Vårdandet av någon annan kan vara förknippat med positiva känslor
men om vården känns påtvingad eller om behoven är större än de resurser som den anhörige
har, kan vården upplevas som kravfull (Martin, Gilbert, Mcewan & Irons, 2005). Det är
vanligt att anhöriga ställer stora krav på sig själva då det gäller att klara den förändrade
livssituationen samtidigt som de eftersträvar att leva så normalt som möjligt (Lökk, 2009).
Välbefinnandet hos den anhörige påverkas både psykiskt och fysiskt (McConaghy &
Caltabino, 2004). Vården av anhörig med demenssjukdom kräver, oftast och i jämförelse med
annan vård som ges av anhöriga, fler vårdtimmar per vecka (Baker & Robertson, 2008). Till
skillnad från professionella vårdgivares schemalagda arbetstid så innebär oftast anhörigvård
ett ensamarbete, arbetstid dygnet runt i en obestämbar omfattning (Lökk, 2009). De ställer
upp, för någon de tycker om, men får oftast lite respons för sina insatser (Löök, 2009). För
personen som diagnostiserats med en demens sjukdom kan upplevelsen av att bli vårdad av en
anhörig i hemmet innebära såväl känslomässiga som praktiska fördelar för den drabbade då de
anhöriga känner till personens behov bäst och kan tyda kommunikationen (Edberg, 2002). För
att kunna leva med sin demenssjukdom på ett så bra sätt som möjligt är det framförallt viktigt
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med ett socialt sammanhang där delar som att känna sig älskad, förstådd, accepterad och
känslan av att vara värdefull ingår. I detta kan anhöriga spela en stor och viktig roll (Steeman
et al., 2006).

Genom att vårda en anhörig person med en terminal/kronisk sjukdom, som demens sjukdom
är förknippat med, så kan vetskapen att det inte finns några åtgärder som faktiskt botar infinna
sig (McConaghy & Caltabino, 2004). För att orka vårda så är det vanligt att vårdaren
använder olika copingstrategier för att skydda sitt eget välbefinnande (McConaghy &
Caltabino, 2004). Forskningen ter sig hitintills ha koncentrerad sig på kvinnliga vårdare.
(ibid). Det finns en skillnad mellan män och kvinnor som vårdare då det gäller hur graden av
börda upplevs (Brown, Chen, Michell & Province, 2007). Resultaten från forskning som har
undersök manliga vårdgivare indikerar dock att män är mer tveksam till kommunal vård och
att män är mer beroende av hur andra upplever deras förmåga att vårda än kvinnor samt att de
också är rädda för att uppfattas som svaga och att brista i kontroll av situationen (Baker &
Robertson, 2008).

I Sverige finns de ungefär 148 000 personer med demenssjukdom och av dessa nyinsjuknar
24 000 personer varje år. Antalet personer med demenssjukdom kommer att öka stort efter
2020 då ett stort antal personer, som föddes under babyboomen efter andra världskriget,
uppnår hög ålder (Socialstyrelsen, 2009). I Sverige bor den största andelen människor över 80
år i världen. För 25 år sedan fick 15-16% av alla över 65 år hemtjänstinsatser, idag är siffran 9
%. Kommunerna prioriterar personer med störst hjälpbehov och de personer som inte är
tillräckligt sjuka och skröpliga vårdas oftast av anhöriga. Den offentliga äldreomsorgen
erbjuder allt mindre till pensionärerna (Lökk, 2009).

Demenssjukdomens påverkan av det dagliga livet.
Aggarwal, et al. (2003) beskriver i sin studie att det är vanligt att anhöriga refererar till en
enorm psykisk och fysisk börda som de måste uthärda och att själva sjukdomsdebuten
upplevdes som extremt upprörande.

”Jag tror att det kan beskrivas som ett träsk i natten. Det finns inget rationellt”.
(Aggarwal et al., 2003. s. 193)
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Studien av Aggarwal och kollegor (2003) fann att det infinner sig en osäkerhet om vad som
kommer att hända i framtiden. Vetskapen om att sannolikheten för förbättringar och
obotligheten av diagnosen kan resultera i att känslor av hjälplöshet infinner och många av
deltagarna i studien nämnde upplevelser av stress varje gång personen med demens
försämrades ytterligare. Detta resultat beskrevs av en anhörig som om att befinna sig på en
platå som är hanterbar men något händer och känslan av en stor barriär infinner sig som du
måste ta dig över för att komma på nästa platå och på nytt lära sig hantera denna (Aggarwal et
al., 2003).

Ett annat resultat som framkom i Aggarwal, et al. (2003) studie var att personen med demens
förefall vara en helt annan person och klarade inte av att göra saker som de en gång kunde.
Något som anhöriga upplevde mycket smärtsamt var när personen med demens inte kände
igen dem. Anhöriga nämnde att det var omöjligt att kommunicera eller fann det mycket svårt
(ibid). Förlusten av den anhörige var enorm. Studien visade på att intensiv ensamhet, känslor
av depressions karaktär och social isolering var vanligt förekommande hos anhöriga (speciellt
hos make/a). Det som anhöriga uttryckte farhågor så som att inte kunna hantera vården och
säkerheten för personen med demens (Aggarwal et al., 2003). En förlust som är framträdande
är kontroll som påverkar många aspekter av livet. Det är viktigt att finna en balans, för
personen med demens, som innehåller hopp och acceptans (Steeman et al., 2006).

Coping hos anhöriga
Den anhöriges förmåga till coping är ett komplext och dynamiskt system som innehåller olika
komponenter av kognitiv känslo- och hanterings natur. De tre komponenternas syftar till att
kontrollera känslor, lösa eller förändra praktiska problem för att bevara sin psykiska balans så
att den anhörige orkar ge vård till sin anhörig (Gottlieb & Wolfe, 2002). I detta arbete
definieras coping som: tankar och handlingar vars syfte är att lösa problem och därmed
minska stress (Monet & Lazarus, 1991). Lazarus (1984) menar att då det gäller stress,
värderar personen sina resurser för att behålla välbefinnandet. Lazarus (ibid) menar också att
människan och omgivningen har ett dynamiskt, ömsesidigt förhållande. Stress förklaras som
ett förhållande mellan människan och omgivningen som påfrestar eller överskrider
hans/hennes resurser och sätter välbefinnandet på spel. Teorin identifierar två processer,
kognitiv bedömning och val av coping, som viktiga medlare mellan en stressad människa och
omgivningen. Vidare menar Lazarus (ibid) att det finns två former av kognitiv bedömning:
primär och sekundär. I den primära värderar människan om han/hon kan vinna något av en
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viss händelse. Ett exempel är: förväntas självkänslan bli hotande eller ökande. Riskeras
hälsan eller välbefinnandet hos en nära anhörig? En rad personliga karaktärsdrag innehållande
värde, åtagande, mål och tilltro till en själv och världen hjälper till att definiera mål och som
människan definierar att relevans finns för välbefinnandet i en stressfylld situation. I den
sekundära bedömningen utvärderar människan om någonting kan göras för att komma över
eller förhindra skada eller förbättra utsikterna för fördelar. Åtskilliga coping sätt evalueras för
att förändra situationen; acceptera den, söka mer information eller förhindra att man handlar
impulsivt (Lazarus, 1984).

Copingstrategier kan vara av problem eller känslobaserade karaktär. Copingstrategier som är
baserad på känslor handlar oftast om distansering, självkontroll, stödsökning, flykt,
undvikande, acceptans av ansvaret och positiv omvärdering hos människan. Då det gäller
problembaserad coping kan människan reagera med aggressivitet, rationell kylighet,
genomtänkta lösningar på problemet (Folkman et al., 1986). Enligt Lazarus och Folkman
(1984) finns det även copingstrategier som har en omdefinierad inriktning som innebär att
personen strävar efter att förändra upplevelsen av problemet. Ytterligare en strategi har en
undvikande inriktning och denna har som syfte att distrahera människan vilket innebär en
form av flykt beteende. Dess mål är att ignorera och ha tankarna ockuperade på annat. Enligt
Tornstam (2005) så har Folkman och Lazarus (1980) visat att människor reagerar olika på
olika sorters belastning således ter det sig inte som om vi har en fast coping stil utan att
människor tillämpar coping efter situation och typ av påfrestning.

Coping härrör till människans förmåga att klara av, sänka, minimera, bemästra eller tolerera
inre och yttre krav som bedöms ansträngande eller överskrider människans resurser (Folkman
et al., 1986). Studier har visat att effektiv coping leder till bättre psykisk hälsa och färre
negativa effekter av sjukdom (Gottlieb & Rooney, 2004). Finns det möjlighet för anhöriga att
använda sig av effektiva coping strategier så kan dessa ge skydd mot ohälsa både för den som
vårdar och för den person som är sjuk (Gottlieb & Rooney, 2004).

Studiens relation med sjuksköterskans profession
Syftet med studien är att undersöka hur anhöriga kan hantera att vårda en nära anhörig med
demenssjukdom i hemmet. Sjuksköterskan ska identifiera och bedöma, tillsammans med den
anhörige, vilka resurser som anhörigvårdare förfogar över. De anhörigas kunskaper och
erfarenheter ska tillvaratas. Vilka strategier har använts tidigare i livet? Sjuksköterskan bör
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tillämpa gällande forskning inom området. Ett exempel är Kristensson Ekwall et al. (2006)
som fann att de fem vanligaste strategierna som hjälpte anhöriga var: kontrollera känslorna, ta
en dag i taget, minnas de bra dagarna, prioritera och koncentrera sig på det och att inse att de
finns de som har det värre. Gottlieb och Rooney (2004) drog slutsatsen att effektiva
copingstrategier skyddar vårdgivaren. Med tanke på detta så är det viktigt att sjuksköterskan
hjälper den anhöriga att finna effektiva copingstrategier för att på bästa sätt hantera sin och
den anhöriges livssituation.
Sammanfattningsvis förefaller det som om allt fler personer med demens bor hemma längre,
vilket gör att anhöriga får en viktig roll. Sjuksköterskan bör känna till att som anhörig vårda
en närstående har ett komplext och mångdimensionellt innehåll. Det är viktigt att känna till
på vilka sätt de anhöriga hanterar att vårda en närstående som de bor tillsammans med.
Genom att undersöka hur de hanterar denna livssituation och dess eventuella upplevelse av
stress och vilka strategier som används kan sjuksköterskan öka sin förståelse samt, sträva efter
att minska de anhörigas belastning vilket torde kunna leda till förbättrad livskvalitet samtidigt
som risken för ohälsa också torde kunna minska.

SYFTE
Syftet med denna studie var att undersöka hur anhöriga kunde uppleva att vårda en
demenssjuk anhörig i det gemensamma hemmet.

METOD
Studien som har genomförts är en litteraturstudie. Inkluderade artiklar har beskrivit studier
med kvalitativ design. De utvalda artiklarna finns i matris, bilaga 2. De vetenskapliga
artiklarna som har ingått i denna litteraturstudie har sökts i databaserna CINAHL, som är
specialiserad på omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2003) och PsychInfo, som är
en bred databas som täcker forskning inom medicin och omvårdnad (ibid). Sökning utfördes
även i PubMed som är en bred databas som täcker medicin och omvårdnad (Forsberg &
Wengström, 2003) men sökningen resulterade inga artiklar som svarade mot syftet. Av den
anledningen presenteras ej sökresultatet för PubMed i någon av bifogade bilagor.

Sökstrategi
Söktermer valdes utifrån syftet, vilket ledde till termer som handlade om demens, börda för
anhörig, coping och stress. I CINAHL söktes med Cinahl headings, vilket framkommer i
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bilaga 1. Thesaurus användes i PsychInfo för att få fram sökord (Bilaga 1). Sökorden
presenteras utförligare i bilaga 1 samt hur AND och OR användes för att bredda/begränsa
sökningen.

Inklusions- och Exlusionskriterer
Studier med en kvalitativ ansats inkluderades så länge som de svarade mot denna
litteraturstudies syfte. De vetenskapliga krav som ställdes på studierna för att bli inkluderade,
enligt Polit och Beck (2008) var följande. Ett abstrakt som kort beskrev innehållet i artikeln
skulle finnas. Denna begränsning är ett bra hjälpmedel för att kunna identifiera de artiklar som
är relevanta för studiens syfte (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Vidare skulle en
Introduktion/Bakgrund med information om forskningsproblemet finnas. Metoden skulle
beskrivas, vilket innebar att, design, urval och datainsamlingsmetod som använts skulle
framgå. Ett resultat som presenterade forskarens fynd och till sist en diskussionsdel som
skulle innehålla en eller flera av följande; a) forskarens tolkning av resultatet (implikationer i
vården) och b) studiens begränsningar (Polit & Beck, 2008). Artiklar som inte uppfyllde dessa
kriterier blev exkluderade.

Inklusionskriterier var English, Peer Reviwed, reasearch article, Abstract avaliable och Links
to free full text. Qualitative study användes i PsyInfo. Booleska operatorerna AND användes
för att begränsa sökningen och ger ett “smalare” resultat. OR utvidgade sökningen och gav ett
”bredare” resultat (Forsberg & Wengström, 2003). I bilaga 2 presenteras även
inklusionskriterierna. Flera sökningar gjordes men det redovisas endast de som ledde till urval
av artiklar. Totalt lästes 20 artiklar varav 8 värderades efter protokoll för kvalitetsbedömning
av kvalitativa studier (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Se vidare bilaga 3.

Analysmetod
Metoden som har använts är manifest innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Den
kvalitativa innehållsanalysen kan genomföras på olika abstraktions- och tolkningsnivåer. Det
finns en grad av tolkning även i den manifesta innehållsanalysen men det skiljer sig i djup och
tolkningsnivå från den latenta. Författaren har tolkat men uppfattar att sökning efter temanledtrådar inte har skett vilket torde innebära att en latent innehållsanalys ej har skett.
Författaren har pendlat mellan helhet till delar och mellan förståelse och förklaring under
analysens gång, i hopp om att erhålla förståelse av texten (ibid).
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De citat, från anhöriga, som relaterade till syftet skrevs på lappar och samtidigt noterades
vilka artiklar de härstammade ifrån. Dessa meningsenheter kondenserades och utifrån dessa
formulerades underkategorier. Författaren strävade efter att kodningen skulle stämma med
meningsenhetens kontext och med texten som helhet för att uppnå konsensus (Granskär &
Höglund-Nielsen 2008). Underkategorierna sorterades och efter jämförelse av innehåll inom
och mellan kategorierna framkom fyra kategorier. Kategorierna formulerades baserat på
texten som helhet, innehållet i underkategorierna och författarens känsla för det icke explicit
uttalade budskapet (ibid). Författaren har först tagit ut delar för att sedan åter se helheter.
Exempel på analysprocessen visas i bilaga 4.

RESULTAT
Analysen av de inkluderade artiklarnas resultat redovisning mynnade ut i fyra kategorier
”finna lösningar”, ”utveckla förståelse”, ”personlig mognad” och ”fördjupad relation” med
tillhörande underkategorier (Tabell 1). Resultatet kommer framgent att presenteras under
respektive kategori.

Tabell 1.

Översikt kategorier och tillhörande underkategorier
Kategorier

Underkategorier

Finna lösningar
Normalisering
Stöd & avlastning
Vara i nuet
Utveckla förståelse
Upprätthålla vardagen
Söka hjälp
Kreativitet
Personlig mognad
Vinster
Utveckla nya sidor
Fördjupad relation
Kärlek
Känslan av betydelse
Värdesätta det som finns kvar
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Finna lösningar
I kategorin ’finna lösningar’ framkom det att de anhöriga i perioder behövde förneka det
okontrollerbara eftersom detta upplevdes skänka dem en ”andningspaus”. Kategorin
indikerade också att genom att vidmakthålla illusioner, få tro på det som känns bra och
minimera eller förneka obehagliga sanningar så kunde situationen hanteras. Detta illustrerades
av de tre underkategorierna – normalisering, stöd & avlastning och underkategorin vara i
nuet.

Normalisering
I studien av Persson och Zingmark (2006), utkristalliserades det två teman från
undersökningen varav det ena handlade om hur den anhörige försökte anpassa sig till de
svårigheter som sjukdomen förde med sig. Genom att sträva efter att livet skulle vara så
normalt som möjligt. Det kunde vara att göra saker tillsammans, med barn, barnbarn, nära
vänner. Det handlade om att finna mening och närhet i vardagliga situationer som att sitta
tillsammans. Den som vårdade kunde förneka den sjukes problem, vilket har ett samband med
förståelse av vad som hände. Den anhörige kunde förminska problemen genom förnekelse.
Aspekter som framkom var: tvivel på sjukvårdspersonal eller brist på information, tvivel på
rätt diagnos, det fanns ingen acceptans hos den vårdande anhörige. I Quinn et al. (2008)
visades att brist på förståelse kunde finnas hos den som vårdar den sjuke anhörige.
” But as I say to what extent, I am probably wrong in saying this but a laziness
in his memory. I mean he will say to me, um, what is the date today and sit and
wait for me to answer”.
(Quinn et al., 2008. s. 772)

Stöd & avlastning
När anhöriga skapade ett personligt utrymme och när de fick möjlighet att göra egna
aktiviteter så kände de att de kunde glömma vardagen för en stund och ”ladda batterierna”.
Persson och Zingmark (2006) och Quinn et al. (2008) fann i sin studie att en del vårdgivare
gick med i Alzheimers föreningar, vilket kunde leda till ökad förståelse och information.
Isoleringen bröts och de fick nya vänner. När döttrarna hade lärt sig att ta hand om sina
mödrar, förändrade döttrarna sitt liv genom att de försökte ta hand om sig själva,
rättfärdiggöra sitt handlande och tänkte på framtiden. En del döttrar skapade egna privata
fysiska utrymmen som de försökte hålla för sig själva (Perry, 2004).
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Calasanti och King (2007) kom i sin undersökning fram till att när det handlade om män var
det viktigt att de fick syssla med någonting annat som resor, motion och att vara
yrkesverksamma, detta hjälpte dem att orka känslomässigt.

” I went up to my daughter’s over the weekend and left her in respite care…”.
(Calasanti & King., 2007. s.524)
Vara i nuet.
För en person som levde med minnesproblem, blir det viktigt att verkligen närvara i nuet
(Persson & Zingmark, 2006). Calasanti och King (2007) fann att de män som kunde leva i
nuet och därmed inte lät de negativa känslorna och stressen ta över använde sig av följande
strategier: de försökte fokusera på uppgiften, göra det som måste göras, vilket kunde betyda
att känslor blockerades för att lugnet skulle behållas och en upplevelse av att tillvaron inte
splittrades utan livet kunde levas så normalt som möjligt.

”I just mentally overcome it… I just tell myself myself, you know, do what you
have got to do.”
(Calasanti & King. ,2007. s.523)
Utveckla förståelse
I denna kategori framkom det att en bearbetningsprocess kunde påbörjas. Vardagen gjorde sig
påmind vilket krävde ett konstruktivt arbete. Den anhörige försökte hantera vardagen genom
att på bästa sätt få vardagen att fungera genom att klara en sak i taget. De tre
underkategorierna som belyste detta var upprätthållande av vardagen, söka hjälp och genom
att vara kreativ. Dessa tre underkategorier kunde bidra till att de anhöriga upplevde kontroll
över livssituationen.

Upprätthålla vardagen
Ett sätt att upprätthålla kontrollen i tillvaron var att se till att personen med demens behöll
rutiner, intresse och aktiviteter i möjligaste mån (Perry, 2004; Calasanti & King, 2007).

”Yeah, regardless if she has dementia or no Alzheimer she’s still a person, she
can still sit there and hold your hand.”
(Perry, 2004 s. 62)
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Det var viktigt för döttrarna att bevara modern personlighet (Perry, 2004). För de äkta männen
sågs omvårdnaden med fokus på att utföra uppgiften ”någonting som måste göras”. Makarna
tog sig an omvårdnaden som ett arbete eller ett problem som måste lösas (Calasanti & King,
2007). Anhöriga hade ambitionen att inte ta över mer än nödvändigt från personen med
demens för att sträva efter att behålla något av de tidigare rollerna i relationen (Persson &
Zingmark, 2006).
” It is so difficult to help her without depreving her of her
remaning ability.”
( Samuelsson et al., 2001. s. 29)

Söka hjälp
Förutom att ta kontakt med sjukvården och kommunal omsorg Samuelsson et al. (2001) så
skrev en anhörig brev till vänner och bekanta om demenssjukdomen och bad dem att hålla
kontakten med dem trots sjukdomen.

” E wrote to relatives and friends and asked them to keep in contact anyhow.”
(Samuelsson et al., 2001. s.30)
Kunskap fungerade som ett verktyg för att öka tillskrivningen och för att förbereda sig på
kommande förändringar. Trots att kunskap var ett sätt att minska osäkerheten och öka
tryggheten om vårdgivarens tillskrivning, fanns det en risk med för mycket kunskap.
Vårdgivaren kunde få förutfattade föreställningar om hur beteende kunde bli i framtiden
(Polk, 2005).

Kreativitet
I studien av Netto, Jenny & Philip (2009) menade deltagarna att de hade utvecklat sin
kreativitet och förmåga att lösa problem som var relaterade till den anhöriges sjukdom. Ett
exempel kan vara olika knep för att hantera speciella situationer när gamla lösning mist sin
effekt. Vidare framkom vikten av att de lärde sig ta saker som de kommer, acceptera saker
som de är och att acceptera att människan inte kan förändra allt. Vårdgivare hade behov av
fler idéer att avleda deras anhörige. Avledning användes i många situationer men framförallt
då den sjuke blev arg. Vårdgivare ansåg att genom att använda avledning kunde de förändra
den sjukes humör, få tillgång till mer information så att de kunde bättre förstå varför personen
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med demens agerade som den gjorde och för att bättre förstå deras handlande (Polk, 2005).
Anhöriga använde sig av humor för att knyta an till personen med demens (ibid).
” One caregiver called her mother’s ability to formulate a humorous response
as a “brief moment of recognition.”
(Polk, 2005. s. 266)
Personlig mognad
Denna kategori berörde hur anhöriga omvärderade situationen för att göra den hanterbar.
Anhörigvårdaren strävade efter att se vårdandets positiva aspekter som ökad tolerans och
stärkt relation. Den nya livssituationen kunde medföra att anhörigvårdaren kunde hantera
situationen på ett så optimalt sätt som möjligt vilket gav underkategorierna gav en känsla av
vinst och som i sin tur kunde medföra att nya sidor hos anhörigvårdaren kunde utvecklas.

Vinster
Den anhörige levde med samma person, men denna person var i en sjukdomsprocess vilket
kunde innebära dramatiska förändringar (Persson & Zingmark 2006). Vårdgivaren upplevde
en förändrad balans i relationen med den anhörige (Netto, Jenny & Philip, 2009). Den
vårdgivare som var van vid att vårdtagaren hade haft huvudansvaret fann att vårdtagaren inte
kunde fortsätta med detta, vilket resulterade i förändrade roller. Författarna till ovan nämnda
artikel Netto, Jenny & Philip (2009) kom fram till att när vårdgivaren tog rollen som vårdare
utvecklades vårdgivarens tolerans och fördomsfrihet. I samma studie upplevde anhörigvårdare
en närmare relation, de tillbringade mer tid tillsammans, de ansåg att detta var en viktig vinst.
Upplevelsen av en ökad närhet var en annan viktig vinst.
” I’m drawn closer to him. There’s that closeness’ cause I pay so much attention
to him, drawn closer to him, and understand him more, you know, his needs, all
his needs, his daily needs, things like that…(I’m) drawn closer because of his
conditions and the frequent contact with him and everything, Pain, he ask me to
massage. Very close contact now, so I learn to love him better.”
(Netto et al., 2009. s. 254)

Netto, Jenny och Philip (2009) upptäckte även att vårdgivare hade en förändrad och mer
positiv livssyn. Vårdgivare förändrade sin syn på vad som var viktigt i livet. Relationer med
andra värdesattes mer än materiella ting och pengar. Andlig mognad var en vinst av resultatet
att ge vård. Vårdgivaren blev mer medveten om Guds närvaro i deras liv, vilket ledde till
insikten om hur lyckligt lottade de var. Deltagare i studien som var troende upplevde en
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fördjupad relation med Gud vilket ledde till en känsla av frid och glädje. Förändringar i
balansen i relationen beskrev Quinn et al., (2008) på följande sätt; då personen med
demenssjukdom hade svårigheter att uttrycka sin vilja och uppfattning, kunde det bli
svårigheter att följa en konversation. Vårdgivaren kunde även ta över rollen som den som
hade ansvar för den sociala delen av livet. En del vårdgivare kände att de växte som
människor i sina nya roller.

Utvecklandet av nya sidor
Demenssjukdomen medförde att döttrarna fann nya sätt att umgås på (Perry, 2004). Döttrarna
gjorde det bästa av situationen för att båda skulle vara nöjda med tillvaron, eller åtminstone
försöka tolerera mammans beteende så långt som möjligt. Några fann att det var effektivt att
”följa med i” det modern sa och gjorde det för att behålla en positiv stämning. Vårdgivare
gjorde det bästa man kunde, efter bästa förmåga framkom det i studien av (Quinn et al.,
2008). Vårdgivaren kom till insikt om att de inte kunde göra någonting åt diagnosen. Det
gällde att hantera situationen på ett så bra sätt som möjligt. Det som vårdgivaren kunde göra
är att ta dagen som den kommer, ha rutiner för vredesutbrott och uppmuntra den anhörige att
tänka själv. Samtliga döttrar som deltog i studien av Perry (2004) fann inget annat alternativ
än att vårda mammorna själva. Även om inte döttrarna alltid älskade sina mödrar, kände de
sig bundna till dem av kulturella, familjära och/eller sociala skäl.. Studiens resultat indikerade
att en del av döttrarna vårdade på grund av skuld känslor.

”I mean at this point if she was in a home I’d feel so guilty.”
(Perry, 2004. s.58)

Andra anledningar till att bli anhörigvårdare var givna löften som att ta hand om mamman
(Perry 2004). I studien av Samuelsson et al. (2001) vårdade en son för att återgälda en lycklig
barndom.

Fördjupad relation
I denna kategori framkom början till ett slags försoningsarbete för hanterandet av den nya
livssituationen. Detta förutsatte att den anhörige hade kunnat hantera vårdandet på ett för
honom/henne övervägande positivt sätt och accepterat det som hänt. Anhöriga strävade efter
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att finna en mening i det som skett. De tre underkategorierna som belyste detta var kärlek,
känslan av betydelse och att värdesätta det som fanns kvar.

Kärlek
När den anhörige och personen med demens gjorde saker tillsammans upplevde de glädje,
värdighet och närhet (Persson & Zingmark, 2006).

”That’s what I think is so fantastic, cause he is just as good at dancing as he has
ever been.”
(Persson & Zingmark, 2005. s.244)

Kärleken fick ett djup, vilket en man utryckte med orden som sades då bröllopet ingicks ”i
nöd och lust” och det tänkte han hålla fast vid (Sanders & Power, 2009). Det som männen
upplevde som allra svårast var förknippat med avslutet som anhörigvårdare. Detta
frambringade en stark sorg som innehöll ledsamhet, ilska, förnekelse och resignation (Sanders
& Power, 2009). I studien av Calasanti och King (2007) uttryckte en man sin uppfattning om
anhörigvården som ett arbete i kärlekens tecken. Män var i allmänhet stolta över deras
förmåga att ta hand om hushållsarbete och omvårdnaden av deras fruar. Kvinnor som vårdade
ser ofta vårdandet som en naturlig del av deras identitet och de förväntningar som de hade på
sig själva (ibid).

Känslan av betydelse
Många män kände en enorm stolthet Sanders & Power (2009) för att de kunde behålla
standarden i hemmet och att de kunde behålla fruns oberoende så länge som möjligt. Männen
menade att skyddandet av sin hustru som den mest kritiska delen i vårdarbetet. Med skydd
avsåg männen att bevara hustruns självständighet, värdighet och personlighet.

”She would rather be with me than in a (nursing) home”.
(Sanders & Power, 2009. s. 45)
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Persson och Zingmark (2006) visade på att anhörigvårdaren och personen med demens delade
varandras livshistoria. För den anhörige kunde detta uttryckas i vad och hur han/hon gjorde,
för att om möjligt återknyta till tidigare erfarenheter. I studien av Persson och Zingmark
(2006) uttryckte anhöriga ambitionen att så långt som möjligt behålla tidigare roller vilket
kunde återknyta till livshistorian. Denna ambition var viktig för att känna sig som
betydelsefull i sin relation med personen med demens.
Värdesätta det som finns kvar
En dotter beskrev att det fanns bara ett par saker som mamman kände att hon klarade av att
göra. Det var viktigt för hennes välbefinnande att utföra dessa uppgifter (Perry, 2004).

” There’s only a few things left she can do or she feels that she can do so I
thought” Why, why stop her from doing that? “Because she loves to do it, she
fells like she’s helping out.”
(Perry, 2004. s. 60)

Livet med en demenssjuk anhörig innebar att sträva för meningsfullhet i det dagliga livet.
Känslor som förlust, otillräcklighet, sorg och minskad frihet kämpade de anhöriga med för att
få tillvaron att fungera. Men de upplevde även glädje, värdighet och närhet när de är
tillsammans. (Persson & Zingmark, 2006).

DISKUSSION
Metoddiskussion
Syftet med denna studie var att undersöka hur anhöriga kunde hantera situationen av att vårda
en demenssjuk anhörig i det egna hemmet. Till denna frågeställning användes en kvalitativ
ansats, som strävar efter att beskriva, förstå, förklara och tolka (Forsberg & Wengström,
2003). Denna ansats förefaller överensstämma med frågeställningen. Frågeställningen kunde
kanske ha gjorts mer begränsad. Författaren anser att frågeställningen är förankrad i
sjuksköterskans verksamhetsområde.

Begränsningarna (limits) som användes var tillgång till hela texten, abstrakt, granskad och
kvalitativ studie. Begränsningen tillgång till hela texten kan möjligtvis lett till att artiklar
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missats. Dock är det nödvändigt att välja denna begränsning för denna uppsats för att erhålla
ett hanterbart material. Sökorden valdes utifrån syftet. Begränsningen kan ha påverkat
sökningen på så sätt att fler sökord och databaser kunde ha använts och detta kan ses som en
svaghet för litteratursökningens kvalitet.

Granskningsprotokollet som användes (bilaga 3) för granskning av de valda artiklarna togs ur
(Willman et al., 2006). Kvalitetsgranskningen kan eventuellt vara felaktig på så sätt att
artiklarna antingen över- eller undervärderats. Granskningen hade troligen fått en större tyngd
om den utförts av fler granskare än författaren (Willman et al., 2006).
Analysmetoden som användes var manifest innehållsanalys (Granskär & Höglund-Nielsen,
2008). Analysen innebar att författaren håller sig nära den ursprungliga texten och ger en
beskrivning av det konkreta innehållet. Det kan finnas en risk att helheten går förlorad i
analysprocessen om den görs alltför textnära. Därför behövs en viss grad av abstraktion och
tolkning för att resultatet ska bli begripligt och meningsfullt och för att om möjligt öka
förutsättningarna för att se sammanhang och mönster (ibid). Författaren fann svårigheter att i
vissa fall utveckla hållbara och logiska underkategorier och kategorier, vilket kan bero på
brist på erfarenhet av analys förfarandet. Resultatet hade troligen uppfattats mer trovärdigt
om den utförts av fler än författaren.
Författaren valde att inkludera studier med både make/a och barn som vårdar anhörig. Detta
borde öka möjligheterna att få området belyst utifrån olika erfarenheter. Genom att försöka ge
en noggrann beskrivning av urval och analysarbete kan läsaren få möjlighet att bedöma
giltigheten i tolkningen. Citaten från deltagarna i studierna kan också hjälpa läsaren att
bedöma giltigheten (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008). Överförbarheten på inkluderade
artiklar till nordisk sjukvård kan diskuteras då endast två av artiklarna kommer från Sverige.

Resultatdiskussion
Syftet med studien var att undersöka hur anhöriga hanterar att vårda en nära anhörig med
demenssjukdom i hemmet. Utifrån analysen av de utvalda artiklarnas resultat framkom fyra
kategorier med tillhörande underkategorier som hade relevans till syftet. Det gemensamma
som dessa fyra kategorier hade är hur människan kunde hantera den helt nya livssituationen.
Kategorierna kan ses som en utvecklingsprocess hos den anhörige som vårdar. I den första
kategorin som handlar om finna lösningar upplevde den anhörige känslor av förlust av det
”gamla livet”. I en studie av Svanström och Dahlberg (2004) framkom det att framtiden kunde
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te sig osäker, utan sammanhang och okänd mening. Det som kunde hjälpa den anhörige var
att lära sig att ta dagen som den kommer. Vidare menar Svanström och Dahlberg (2004) att
om möjligt underlätta vardagen så ska den anhörige och personen med demens vara i nuet.
Detta kunde innebära att sträva efter en normal vardag, vilket kunde leda till att det ”gamla
livet” behålls i så stor omfattning som möjligt. Genom att söka stöd och avlastning kunde
detta bidrag till normalisering av vardagen (Svanström & Dalberg, 2004). Ger vårdgivaren
enkla, raka instruktioner om vad som händer här och nu så minskar troligen känslor av
osäkerhet och detta kan hjälpa personen med demens att se sammanhang (Helping caregivers
cope with a patient’s dementia, 2005).

I kategorin som handlar om att utveckla förståelse berördes hur anhöriga hanterade sina
känslor av att ha mist kontrollen över livssituationen. Detta kan leda till känslor som tafatthet,
förlamning och känsla av meningslöshet (Svanström & Dahlberg, 2004). För att den anhörige
ska ha möjlighet att utveckla förståelse kan underkategorierna till en del hjälpa till att hantera
den nya situationen. Ett sätt kan vara att varken underskatta eller överskatta personen med
demens förmågor att uträtta uppgifter. (Helping caregivers cope with a patent’s dementia,
2005). Personen med demens behåller sina förmågor längre och känslan av självständighet
behålls lättare (ibid). En svårighet var att finna balansen som gällde vid det aktuella tillfället
då förmågan varierar hos personen med demens. Det krävs att vårdaren har tålamod och har
förmåga att vara flexibel (Helping caregivers cope with a patien’s dementia, 2005).

Nästa kategori som handlar om personlig mognad strävade anhöriga att finna de olika
förlusterna till hanterbara upplevelser. Utgångspunkten borde vara att utgå ifrån hur den
anhörige väljer att se på sitt åtagande som vårdare. Den kan ses som skadlig, hotfull eller som
en utmaning (Rydén & Stenström, 2008). Det ultimata synes vara att anhöriga tar sig an
vårdandet som en utmaning, men i verkligheten så är troligen de två andra utgångspunkterna
med. Detta kan medföra att situationen upplevs i sin fulla helhet (Rydén & Stenström, 2008).
Förhoppningen är att om utgångspunkten är utmaning så förefaller möjligheterna för att
uppleva vinster och utvecklandet av nya sidor större (Rydén & Stenström, 2008).

Den sista kategorin som berör fördjupad relation vilken kan ha utvecklats utifrån ett slags
försoningsarbete som berör acceptans och meningsfrågor av det inträffade är svår, på gränsen
till det omöjliga. Det finns ingen mening i det meningslösa, i lidandet eller förlust. Dock kan
en mening hittas i att som anhörig finnas till och vara hos den som är sjuk, vilket torde vara en
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känsla av betydelse och ett värdesättande i det som finns kvar. Carlander (2002) menar att
relationen mellan make/a, förälder, vuxna, barn där en behöver vård kan liknas vid relationen
mellan tonårsbarn och förälder. Den sjuke både vill ha närhet och stöd, samtidigt som
vårdaren ibland blir ifrågasatt, attackerad och avvisad. Författaren Henry Parland (1929) talar
om en svalkande likgiltighet som kan hjälpa den som vårdar att hantera svåra känslor så att
inte vanmakt och skam tar överhand. Den svalkande likgiltigheten behövs för att människan
ska inse hur stark och värdefull relationen är. Detta behov är kanske som allra störst i de
relationer som är innerliga och kärleksfulla och där beroendet av den enes vård och stöd är
stort.

Den teoretiska ansatsens betydelse för resultatet
I bakgrunden beskrivs att enligt Tornstam (2005) så har Folkman och Lazarus (1980) påvisat
att människor inte har någon fast coping stil utan människan tillämpar coping efter situation
och typ av påfrestning. Utifrån resultatet från denna studie så kan tolkningen bli att det är den
anhöriges tolkning och dess eventuella följder som ligger till grund för valet av
copingstrategi. Lazarus (1984) menar att då det gäller stress värderar människan sina resurser
för att behålla välbefinnandet. Det intressanta är då hur människans värderar sina värderingar.
Lazarus (1984) menar vidare att det är det personliga egenskaper som påverkar individens
värderingar som innehåller begrepp som förpliktelser och övertygelser. Lazarus talar om tre
olika typer av värderingar. På vilket sätt uppfattar människan en viss händelse. Upplevelsen
kan uppfattas som ett hot, skadligt eller som en utmaning. Detta kan uppfattas som det
primära och det sekundära är hur människan uppfattar vad som kan och/eller kommer att
kunna göras för att hantera den aktuella livssituationen. Grunden är att vårdgivaren har gjort
en korrekt bedömning av problemet. Finns en acceptabel lösning bör ansträngningar
koncentreras på att lösa problemet, finns det ingen lösning kan det vara viktigt att finna en
känslobaserad lösning (Cooper et al., 2008).

Alla problem är inte ämnade att mötas på ett probleminriktat sätt. Ibland behöver människan
minimera hotet eller förneka vissa delar av det, tills människan är i stånd att hantera
situationen i sin helhet. Syftet med emotionell coping är då att upprätthålla hoppet så att
vardagen kan fungera (Rydén & Stenström, 2008). Resultaten i denna studie antyder att de
olika kategorierna också indikerar olika strategier (Lazarus, 1984). Detta resonemang
diskuteras nedan med utgångspunkt från den valda teoretiska referensramen för att försöka
förtydliga detta.
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Copingstrategier i de olika kategorierna
Då det gäller kategorin ”finna lösningar” så antyder den att människan i vissa lägen ha behov
av att vidmakthålla illusioner. Den copingstrategi som skulle kunna passa är undvikande
coping vars syfte är att är att verka distraherande (Lazarus & Folkman, 1984). Den anhörige
kan ha behov av att vägra tänka på problemet eller låtsas som att de inte finns och genom att
tänka på annat så kan personen hantera situationen lättare. Problembaserad coping kan ses
som användbar i kategorin ”utveckla förståelse”. Detta är strategier som försöker minska eller
minimera den stressfyllda situationen. Den anhörige kan skaffa en handlingsplan. Genom att
söka hjälp och /eller stöd från personer kan detta innebära att stressen upplevs som hanterbar.
I nästa kategori, ”personlig mognad”, strävar den anhörige efter att förändra upplevelsen av
problemet genom att använda en omdefinierande coping för att omstrukturera negativa tankar.
För den anhörige gäller det att hitta vägar att hantera tilltron till att situationen är hanterbar
och möjlig att bemästra.

Då det gäller den kategorin som berör ”fördjupad relation” kan en emotionsfokuserande
coping användas. Studien indikerar att om den anhörige erhållit hjälp och stöd och
upplevelsen av att de egna resurserna och kraven varit i balans finns det möjlighet att
personen kan känna mening i det okontrollerbara. När människan har gått igenom krisen på
ett för henne/honom genomarbetat sätt kan människan uppleva en ökad styrka och mognad.
Som anhörig kan detta innebära ett värdesättande av det som finns kvar och betydelsen av
kärlek till varandra.

En slutsats av detta som kan dras är att coping som referensram kan vara värdefull i arbetet
med anhöriga som vårdar nära anhörig med demenssjukdom. Den kan fungera väl som
diskussionsunderlag för att få nya och flera infallsvinklar för den som står i en svår
livssituation. Strategier är viktiga, men den anhöriges förutsättningar, grundvärdering, vilja
och personliga hållning måste ses som viktiga faktorer. Sjuksköterskans roll är att i dialog
hjälpa till att formulera och hantera den anhöriges väg att möta den nya livssituationen som
sjukdomen innebär hos den anhörige.
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Bilaga 1 Sökvägar och urval
Databas PsycINFO
17/3 Limits qualitative study, peer-Reviewed, English.
#

Sökord

Träffar

S1

dementia

1457

S2

Coping OR
Copigstategies
OR Coping
behavior

6275

S3

Caregiver OR
caregiver
burden OR
family burden
OR family
caregiver*
family crises
OR family
relations OR
family
structure OR
family life

4095

S4

Stress

424

S5

1 AND 2
AND 3 AND
4

175

Dementia

1473

S2

Coping OR
coping
strategies OR
Coping
behavior

6324

S3

Caregiver OR
caregiver
burden OR
family burden
OR family
caregiver* OR
family crises

4139

1/4
S1

Lästa abs

Lästa Art

Valt

12

8

2

1

OR family
relations OR
family
structure OR
family life
S4

strain

956

S5

1 AND 2
AND 3 AND
4

67

S6

stress

6951

S7

4 AND 6

7389

S8

5 AND 7

179

1

1

1

8

5

2

Lästa abs

Lästa art

Valt

6

5

2

1

1

1

Databas CINAHL
9/3
Limits: Full text Abstact available, English. Peer Reviwed
#
S1
S2
S3

26/2
S1
S2
S3

S4
S5

S6

sökord
Dementia
Coping*
Coping*
Subject
Major:
Caregivers

träffar
1140
2809
137

Relative*
Family
relations
Family
relations
Major
Subject:
Family
relations
Dementia
Dementia
Major
Subject:
Dementia
Life
experience

9216
2809
261

1139
588

46

2

Bilaga 2: Artikelmatris över vetenskapliga artiklar i litteraturstudien

Författare/titel/år/land

Syfte

Metod/urval

Resultat

Kvalitet

Calasanti, T. & King,

Makars förankring av
vårdandet finns I
männens självbild.

Kvalitativt

Visar på hur män tar

Bra

djupintervjuer 22 män

sig an vårdandet och

varav 9 är med i

presenterar 6

artikeln

strategier som

N. Taking ”Woman’s
Work” like a Man:
Husband’s Experiences
of care Work. 2007

framkom.

USA

Netto, N. P, Goh Yen

Undersöka vilka

Kvalitativ,

Anhöriga hade fått

Ni Jenny & Yap Lin

vinster som

halvstruktuerad

vinster, personlig

Kiat Philip Grownig

anhörigvårdare till en

intervju, djup frågor,

mognad,

and gaining through

person med demens

12 anhöriga utvalda.

relationsvinster

caring for a loved one

upplever.

Bra

with dementia. 2009
Kina

Perry, J. Daughters

Undersöka processen

Kvalitativ, djup

Genom processen:

giving care to mothers

när dotter blir vårdare

intevjuer, öppna

återkalla, återlära och

who have dementia:

till sin mor med

frågor. Personal på

återanpassa finner

Mastering the 3 R`s of

demens.

dagcentral skickar ut

döttrarna möjlighet att

(Re) calling, (Re)

inf. genom brev. 18

vårda sin mor.

Learning and (Re)

döttrar som bodde

Adjusting. 2004 Canada

med sin mor.

Person, M. &

Belysa erfarenheter

Kvalitativ ,

Livet med en person

Zingmark, K. Living

av dagligt liv bland

Fenomenologisk-

med demens är en

with a person with

make/a som lever

hermentisk , intervju

komplex situation,

Alzheimer’s disease:

med en person med

med 8 make/a

dramatisk process av

Experiences related to

Alzheimer’s sjukdom.

Bra

Bra

förändrad

everyday occupations.

familjesituation

2006 Sverige

Polk, M. D.

Belysa hur anhöriga

Kvalitativ, En intevju

Visade på viktiga

Communication and

hanterar osökerheten

per mån. under sex

teman relaterade till

Family Caregiving for

vid vård av nära

månader. 3 män, 4

osäkerhet. Ex. humor,

Alzheimer´s Dementia:

anhörig.

kvinnor utvalda av

kunskap, avkoppling.

Linking Attribution and

pers från Alzheimer

Problematic Integration.

förening. Vissa krav.

Bra

3

2005
Quinn, C. , Clare, L,

Visa på subjektiva

Kvalitativ,

Vikten av att hjälpa

Pearce, A. & Van

erfarenheter av

halvstruktuerade

familjemedlemmar

Dijkhuizen, M. The

anhörigvård då det

intervjuer med 34

utveckla förståelse av

experience of providing

gäller par där en av

make/a till personer

förhållanden i tidig

care in the early stages

dem har tidig

med diagnos tidig

demens.

of dementia: An

demens.

demens urval från en

interpretative

Bra

minnesklinik.

phenomenological
analysis. 2008 New
Zeeland
Samuelsson, A-M. ,

Fördjupa förståelsen

Kvalitativ, Djup

Demenssymtom och

Annerstedt, L. , Elmstål,

utifrån anhörigas

intervjuer. 10

reaktioner är

S. , Samuelsson, S-M.

vård- och erfarenheter

deltagare utifrån

förmodligen beroende

& Grafström, M.

av att vårda en

vårdtyngd.

av varandra, personen

Burden of responsibility

släktning med

med demens situation,

experienced by family

demens.

vårdarens känslor,

caregivers of eldery

Bra

coping strategier.

dementia suffers. 2001
Sverige

Sonders, S. & Power, J.

Undersöka

Kvalitativ, djup

Männen lärde sig nya

Roles, responsibilites

förändringar I roller,

intervju, 17

former av relationer.

and relationship among

ansvarstagande och

older husbands caring

relationen

Bra

for wives with
progressive dementia
and other chronic
conditions. 2009 USA
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Bilaga 3 Granskningsformulär för kvalitativ metod
Modifierat formulär ur Willman och Stoltz (2002)
Tydlig avgränsning/problemformulering ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej
Patientkarakteristika Antal:
Ålder:
Man/Kvinna:
Är kontexten presenterad? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej
Etiskt resonemang? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej
Urval
- Relevant? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej
- Strategiskt? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej
Metod för
- Urvalsförfarande tydligt beskrivet? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej
- Datainsamling tydligt beskriven? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej
- Analys tydligt beskriven? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej( )Ej relevant

Giltighet
- Är resultatet logiskt, begripligt? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej
- Råder datamättnad? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej( ) Ej relevant
- Råder analysmättnad? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej ( ) Ej relevant

Kommunicerbarhet
- Redovisas resultatet klart och tydligt? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej( ) j relevant
- Redovisas resultatet i förhållande till ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej( ) Ej relevant
en teoretisk referensram?
Genereras teori? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet ej( ) Ej relevant

Sammanfattande bedömning av kvalitet
( ) Bra ( ) Medel ( ) Dålig
Granskare:…………………………………………………………….

5

Bilaga 4 Analysprocess (Graneheim & Lundman 2004)
Menings enhet
”I try to get back to
some form of being
”normal”: hunting,
fishing…”
”.. make sure that
someone was with her
all the time as a buffer
in case something
wasn’t going right, we
could jump in..”
” I am probably the
most impatient person
God ever created. And
I’m learning to be
patient,”
” We took our
marriage vows and all.
I said ’I do’, and we do
it intil death.”

Kod
Normal tillvaro

Underkategori
Normalisering

Kategori
Finna lösningar

Se till att hon skyddas
om något går fel

Upprätthålla vardagen

Utveckla förståelse

Utveckla förmågan att
behålla lugnet

Utveckla nya sidor

Personlig mognad

Givna kärlekslöften

Kärlek

Fördjupad relation

6

