


LIVET TILLSAMMANS MED EN 
FAMILJEMEDLEM SOM DRABBATS 
AV DEMENS 

 
- ANHÖRIGAS UPPLEVELSER 
 
 
 
ANNA-KARIN PETERSSON 
MARIE ROSÉN 
 
 
 
 
 
 
 
Petersson, A-K & Rosén, M. 
Anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med en familjemedlem som drabbats av 
demens. Examensarbete i vårdvetenskap 15 Högskolepoäng. 
Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för Hälsa, 2008. 
 
Abstract 
Bakgrund: Demenssjukdomar har ett smygande förlopp, där tidiga symtom kan vara svåra 
för anhöriga att upptäcka. Allteftersom sjukdomen progredierar tvingas de anhöriga ta ett 
större ansvar för den insjuknade och hamnar omedvetet i en vårdgivarroll.   
Syfte: Syftet är att belysa anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med en 
familjemedlem som drabbats av demens. 
Metod: Studien är en litteraturstudie som baseras på vetenskapliga artiklar med kvalitativ 
metod. Artiklarna har analyserats enligt Burnards innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet visar att när en familjemedlem drabbas av demens ställs anhöriga inför 
stora förändringar. Kraven ökar och konsekvensen blir ofta att de anhöriga upplever att deras 
egna behov glöms bort. Livet tillsammans med en person som drabbats av demens präglas av 
en stor oro och ovisshet över vad som kommer att ske i framtiden. Den ständiga oro som 
upplevs av anhöriga ökar risken för att de skall drabbas av psykiska problem.  
Slutsatser: Slutsatsen är att anhöriga är i behov av stöd från utomstående när deras 
familjemedlem drabbats av demens. Genom att tillföra anhöriga det stöd de är i behov av 
redan under ett tidigt stadium skulle deras situation underlättas och risken för att de anhöriga 
drabbas av psykisk ohälsa skulle möjligen kunna minskas. 
 
Nyckelord: Burden, Dementia, Experience, Family och Quality of life. 
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INLEDNING 
 
Folkhälsorapporten (2005) visar att år 2000 fanns 130 000 personer med demenssjukdom i 
Sverige. Uppskattningsvis beräknas 25 000 – 30 000 personer insjukna i demens årligen. 
Andrén och Elmståhl (2005) menar att majoriteten av äldre människor i Sverige och även i 
andra länder bor i sina egna hem. De senaste årens nedskärningar inom äldreomsorgen har 
gjort att de äldre personer som bor kvar i eget boende blir beroende av hjälp från sina 
anhöriga för att klara sin vardag. Detta leder till att kravet på anhöriga ökat. 
Demenssjukdomar utvecklas enligt Söderlund (2004) smygande vilket innebär att den 
insjuknade personen fortfarande bor kvar i egna hemmet och att dess anhöriga omedvetet tar 
på sig rollen som vårdgivare. Livet tillsammans med en familjemedlem som drabbats av 
demens beskrivs av Andrén och Elmståhl (2005) som krävande för många anhöriga och det 
påverkar starkt deras hälsa och livskvalitet. Anhörigas livsvärld krymper och deras egna 
behov och önskningar försummas och de anhöriga hamnar i skymundan och därför är 
anhörigas situation viktig att belysa.  
 

BAKGRUND 
 
Det är vanligt bland äldre att uppleva minnesstörningar. För de flesta är dessa problem 
övergående, men detta kan också vara början till en demenssjukdom (Demensförbundet, 
2007). Demenssjukdomar tillhör inte det normala åldrandet (Larsson & Rundgren, 2003).  
 
Demens 
De vanligast förekommande demenssjukdomarna enligt Cullberg (2003) är Alzheimers, 
vaskulär demens och frontallobsdemens och även blandform av demens av alzheimertyp och 
vaskulär demens. Demensliknande symtom kan även ses vid en rad andra sjukdomstillstånd 
(Larsson & Rundgren, 2003). Den allra vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers. Orsaken 
till Alzheimers är ännu inte helt klarlagd men det finns numera en teori om hur sjukdomen 
uppkommer. Enligt denna teori uppstår Alzheimers på grund av en onormal nedbrytning i 
hjärnan av äggviteämnet amyloid. Detta ämne förekommer normalt i hjärnan men bryts ner 
och transporteras bort men vid Alzheimers uppstår ett fel i denna process och äggviteämnets 
nedbrytningsprodukt ansamlas och förgiftar nervcellerna i hjärnan. I takt med att hjärncellerna 
dör så minskar hjärnan i vikt och hjärnan förtvinar (Ekman et al. 2007). Vaskulär demens 
orsakas av kärlsjukdom som stör hjärnans blodförsörjning och orsakar skador i hjärnan. Dessa 
skador kan uppkomma efter hjärninfarkt eller hjärnblödning. Frontallobsdemens tillhör 
liksom Alzheimers de primärdegenerativa demenssjukdomarna som orsakas av förändringar i 
hjärnvävnaden. Det finns även sekundära demenssjukdomar som till exempel orsakas av 
alkoholskador, förgiftningar och vitaminbrist (Larsson & Rundgren, 2003).  
 
Demenssjukdomar innebär sjukliga störningar i hjärnan vilket medför att den drabbades 
livssituation förändras totalt (Ekman et al. 2007). Minnes- och tankeförmågan försämras och 
även andra intellektuella funktioner som till exempel orienteringsförmåga och språk. 
Sjukdomen kan också medföra personlighetsförändring och känslomässiga störningar hos den 
drabbade personen (Larsson & Rundgren, 2003). Dessa förändringar orsakar nedsatt 
funktionsnivå både socialt och i arbetslivet (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 1995). 
Demenssjukdomar är progredierande och så småningom tar sjukdomen över och det blir allt 
svårare att klara vardagen. De emotionella störningarna tilltar och den drabbades fysiska 
funktioner försämras avsevärt. Humörsvängningar och känslomässig avtrubbning blir mer 
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påtagande. Även gångsvårigheter och oförmåga att hålla urin och avföring är vanligt 
förekommande (Larson & Rundgren, 2003).  
Det finns inga läkemedel eller behandlingar som kan bota demenssjukdomar. För personer 
som drabbats av Alzheimers finns det dock numera läkemedel som kan skjuta upp och bromsa 
sjukdomsutvecklingen. Det mest grundläggande i behandlingen av personer som drabbats av 
demens är god omvårdnad. En god omvårdnad vid demenssjukdom bygger på ett bra 
bemötande av den drabbade. Ett bra bemötande kräver goda kunskaper om sjukdomen och 
hur den yttrar sig. En trygg och stabil tillvaro är viktigt och förhöjer även livskvaliteten för de 
personer som drabbats av demens (Ekman et al. 2007).  
 
Anhöriga 
Kirkevold och Strømsnes Ekern (2003) klargör att i det egna hemmet är det de anhöriga som 
ansvarar för att skapa en trygg och stabil tillvaro för sin familjemedlem som har insjuknat i 
demens. Med anhöriga menas i denna studie familjemedlemmar såsom make/maka, sambo 
och barn. Familjen kan ses som en grupp vars medlemmar är knutna till varandra genom 
strukturella och funktionella band. Familjens gemenskap kännetecknas av ett ömsesidigt 
beroende. Varje familj genomgår precis som varje enskild individ en livscykel. Detta innebär 
att familjen förändras över tiden vilket medför att de enskilda familjemedlemmarnas roller 
och uppgifter i familjen växlar. Trots de förändringar som familjens utveckling för med sig är 
familjen en statisk grupp. Det är därför i många fall en självklarhet för anhöriga att ta på sig 
ansvaret när en familjemedlem drabbas av sjukdom. Sedan urminnes tider har det varit 
familjen som vårdat varandra vid ålderdom och sjukdom. Ömsesidig omtanke och omsorg är 
grundläggande i alla nära relationer exempelvis mellan make och maka eller mellan föräldrar 
och barn (Kirkevold & Strømsnes Ekern, 2003).  
 
Teoretisk referensram 
Familjen är en helhet när den lever i samspel med sin omgivning (Kirkevold & Strømsnes 
Ekern, 2003). Därför är Callista Roys omvårdnadsteori användbar som teoretisk referensram i 
denna studie. Roys teori är en adaptionsteori som innebär att människan har en förmåga att 
anpassa sig till förändringar i både den inre och den yttre miljön. Roy definierar begreppet 
miljö som alla förhållanden, omständigheter och influenser som omger och påverkar 
utveckling och beteende hos individer. Enligt Roys teori är människan en bio-psyko-social 
helhet som har fyra adaptiva funktioner. Dessa funktioner är fysiologiska behov, 
självuppfattning, rollfunktion och interpendens. Hälsa beskrivs av Roy som ett tillstånd och 
en process av att vara och att bli en integrerad och hel person. Därför krävs det att livet 
fungerar fysiskt, psykiskt och socialt för att en person skall kunna uppleva hälsa. Relationen 
mellan människor och relationen mellan människor och miljön är avgörande för hur 
människor upplever sin vardag (Roy & Andrews, 1999).  
  

SYFTE 
 
Syftet är att belysa anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med en familjemedlem som 
drabbats av demens. 
 

METOD 
 
Arbetet är en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar använts som underlag. I vetenskapliga 
artiklar finns den senaste kunskapen och resultatet från tidigare forskning kring ämnet 
publicerad, vilket är anledningen till detta val av metod. Avsikten med denna studie var att 
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belysa upplevelser och därför föredrogs en kvalitativ metod. Enligt Willman och Stoltz (2002) 
syftar undersökningar som utförs med kvalitativ metod till att studera ett fenomen eller tolka 
mening, upplevelser och erfarenheter. 
 
Datainsamling 
De vetenskapliga artiklar som använts till underlag för denna studie har sökts fram i 
databaserna CINAHL och Elin@Blekinge. CINAHL är en förkortning som står för 
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature. Denna databas innehåller 
omvårdnadsvetenskapliga artiklar från alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter (Willman 
& Stoltz, 2002). Elin@Blekinge innehåller internationella artiklar i fulltext. 
 
Insamlingen av de vetenskapliga artiklarna har gjorts genom systematisk informationssökning 
i databaserna. Inledningsvis gjordes en bred sökning med ett sökord och därefter 
specificerades sökningen genom att fler sökord lades till. Genom Boolesk söklogik används 
olika sökoperatorer för att få fram vilket samband de olika sökorden skall ha till varandra. De 
vanligaste sökoperatorerna är AND, OR och NOT. Används exempelvis AND kopplas 
sökorden ihop och använder man OR kan man få träffar på både det ena sökordet eller det 
andra eller båda två ihop. Med systematisk informationssökning byggs sökningarna upp från 
ett brett område till ett smalare, mer för syftet ämnat område (Friberg, 2006). Både indexerade 
söktermer och fritextsökning användes. Sökorden som använts till denna studie är dementia, 
family, experiences, quality of life och burden. Hur sökorden använts och kopplats ihop vid 
sökning i de olika databaserna redovisas i bilaga (bilaga 1). Sökningarna i databaserna 
resulterade i 21 artiklar. Ytterliggare 2 artiklar hittades genom manuell sökning. Den 
manuella sökningen gjordes i Google Scholar. I denna sökning eftersöktes efternamn på 
författare som förekommit i andra vetenskapliga artiklar. Totalt valdes 23 artiklar ut för vidare 
granskning. Willman och Stoltz (2002) menar att bedömningen skall innehålla granskning av 
urvalsförfarande, undersökningsgruppens storlek, instrument som använts och studiens 
resultat. Artiklarna lästes igenom och värderades efter protokoll för kvalitetsbedömning av 
kvalitativa studier (bilaga 2). Efter granskning återstod 8 artiklar som var lämpade för syftet i 
denna studie. En översikt av dessa 8 utvalda artiklar återfinns i bilaga (bilaga 3).  
 
Inklusions- och exklusionskriterier 
Det grundläggande kravet är att de vetenskapliga artiklarnas resultat överensstämmer med 
studiens syfte. Kriterier för urval av artiklarna är att de skall vara peer-reviewed och 
granskade av referee. Ytterliggare inklusionskriterier är att artiklarna är publicerade på 
engelska eller de skandinaviska språken. Artiklarna skall dessutom vara publicerade tidigast 
1998 eftersom det är den senaste forskningen inom området som är relevant.  
 
Artiklar där kvalitativ metod inte använts har valts bort. Anledningen till detta är att det med 
kvalitativa metoder är möjligt att gå mer på djupet och beskriva de anhörigas upplevelser 
vilket är syftet med denna studie. De artiklar vars abstract var skrivna på engelska men som i 
fulltext publicerats på andra språk än engelska eller de skandinaviska språken har också valts 
bort. Artiklar där benämningen av anhörig ej stämt överens med benämningen för anhöriga i 
denna studie har valts bort. Även artiklar som erhållit lägre betyg än bra efter bedömning 
utifrån granskningsprotokollet har uteslutits.  
 
Analys 
I en analys ligger koncentrationen på att beskriva det uppenbara och det dolda innehållet i en 
text. Den synliga texten som läses är det som beskrivs som det uppenbara i en text och det 
dolda innehållet innefattar den underliggande meningen i texten (Friberg, 2006). Analysen går 
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ut på att den data som samlats in skall få en ändamålsenlig och tolkningsbar form. Resultatet 
skall kunna knytas till det ursprungliga syftet (Backman, 1998). ”Analysgången kan beskrivas 
som en rörelse vari det ingår ett bekantgörande, ett egentligt analyserande till delar samt en ny 
helhet” s 145 (Friberg, 2006).  
Den analysmetod som använts i denna studie är Burnards innehållsanalys. Denna 
innehållsanalys syftar till att identifiera viktiga kategorier i textinnehåll. Inledningsvis läses 
texten igenom noggrant i sin helhet. Därefter markeras enstaka betydelsefulla ord och korta 
fraser. Texten delas in i meningsbärande delar. Längre meningsenheter förkortas, 
upprepningar och synonymer stryks. Därefter grupperas dessa ord och fraser och placeras in 
under tillhörande kategorier. Slutligen sammanställs kategorierna till en ny enhetlig text som 
utgör resultatet av innehållsanalysen (Burnard, 1996). I tabell 1 följer ett exempel på 
tillvägagångssätt vid analysen av texten resterande återfinns i bilaga (bilaga 4). 
 
Tabell 1 Analys och kategorisering 
Meningsenhet Översättning Kondensering Kodning Underkategori Kategori 
He just wasn´t right. 
There was just a sort 
of strangeness in his 
eyes sometimes. I 
couldn´t tell you 
exactly what it was. 

Han var inte som 
vanligt. Där fanns 
något främmande i 
hans blick ibland. 
Jag kunde inte säga 
dig exakt vad det 
var 

Han 
förändrades, 
men jag kan inte 
riktigt säga på 
vilket sätt. 

Oklar 
förändring 
som skapar 
oro. 

Ovisshet. Förändringar 
i livsvärlden. 

 
RESULTAT 
 
Analysen resulterade i tre huvudkategorier; förändringar i livsvärlden, anpassningar till den 
nya situationen och den dagliga tillvaron. Resultatet kommer att presenteras utifrån de funna 
underkategorierna (bilaga 4). 
 
Förändringar i livsvärlden 
I analysen framkom tre underkategorier som skildrar förändringarna i anhörigas livsvärld när 
en familjemedlem insjuknar i demens. Dessa förändringar kännetecknas av en känsla av 
ovisshet. Förändringarna medför att familjemedlemmarna tar nya roller vilket leder till 
omställningar för familjen. 
 
Ovisshet  
Många anhöriga menar att resans gång börjar med ovisshet och osäkerhet om hur de skall 
hantera och förhålla sig till personlighetsförändringar hos sina familjemedlemmar. Ofta 
beskrivs en känsla av att befinna sig i en situation där man upplever att någonting är fel men 
att man inte kan sätta fingret på det. Dessa upplevelser är vanligt förekommande hos anhöriga 
vars närstående insjuknat i demens och framkommer i studier gjorda av Perry (2002); Scott, 
Lewis, Loughlin och Chambers (2005); Teel och Carson (2003). Exempelvis Perry (2002) 
visar hur denna upplevelse skildras av makar till familjemedlemmar som insjuknat i 
demenssjukdomen Alzheimers. En maka till en man som drabbats av demens beskrev hur hon 
upplevde sin mans beteende under ett tidigt stadium i sjukdomsförloppet: 
 

”He just wasn’t right. There was just a sort of strangeness in his eyes sometimes. 
I couldn’t tell you exactly what it was” (s. 310) 
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Anhöriga betraktar ofta sina familjemedlemmar som samma person som förut men att deras 
personlighet ändå är annorlunda. Personlighetsförändringar är ett av de första symtomen som 
anhöriga uppmärksammar (Perry, 2002; Samuelsson, Annerstedt, Elmståhl, Samuelsson & 
Grafström, 2001). I studien av Samuelsson et al. (2001) delger två män sina erfarenheter om 
hur deras fruars personlighet plötsligt förändrades:  
 

”She became hard and cold – she could laugh scornfully” (s.27) 
 
Misstänksamhet och ogrundade anklagelser mot omgivningen från den insjuknade 
familjemedlemmen är ett annat tidigt tecken som anhöriga lägger märke till. Dessa ständiga 
anklagelser är svåra för anhöriga att hantera, särskilt i början av sjukdomsförloppet då det 
ännu inte finns någon diagnos fastställd (Samuelsson et al. 2001; Scott et al. 2005). En man 
vars mor drabbats av demens berättar i en intervju om hur besviken han var på sin mor 
eftersom hon var så elak: 
 

”Mother phoned a lot of people and told them that I was going to kill her. I was 
nearly at the point of suffering a breakdown due to this” (Samuelsson et al 2001, 
s. 29) 

 
Insikten av att det är någonting som inte stämmer gör att anhöriga söker förklaringar till dessa 
personlighetsförändringar hos sina närstående och därför söker läkarhjälp för sina närstående. 
Familjen upplever sökandet efter svar som en krävande process som präglas av osäkerhet.  
Diagnosen kommer många gånger som en överraskning. Anhörigas erfarenheter av detta 
skildras i Perrys (2002) och Teels och Carsons (2003) studier.  
 
Förändringar överlag kan upplevas som negativt av många anhöriga. Oavsett om förändringen 
är väntad eller oväntad kan den upplevas som ett hot och skapa ångest och oro hos anhöriga. 
Som en strategi för att klara av denna nya situation använder en del anhöriga sig av 
försvarsmekanismer som exempelvis förnekelse. Detta är känslor som kommer fram hos 
anhöriga i intervjustudien som gjordes av Norman, Redfern, Briggs och Askham (2004). En 
fru vars make drabbats av Alzheimers vägrade acceptera diagnosen eftersom hennes make 
inte uppvisade alla de symtom som läkaren sa var typiska för Alzheimers; 
 

”He hasn’t got the Alzheimers disease. He hasn’t got that, because he can 
remember that he’s forgotten.( He (Dr) said with the Alzheimers whatever, it just, 
they don’t realize that they have forgotten, they just repeat the same old things.) 
He does repeat himself a lot, because he’s forgotten he’s told you, but it could be 
worse” (Norman et al. 2004, s. 36)  

 
Nya roller 
Eftersom sjukdomsförloppet utvecklas smygande är det vanligt förekommande att anhöriga 
automatiskt tar på sig de uppgifter som deras insjuknade familjemedlem inte längre klarar av. 
Flertalet av de makor som intervjuades i Perrys (2002) studie beskrev känslan av hur 
sjukdomen kom smygande och helt omedvetet förändrade deras vardag:  
 

”I didn’t realize, I was doing everything… I never realized I was doing all of his 
stuff”(s. 311)  

 
Makorna tog över allt mer fysiskt arbete som deras män tidigare utfört i hemmet. För dem 
innebar detta en markant förändring i deras dagliga liv och i deras roll som hustru. Lära sig 
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nya saker och samtidigt ta hand om sin insjuknade make upplevdes som en konstant stress. 
Deltagarna i Perrys (2002) studie bestod enbart av kvinnor vars makar drabbats av demens. I 
studien uttalar sig dessa kvinnor om hur dessa förändringar påverkar deras vardag.    
 

“I have no strength at all. And so I’m having to learn new roles. I’m getting pretty 
good with a screwdriver and a hammer, and this I don’t mind. I don’t mind being 
strong physically. It’s the being strong emotionally that I don’t let myself cry, 
don’t let myself talk about it”(Perry, 2002, s. 312)  

 
I analysen framkommer det hur viktigt det trots allt är för anhöriga till familjemedlemmar 
med demens att inte helt förlora sin ursprungliga roll som make/maka. Ofta upplever anhöriga 
sig själva som densamma fast starkare, ledsnare och ibland även argare än förut. Rollen som 
vårdgivare åt sin familjemedlem är inte något de förväntat sig att bli men trots detta känner de 
flesta anhöriga att de vill ta på sig denna nya roll så länge det är möjligt. Detta understryks av 
De la Cuesta (2005) och Perry (2002). 
 
Det är vanligt förekommande att anhöriga börjar betrakta den familjemedlem som insjuknat i 
demens som en bebis, ett barn eller en patient. I samband med detta förändras de anhörigas 
ursprungliga roll och en ny identitet skapas. För barn vars föräldrar drabbats av demens blir 
rollerna ombytta. De la Cuestas (2005) och Scotts et al. (2005) studier framhåller dessa 
rollförändringar inom familjen. En dotter till en kvinna som drabbats av demens uttryckte i De 
la Cuestas intervjustudie hur relationen till hennes mor förändrades: 
 

”It is like taking her role (as mother). If she were not sick she would look after 
me. Now she cannot do that so I have to do it for her… Yes because it is like one 
becoming her mother, there is a need to cook for her, wash her, change her 
clothing”( s. 889) 

 
Omställningar för familjen  
En stor del i skapandet av den nya vardagen går ut på att försöka bibehålla den insjuknande 
familjemedlemmens värdighet. Därför försöker många anhöriga att dölja de problem som 
uppstår för övriga familjemedlemmar samt för omvärlden. Detta görs inte bara för att skydda 
den insjuknade familjemedlemmens integritet utan även den egna. För att anhöriga ska klara 
av vardagen försöker de styra upp de dagliga aktiviteterna genom att anpassa miljön för 
familjemedlemmen som drabbats av demens så att han/hon känner sig trygg och säker. 
Anhöriga ger också ofta upp egna aktiviteter för att andra människor inte ska kunna märka av 
deras oro och ifrågasätta något om den aktuella familjesituationen. Likaså försöker de 
anhöriga i största möjliga mån att förhindra oplanerade besök från övrig familj och bekanta då 
dessa besök kan innebära ett orosmoment. Den insjuknade familjemedlemmens 
beteendeförändringar kan då avslöja problemen och ge upphov till att den yttre fasaden 
spricker. Många anhöriga delger sina erfarenheter av detta förfarande i intervjuer som gjorts 
av Perry (2002); Samuelsson (2001) och Scott et al. 2005. De flesta anhöriga blir även 
tvungna att genomföra förändringar i bostadsmiljön för att det skulle vara möjligt för deras 
insjuknade familjemedlem att bo kvar i egna hemmet. Miljön måste anpassas så att den blir 
funktionell både för den insjuknade familjemedlemmens behov och för familjens dagliga liv. 
Anhöriga är många gånger uppfinningsrika och ser möjligheterna att kunna tillfredställa den 
insjuknade familjemedlemmens behov i det egna hemmet. Dessa förändringar medför stora 
uppoffringar från anhöriga. Gemensamt för många anhöriga är känslan av att de helt ger upp 
sitt eget liv för att stödja sina familjemedlemmar som drabbats av demens. Den insjuknade 
familjemedlems behov styr den anhöriges vardag. Dessa uppoffringar från anhöriga beskrivs 
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återkommande i Chenes (2006); De la Cuestas (2005) och Scotts et al. (2005) studier. I 
Chenes (2006) studie berättar en 82- årig man som ensam, i det egna hemmet, tog hand om 
sin hustru som insjuknat i demens om hur sjukdomen kom att styra hela tillvaron:  
 

”She was always calling out. I had to check the locks, as she always wanted to 
leave. I always had to go to bed when she’s in bed and I would get up 4 to 5 times 
at night” (s.195) 
 

Den första tiden av sjukdomsutvecklingen innebär en tid av förändring för anhöriga som 
måste lära sig nya saker. Samtidigt är det en period som präglas av sorg då familjens sätt att 
leva som de gjort förut som familj förloras. Denna sorgeprocess skildras av makar som deltog 
i Perrys (2002) studie. 
 
Anpassning till den nya situationen 
Huvudkategorin anpassning till den nya situationen gav efter analysen två underkategorier; 
ansvarstagande och vårdande av en familjemedlem. 
 
Ansvarstagande 
Äktenskapet har för många äldre par en stor betydelse. De uttrycker tydligt att löftet som ges 
till varandra vid giftermål gäller i vått och torrt, livet ut. Det är därför en självklarhet för dem 
att vårda sin make/maka som drabbats av demens. Dessa känslor betonas av anhöriga som 
deltagit i Normans et al. (2004) och Perrys (2002) studier. En man som vårdade sin hustru 
som drabbats av demens beskrev denna känsla i en intervju: 

 
“You couldn’t put her in a home. Never dreamt of it. But I mean we got married, 
I´ve got to take the rough with the smooth, ain´t I? When I got married and made 
vows that I´d look after her” (Norman et al, 2004, s. 33) 
 

Pliktkänslan gentemot sin make/maka gör att anhöriga har svårt att släppa taget och överlåta 
omvårdnaden eller delar av den åt till exempel hälso- och sjukvården. Många anhöriga tycker 
att de själva är de bästa vårdgivarna och att inga andra kan tillgodose den insjuknade 
familjemedlemmens behov lika bra som de kan. Detta problem lyfts fram i intervjuer med 
anhöriga i flera studier gjorda av Chene (2006); Norman et al. (2004) och Perry (2002). I 
exempelvis Chenes (2006) studie berättar en man att han blivit erbjuden hjälp från 
utomstående att ta hand om sin hustru. Han kände sig tvungen att tacka nej, eftersom hans 
hustru var mycket aggressiv och han ville inte utsätta andra för hennes våldsamma beteende.    
 
Vårdande av en familjemedlem 
Många anhöriga beskriver svårigheterna med att ensam klara av att vårda sin familjemedlem 
som drabbats av demens. Dessa förhållanden är ingenting som det riktigt går att förbereda sig 
för. Utan hjälp från utomstående finns inget utrymme för återhämtning och det blir svårt för 
anhöriga att hantera de konsekvenser som sjukdomen medför. Något som upplevs som 
besvärligt för anhöriga är att ständigt förföljas av familjemedlemmen som drabbats av 
demens, få svara på upprepade frågor och att konstant hålla familjemedlemmen under uppsikt. 
Oroliga nätter med brist på sömn gör att många anhöriga också blir trötta och helt utmattade. 
De anhöriga blir bundna dygnet runt och vårdandet av den insjuknade familjemedlemmen blir 
en tung uppgift som aldrig tycks ta slut. Denna uppgift blir allt mer krävande ju längre tiden 
går och framhålls också i flera studier som utförts av Chene (2006); Samuelsson et al. (2001); 
Scott et al. (2005) och Teel och Carson (2003). En man vars hustru drabbats av demens 
uttryckte sin frustration över situationen: 
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”I was tired when I came home from work. It was like coming to a care center. It 
was HELL” (Samuelsson et al. 2001, s. 29)  

 
Trots den tyngd det innebär att vårda en familjemedlem som drabbats av demens framhåller 
många anhöriga att det även skapar en tillfredställelse över att kunna hjälpa till. De anhöriga 
känner sig behövda och det framgår att det är viktigt för anhöriga att veta att de har gjort sitt 
allra bästa för att den insjuknade familjemedlemmen ska kunna bo kvar i det egna hemmet så 
länge som möjligt. En del barn vars föräldrar drabbats av demens uttrycker glädje över att 
kunna återgälda den omtanke och kärlek föräldrarna gett dem under uppväxten. Positiva 
aspekter av att vårda sin familjemedlem skildras av anhöriga i intervjuer gjorda av Chene 
(2006 ); De la Cuesta (2005) och Scott et al. (2005).  
 
Den dagliga tillvaron  
I analysen framkom fyra underkategorier som beskriver den dagliga tillvaron. 
Underkategorierna är; sorg hos anhöriga, oroskänslor, skuldkänslor och psykiska problem. 
 
Sorg hos anhöriga 
I de artiklar där äkta par intervjuats framkom det att både män och kvinnor beskriver hur svårt 
det är att förlora sin livskamrat. Många anhöriga uttrycker en sorg över att inte få kontakt med 
sin insjuknade livskamrat trots att personen i fråga är fysiskt närvarande. Den nära relationen 
makar emellan tynar bort. Det beskrivs av anhöriga att familjemedlemmen som drabbats av 
demens ibland har klara stunder då han/hon är sitt ”gamla jag” och är precis som förut. Dessa 
stunder har stor betydelse för anhöriga eftersom det ger dem glädje och styrka. En glädje över 
att se att ens livskamrat fortfarande finns kvar. Detta ger anhöriga styrkan att fortsätta att ta 
hand om sin familjemedlem. Anhöriga beskriver en känsla av förtvivlan då de inte blir 
igenkända av sin livskamrat som drabbats av demens i Chene (2006); Perry (2002) och 
Samuelsson et al. (2001). 
 

”He does not recognize me. He does not recognize his wife. This makes it very 
hard” (Chene, 2006, s. 198) 
 

Oroskänslor 
Hela tillvaron präglas av en ständig oro för många anhöriga. En oro över vad som kan hända 
om den insjuknade familjemedlemmen lämnas ensam. Omöjligheten att förutse vad som 
kommer att hända härnäst betraktas av deltagare i Chenes (2006); Samuelssons et al. (2001) 
och Teel och Carsons (2003) studier som ett av de största orosmomenten i vardagen. En 
kvinna vars make drabbats av demens beskrev detta orosmoment i en intervju: 
 

”It was frightening when I went to work, wondering if he’d come home, if he’d 
wake up. I was so wound up, and so closed up in my body; it took a long time for 
me to come out. I was very sad but I didn’t realize it” (Chene, 2006, s. 203). 
 

Anhöriga är ängsliga över att själva bli sjuka så att de inte klarar av att ta hand om sin 
insjuknade familjemedlem. Oron är stor för vad som kommer att hända den dag de inte längre 
förmår vårda sin familjemedlem i det egna hemmet. Beslutstagandet om att 
familjemedlemmen som drabbats av demens inte längre kan bo kvar i hemmet utan måste 
flytta till särskilt boende väcker smärtsamma känslor hos anhöriga. De känner sig nedstämda 
och uppgivna efter att ha fattat detta svåra beslut. Ofta känns det som en förlust och anhöriga 
känner sig chockade. De beskriver också att de bekymrar sig för hur deras insjuknade 
familjemedlem kommer att reagera vid flytten och är rädda för att familjemedlemmen 
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kommer att tillfoga sig själv skada. Detta är ett beslut som många anhöriga i Chenes (2006) 
och Samuelssons et al. (2001) studier våndas över.  En man i Chenes (2006) studie som tagit 
beslutet att hans hustru skulle flytta till särskilt boende uttryckte sin oro i en intervju: 

 
”That’s what worries me. How will she cope in there? Because she swears to me 
if she goes into a home she will kill herself, by, hanging” (s. 200) 

 
Skuldkänslor 
Den ständiga oron finns kvar hos många anhöriga trots att deras familjemedlem tas om hand 
på särskilt boende. Skuldkänslor och dåligt samvete är vanligt förekommande hos anhöriga 
till familjemedlemmar som drabbats av demens. De upplever att de inte gör eller har gjort 
tillräckligt för att hjälpa den insjuknade familjemedlemmen. Det har visat sig att barn vars 
föräldrar drabbats av demenssjukdom känner skuld på olika sätt. Detta beror till stor del på 
vilken relation de haft med sina föräldrar tidigare. Barn som haft en sämre relation till sina 
föräldrar under uppväxten känner ofta inte samma skuld över att de inte tillräckligt nog 
stödjer sina föräldrar som drabbats av demens. Den tidigare relationens betydelse belyses i 
Caron, Griffith och Arcands (2005) och Samuelssons et al. (2001) intervjustudier. Många barn 
vars föräldrar insjuknat i demens känner samvetskval vid beslut om fortsatt medicinsk 
behandling då deras föräldrar befinner sig i livets slutskede. I Caron et al. (2005) beskriver en 
dotter vars mor drabbats av demens vilket svårt beslut detta är och att det skapar mycket 
tvivel; 

 
”She doesn’t have a good quality of life but we have to keep her alive at all costs, 
what quality of life will I be giving her? She has no quality of life. I will be 
keeping her alive just for me” (s. 129) 
 

Flera män vars makor drabbats av demens delger i Norman et al. (2006) studie sin oro över att 
behöva ingripa fysiskt då deras fruar fått våldsamma utbrott. I efterhand skapar dessa 
ingripanden skuld hos männen då det känns som om de begått ett övergrepp mot sin maka. En 
man berättar om hur ångerfull han kände sig efter en sådan händelse: 
 

”She was really letting off steam, she was shouting and… it was awful. I had to 
put my hand over her mouth and the following morning she had blood 
coagulations all around you see. So I told them (district nurses) what had 
happened. I said, `Well it was the only way I could stop her´” (Norman et al. 
2006, s. 29) 
 

Psykiska problem  
Det är inte bara den insjuknade familjemedlemmens beteende som är provocerande för 
anhöriga. Många anhöriga vittnar också om att de har svårt att hantera sina egna känslor som 
ilska, irritation och sitt dåliga samvete. Negativa känslor som ilska och irritation mot den 
insjuknade familjemedlemmen är vanligt förekommande hos anhöriga och får dem att känna 
sig ångerfulla. Anhöriga beskriver hur all fokus riktas mot den familjemedlem som drabbats 
av demens medan de anhöriga ofta själva glöms bort och hamnar i skymundan. Dessa 
negativa känslor kommer fram i intervjuer med närstående i Chenes (2006); Samuelssons et 
al. (2001) och Scotts et al. (2005) studier. En kvinna vars make drabbats av demens beskriver 
i Scotts et al. 2005 studie en känsla av självömkan: 
 

”I worry all the time while he sits there quite happily” (s. 29) 
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Ett liv i ständig oro ger ofta upphov till psykiska problem. Det är vanligt förkommande att 
anhöriga till familjemedlemmar som drabbats av demens blir deprimerade. Känslor av att det 
inte längre finns något hopp och att allting bara går utför för personen som drabbats av 
demens beskrivs av anhöriga som en utlösande faktor till att bli nedstämd och deprimerad. I 
samband med försämringar i den insjuknade familjemedlemmens hälsa känner sig många 
anhöriga att sjukvården inte involverar de anhöriga i de beslut som fattas så mycket som de 
skulle önska. De anhöriga känner sig därför försummade vilket förstärker deras känslor av 
nedstämdhet vilket framkommer i Carons et al. (2005); Normans et al. (2004) och Scotts et al. 
(2005) intervjuer. Många anhöriga menar att omhändertagandet av den insjuknade 
familjemedlemmen tar upp hela deras vardag och därför leder till isolering. En del anhöriga 
jämför detta med att vara en fånge i sitt eget hus. Det är inte alltid utomstående förstår vilken 
tung börda de anhöriga bär på. Då de anhöriga inte känner sig förstådda av sina vänner och 
bekanta blir de sårade och känner sig utanför. Följden blir att anhöriga till personer som 
drabbats av demens allt mer sällan får tillfälle till socialt umgänge. Denna ofrivilliga isolering 
beskrivs av de anhöriga som deltog i studierna som gjordes av Chene (2006); Samuelsson et 
al. (2001) och Scott et al. (2005). En kvinna vars mor drabbats av demens beskrev i 
Samuelssons et al. (2001) studie hur bunden hon blev till sin mor och vilka konsekvenser 
detta fick för hennes dagliga liv: 
 

”During these years I had a dome over me. I went directly from my work to my 
mother. I had no weekend to my self. I almost stopped seeing my friends – it was 
to much for me. My life changed a lot. I became depressed” (s. 29) 

 

DISKUSSION 
Diskussionen till denna studie delas in i två delar. Först diskuteras den valda metoden och 
därefter följer en diskussion av resultatet. 
 
Metoddiskussion 
Syftet med den här studien var att belysa anhörigas upplevelser av att leva med en 
familjemedlem som drabbats av demens. För att uppnå syftet gjordes en litteraturstudie med 
vetenskapliga artiklar som underlag. De vetenskapliga artiklar som användes var baserade på 
forskning där kvalitativ metod använts. I kvalitativa studier presenteras enligt Backman 
(1998) resultatet i verbala formuleringar. Intervjuer möjliggör att deltagarna kan uttrycka sina 
erfarenheter och upplevelser ordagrant. Därför har intervjustudier med kvalitativ metod 
använts i denna studie eftersom de utgör ett bra underlag för studiens syfte. Tanken från 
början var att använda vetenskapliga artiklar baserade på både kvalitativ och kvantitativ 
forskning. En kvantitativ undersökning beskriver och förklarar enligt Holme och Krohn 
Solvang (1997) vad som är gemensamt, genomsnittligt och representativt hos en större grupp 
människor. Genom att utesluta vetenskapliga artiklar baserade på kvantitativ forskning har 
denna studie en svaghet eftersom en kombination av både kvalitativa och kvantitativa studier 
hade gett en bredare förståelse av hur det är att vara anhörig till någon som drabbats av 
demens och kanske hade vissa generaliseringar kunnat göras, utan att vara på bekostnad av 
mer individuella och unika upplevelser. Anledningen till att denna begränsning gjordes var att 
denna kombination skulle innebära att två olika analysmetoder skulle användas, vilket skulle 
bli mer tidskrävande. Dessutom var syftet med denna studie att belysa den enskilde individens 
upplevelser och inte vad som är gemensamt för en större grupp i samhället. I föreliggande 
studies resultat visas övervägande de negativa aspekterna och konsekvenserna av att vårda en 
familjemedlem som drabbats av demens. Anledningen till detta kan vara att det inte bedrivits 
mycket forskning beträffande anhörigas positiva upplevelser av att leva tillsammans med en 
familjemedlem som drabbats av demens. Vid granskandet av artiklarna till denna studie 
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uppmärksammades att de artiklar som behandlade positiva upplevelser var flertalet studier 
gjorda med kvantitativ metod medan studier gjorda med kvalitativ metod oftast framhöll mer 
negativa upplevelser. Orsaken till denna skillnad kan vara att det på grund av den rikliga 
mängd forskning som visat på negativa aspekter i vårdandet av personer som drabbats av 
demens, finns en kollektiv omedveten förutfattad mening om att det skall vara en börda för de 
anhöriga. Därmed kan intervjuer färgas av denna dolda förutfattade mening, medan studier 
med kvantitativ metod har kunnat hållas mer objektiva. Eftersom denna studie har artiklar 
gjorda med kvalitativ metod som underlag har därför studien kommit att belysa övervägande 
negativa upplevelser för anhöriga som lever tillsammans med en familjemedlem som drabbats 
av demens.   
 
Enbart två databaser användes vid artikelsökningen. Anledningen till detta var att de 
sökningar som gjordes gav ett stort urval av artiklar. De artiklar som sedan valdes ut efter 
granskning hade tillräckligt innehåll för att uppfylla studiens syfte. Genom att inte fler 
databaser söktes igenom kan utbudet ha begränsats. Denna begränsning kompenseras genom 
att alla artiklar som studiens resultat är baserat på har olika författare. Dessutom har studierna 
genomförts i flera olika länder världen över. Detta gjorde att studien fick ett brett underlag 
trots att bara två databaser användes.  
 
Analysmetoden som användes var Burnards. eftersom denna innehållsanalys ansågs vara 
passande då den var tydlig att följa. Den visade sig också underlätta bearbetningen av 
artiklarna på så sätt att den gav arbetet en bra struktur. Samtliga artiklar som ingick i studiens 
resultat var publicerade på engelska. Detta medförde att meningsenheterna fick översättas till 
svenska för att därefter kunna förkortas ner till mindre meningsenheter och slutligen placeras 
in i tillhörande kategorier. En översättning från ett språk till ett annat för med sig att 
meningsenhetens innebörd kan gå förlorad eller misstolkas. För att förhindra feltolkning lästes 
samtliga artiklar igenom flertalet gånger. Först lästes de enskilt och därefter jämfördes de 
kategorier som var och en funnit. Till sist diskuterades artiklarna och ett gemensamt beslut om 
vilka kategorier resultatet skulle innehålla togs. På så vis har också eventuella tolkningsfel 
kunnat korrigeras.    
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visar att den första tiden då sjukdomen utvecklas präglas av en känsla av att 
någonting inte stämmer. Anhöriga förstår inte vad som händer med deras familjemedlem som 
drabbats av demens. Den insjuknade familjemedlemmen anses vara den samma som förut 
men annorlunda. Känslan av ovisshet, särskilt i tidigt stadium av sjukdomsförloppet, är 
gemensam för många anhöriga. Flera studier från olika länder framhåller dessa upplevelser 
från anhöriga och därmed verkar denna upplevelse vara gemensam världen över (Perry, 2002; 
Scott et al. 2005; Teel & Carson 2003). Vidare visar resultatet i denna studie att det oftast är 
förändringarna i personligheten som de anhöriga lägger märke till. Dempsey och Baago 
(1998) bekräftar att insjuknandet i demens medför personlighetsförändringar och 
känslomässiga störningar redan i tidigt stadium av sjukdomsförloppet. Personen som drabbats 
av demens förblir fysiskt intakt under en längre tid samtidigt som de psykosociala 
egenskaperna hos den insjuknade försämras kontinuerligt. Detta kan liknas vid att personen 
försvinner medan kroppen lever vidare (Dempsey & Baago, 1998). Det visade sig i denna 
studies resultat att dessa förändringar hos den insjuknade familjemedlemmen vanligen yttrar 
sig som misstänksamhet och ofta riktas ogrundade anklagelser mot de anhöriga. Larsson och 
Rundgren (2003) och Marcusson et al. (1995) menar dock att även andra symtom kan 
uppträda vid insjuknandet i demens. Försämrat minne och orienteringsförmåga är vanligt 
förekommande och medför svårigheter att utföra praktiska sysslor i vardagen. Dessa 
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avvikande beteenden från den insjuknade personen får därför anhöriga att reagera (Larsson & 
Rundgren 2003; Marcusson et al. 1995). Detta innebär att varje familj upplever den första 
tiden av sjukdomsutvecklingen på helt olika sätt. Upplevelsen är unik för varje drabbad 
familj. På grund av denna studies begränsade omfattning har inte mångfalden av anhörigas 
upplevelser av sina familjemedlemmars insjuknande kunnat åskådliggöras i sin helhet. 
 
Det framkommer i resultatet att både förändringarna hos den insjuknade familjemedlemmen 
och de förändringar som uppstår i vardagen till följd av sjukdomen kan upplevas som ett hot 
av många anhöriga. Kirkevold och Strømsnes Ekern (2003) understryker hur anhörigas 
livsvärld blir annorlunda på många sätt och vis när en familjemedlem drabbas av demens. 
Andrén och Elmståhls (2005) kvantitativa studie med 153 anhöriga till personer som drabbats 
av demens visar däremot att en del anhöriga väljer att se dessa förändringar i vardagen som en 
möjlighet istället för ett hot. Andrén och Elmståhl (2005) och Papastavrou, Kalokerinou, 
Papacostas, Tsangari och Sourtzis (2007) studier visar att hur de anhöriga kommer att reagera 
styrs av faktorer som individens egenskaper, självkänsla, erfarenheter och ekonomisk 
situation. 
 
Resultatet i föreliggande studie visar vidare att anhöriga omedvetet börjar utföra allt mer av 
de uppgifter som tidigare utförts av den nu insjuknade familjemedlemmen. Denna anpassning 
är något som sker automatiskt eftersom människan enligt Roy och Andrews (1999) ständigt 
försöker anpassa sig efter en föränderlig, inre och yttre omgivning. Roy beskriver i sin teori 
att en människas rollfunktion påverkas av sjukdom. Sjukdomar kan orsaka att en person inte 
längre kan uppfylla de förpliktelser som är förknippade med hans/hennes roll (Roy & 
Andrews, 1999). Resultatet i denna studie framhåller att då personen som drabbas av demens 
inte längre kan klara av tidigare förpliktelser sker genom det sociala samspelet även en 
förändring av de anhörigas roller, där de börjar kompensera sina familjemedlemmars brister. 
Vidare visar resultatet på att många anhöriga är av den uppfattning om att när vårdgivarrollen 
är tagen så är det inte längre ditt eget liv som levs. Detta framkommer även i den studie som 
gjorts av Dempsey och Baago (1998) där anhöriga beskriver hur de totalt går in i rollen som 
vårdgivare och därigenom förlorar sitt eget liv. I Argimon, Limon, Vila och Cabezas (2004) 
och Papastavrous et al. (2007) framkom det skillnader mellan män och kvinnor som vårdar 
familjemedlemmar som drabbats av demens. Det var vanligast förekommande att kvinnor 
upplevde försämrad hälsa, både fysiskt och psykiskt, på grund av den tyngd de upplevde att 
vårdandet av sin familjemedlem innebar (Argimon et al. 2004; Papastavrou et al. 2007). 
Eftersom Argimons et al. (2004) och Papastavrous et al. (2007) är gjorda i Spanien respektive 
Cypern kan det finnas kulturella och sociala skillnader vad det gäller exempelvis synen på 
kvinnans roll i samhället gentemot andra länders människosyn där liknande studier 
genomförts. Det kan finnas en risk för att kvinnorna i Spanien och Cypern tar på sig 
vårdgivarrollen enbart för att det finns en förväntan från familj och samhälle att kvinnan skall 
ansvara för vårdandet inom familjen. Eftersom vårdgivarrollen då tas ofrivilligt kan det 
medföra att vårdandet av familjemedlemmen som drabbats av demens kan upplevas som en 
tyngre börda. Det finns dock studier som Andrén och Elmståhl (2005) och Vellone, Piras, 
Tallucci och Zichi Cohen, (2007), vilka visar att det finns anhöriga som inte förknippar den 
tagna vårdgivarrollen med förlust av sitt eget liv. De anhöriga upplever istället tillfredställelse 
över insikten om att deras hjälp resulterar i att familjemedlemmarna drabbats av demens mår 
bra.  
 
I resultatet framkommer det att under den första tiden av sjukdomen går mycket av anhörigas 
energi åt att försöka bibehålla sin insjuknade familjemedlems värdighet. När människan ställs 
inför en ny situation försöker han/hon precis som Roys teori beskriver att finna ett sätt att 
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hantera situationen. Vidare menar Roy och Andrews (1999) att en helt ny och okänd situation 
kan medföra att människan tar till kortsiktiga lösningar på problemet eftersom han/hon saknar 
tidigare erfarenheter av situationen (Roy & Andrews, 1999). I resultatet framkom detta 
fenomen genom att anhöriga ofta in i det längsta försöker att dölja problemen från 
omgivningen, både för att skydda familjemedlemmarna och sig själva. Även i Andrén och 
Elmståhls (2005) studie framkommer det att det är av stor betydelse för anhöriga att deras 
familjemedlemmar som drabbats av demens får behålla sin värdighet (Andrén & Elmståhl, 
2005). 
 
Resultatet i denna studie visade att äktenskapet har en stor betydelse för många äldre par. För 
äldre personer är det därför en självklarhet att ta hand om sina respektive när de insjuknar i 
demens. Många har svårigheter att överlåta omvårdnaden av sina familjemedlemmar till 
utomstående eftersom har uppfattningen att de avgett ett löfte att alltid ta hand om varandra. 
Kirkevold och Strømsnes Ekern (2003) framhåller också att i de flesta relationer mellan make 
och maka är ömsesidig omsorg självklart. I en studie av Andrén och Elmståhls (2005) uppges 
flertalet anhöriga vars make/maka insjuknat i demens uppleva att vårdandet av sin livskamrat 
är ett sätt för dem att uttrycka sin kärlek för livskamraten. Vidare framkommer det i Andrén 
och Elmståhls (2005) studie att många anhöriga är övertygade om att de själva skulle få 
samma omsorg och omtanke av livskamraten om situationen vore omvänd.  
 
Vidare visar resultatet i föreliggande studie att detta ansvarstagande inte är lika självklart för 
alla anhöriga. Annerstedt, Elmståhl, Ingvad och Samuelsson (2000) och Heru Ryan och Iqbal 
(2004) klargör i sina studier att ansvaret de anhöriga känner är starkt relaterat till hur den 
tidigare relationen till maken/makan varit och den är också av betydelse för hur anhöriga 
upplever börda i samband med omhändertagandet av sin äkta hälft. Heru et al. (2004) 
framhåller i sin studie att förekomsten av olösta problem tidigare i äktenskapet och kyliga 
relationer makar emellan har betydelse för vilket ansvar de anhöriga känner att de är skyldiga 
att ta.  
 
Resultatet i föreliggande studie visar att anhöriga som själva vårdar en familjemedlem som 
drabbats av demens upplever detta som en tung börda. Många anhöriga blir bundna till denna 
uppgift dygnet runt vilket medför bristande utrymme för återhämtning. Andrén och Elmståhl 
(2005); Papastavrous et al. (2007) och Vellone et al. (2008) understryker i sina studier att som 
anhörig vårda en familjemedlem som drabbats av demens upplevs som ett ansträngande och 
stressfullt arbete. Vidare visar Vellones et al. (2008) studie att anhöriga upplever att känslan 
av att inte längre ha friheten att komma och gå som de vill som något av det besvärligaste 
med att vårda sin insjuknade familjemedlem (Vellone et al. 2008).  
 
Det visade sig i resultatet av denna studie att många anhöriga, trots den tyngd som det kan 
innebära att leva tillsammans med en familjemedlem som drabbats av demens, upplever att 
det finns såväl glädjeämnen som sorger i vardagen. Anhöriga känner en tillfredställelse över 
att kunna hjälpa till och vetskapen om att de är behövda betyder mycket för dem. Dessa 
positiva aspekter av att leva tillsammans med en familjemedlem som drabbats av demens 
framkommer även i Andrén och Elmståhls (2005) och Herus et al. (2004) studier. Dessa 
studier visar att anhöriga som vårdar sina närstående som drabbats av demens känner sig 
behövda och det leder till att de känner gott samvete då de vet att de gjort vad de kan för att få 
sina närstående att må bra. Vidare framhålls i Herus et al. (2004) studie att en del av de 
anhöriga som deltog upplevde livet tillsammans med sin familjemedlem som drabbats av 
demens som mer givande än betungande.  
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Resultatet visar att flertalet anhöriga upplever en stor sorg när deras familjemedlem drabbas 
av demens. De anhöriga upplever att den nära relation som en gång funnits dem emellan tynar 
bort. Roy och Andrews (1999) menar att sorgearbetet är en process som uppstår som ett svar 
på en emotionell förlust. Sorg uppstår i alla situationer där en förlust involveras. Det kan 
exempelvis vara en förlust av en nära personlig relation (Roy & Andrews, 1999). Den 
emotionella förlusten som beskrivs i resultatet understryks i studierna av Argimon et al. 
(2004); Dempsey och Baago (1998) och Papastavrou et al. (2007). De visar att sorgen ständigt 
är närvarande hos anhöriga. Vidare beskriver Papastavrous et al. (2007) studie att många 
anhöriga upplever denna sorg liknande den sorg som kan upplevas vid förlust av närstående 
genom dödsfall.   
 
I resultatet framträder känslan av oro som en av de mest påtagliga känslorna hos anhöriga som 
lever tillsammans med en familjemedlem som drabbats av demens. Oron grundar sig på 
många olika faktorer. Anhöriga oroar sig både över vad som kan hända med de insjuknade 
familjemedlemmarna och hur länge de själva skall klara av att ta hand om sina 
familjemedlemmar. Det finns ständigt en oro över vad som kommer att ske i framtiden. 
Anhöriga i Vellones et al.(2007) studie beskriver också den oro som tillkommer i vardagen till 
följd av sjukdomen och som till slut dominerar deras vardag. De bekymrar sig oavbrutet över 
sjukdomens utveckling och dess konsekvenser (Vellone et al. 2007). Vidare visar resultatet i 
denna studie att beslutstagandet om att den insjuknade familjemedlemmen inte längre kan bo 
kvar i hemmet utan måste flytta till ett särskilt boende som ett annat stort orosmoment för 
anhöriga. De upplever i samband med detta att de svikit sina familjemedlemmar och inte gjort 
tillräckligt för dem. Annerstedts et al. (2000) genomförde en studie med 79 anhöriga till 
personer som drabbats av demens. De anhöriga hade ansökt om särskilt boende för sin 
familjemedlem och stod i kö för en plats på särskilt boende. Majoriteten av dessa anhöriga 
kunde till en början känna skuld över beslutet men insåg till slut att flytten var det bästa 
alternativet för hela familjen (Annerstedts et al. 2000). Vidare visar resultatet i denna studie 
att den konstanta oron ändå inte avtar för många anhöriga efter att familjemedlemmen flyttat 
till särskilt boende. Detta stärks också av de båda studierna gjorda av Vellone et al. (2007) 
och Papastavrous et al. (2007). I Vellones et al. (2007) studie skildrar de anhöriga en 
bestående oro och att de upplever att tid för sig själv inte betyder någonting så länge deras 
tankar upptas av den insjuknade familjemedlemmen. Papastavrous et al. (2007) studie visar 
att de emotionella banden mellan anhöriga som tagit på sig rollen som vårdgivare och 
familjemedlemmen som drabbats av demens är starkare än den fysiska separationen. Därför 
fortsätter många anhöriga att vara delaktiga i omvårdnaden av sina familjemedlemmar även 
då de skiljts åt och bor på olika håll (Papastavrou et al. 2007).  
 
Resultatet visade att den insjuknade familjemedlemmens beteende kan upplevas som 
provocerande av många anhöriga. Det provocerande beteendet väcker känslor som irritation 
och ilska hos många anhöriga. När de anhöriga riktar sina negativa känslor mot 
familjemedlemmen som drabbats av demens blir de i efterhand ångerfulla och känner dåligt 
samvete. Roy och Andrews (1999) menar att stimuli som är utmanande för en relation i ett 
vardagligt sammanhang är hotande för individen vilket kan orsaka ogenomtänkta reaktioner 
från den utsatta personen (Roy & Andrews, 1999). Andrén och Elmståhls (2005) och 
Papastavrous et al. (2007) studier understryker att utmanande beteenden hos 
familjemedlemmar som drabbats av demens upplevs som en av de största påfrestningarna att 
hantera i vardagen för många anhöriga.  
 
Vidare framkommer det i resultatet att många anhöriga känner sig i skymundan när all fokus 
läggs på den insjuknade familjemedlemmen. Detta kan i vissa fall leda till självömkan hos 
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anhöriga. Resultatet stärks av Argimons et al. (2004) studie, som visar att i takt med att den 
insjuknade familjemedlemmens behov av hjälp ökar kan känslor av ilska, ensamhet och 
bitterhet utvecklas hos anhöriga eftersom att de känner sig bortglömda (Argimon et al. 2004). 
Det framkom i resultatet i denna studie att de konstanta oroskänslorna som tynger de anhöriga 
ofta kan resultera i psykiska problem. Det är vanligt förekommande att anhöriga känner sig 
nedstämda och deprimerade och ofta känner de sig isolerade. Dessa känslor uppstår eftersom 
de upplever att deras omgivning såsom övrig familj, vänner och sjukvårdspersonal inte förstår 
dem. Det framkommer även i Andrén och Elmståhls (2008); Argimon et al. (2004); 
Papastavrous et al. (2007) och Vellones et al. (2008) att anhöriga som vårdar sina 
familjemedlemmar som lider av demens löper en större risk att drabbas psykisk ohälsa. Roy 
och Andrews (1999) menar att människan måste fungera både fysiskt och psykosocialt för att 
uppleva hälsa och känna sig som en hel människa. Till människans psykosociala behov tillhör 
exempelvis känslor av hopp, kraft, stolthet och meningsfullhet. Då inte alla behoven hos 
människan tillfredställs får han/hon en försämrad livskvalitet (Roy & Andrews, 1999). 
Flertalet studier däribland Andrén och Elmståhls (2005); Dempsey och Baagos (1998) och 
Papastavrous et al. (2007) understryker att det finns ett samband mellan förluster i det sociala 
livet, förlust av hopp och förväntan inför framtiden och risken för att drabbas av psykisk 
ohälsa.  
 
Slutsatser 
När en person drabbas av demens förändras vardagen totalt för deras anhöriga. All fokus 
kommer att kretsa kring den insjuknade familjemedlemmen. Kraven på anhöriga ökar och de 
får ta ett större ansvar än tidigare. Samtidigt som anhöriga upplever en stor sorg över att 
förlora sin familjemedlem genom demenssjukdomen måste de ta på sig nya roller för att klara 
av vardagen. Detta blir en tung börda att bära för många anhöriga eftersom de blir bundna till 
att ta hand om sin familjemedlem dygnet runt. Anhöriga upplever ofta att de själva blir 
bortglömda vilket ökar risken för psykisk ohälsa. Trots de negativa konsekvenser som 
sjukdomen tillför anhöriga framkommer det ändå att det finns glädjeämnen i deras vardag 
såsom tillfredställelsen över att kunna hjälpa till och att vara behövd.  
 
Det råder inget tvivel om att anhöriga är i stort behov av stöd från utomstående när deras 
familjemedlemmar drabbats av demens. Genom mer forskning om vad som skulle kunna 
underlätta de anhörigas situation skulle möjligheterna kunna vara större att redan i ett tidigt 
stadium ge anhöriga det stöd de är i behov av och därigenom möjligen minska risken för 
psykisk ohälsa. Ett annat intressant område för vidare forskning skulle vara att genom 
kvalitativa studier försöka belysa positiva upplevelser av att leva tillsammans med en 
familjemedlem som drabbats av demens.   
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Bilaga 1  
 
Databas Sökord/Indexterm Antal 

referenser 
Artiklar 
utvalda för 
granskning 

Artiklar 
utvalda efter 
granskning 

CINAHL Dementia 
Dementia AND Family 
Dementia AND Family AND 
Experiences 

9394 
1210 
 
111 

 
 
 
2 

 
 
 
0 

CINAHL Dementia 
Dementia AND Family 
Dementia AND Family AND 
Quality of life 

9394 
1210 
 
291 

 
 
 
5 

 
 
 
1 

CINAHL Dementia  
Dementia AND Family  
Dementia AND Family AND 
Burden 

9394 
1210 
 
108 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

Elin@ 
Blekinge 

Dementia 
Dementia AND Family 
Dementia AND Family AND 
Experiences 

23680 
1415 
 
62 

 
 
 
7 

 
 
 
4 

Elin@ 
Blekinge 

Dementia 
Dementia AND Family 
Dementia AND Family AND 
Quality of life 

23680 
1415 
 
103 

 
 
 
2 

 
 
 
0 

Elin@ 
Blekinge 

Dementia 
Dementia AND Family 
Dementia AND Family AND 
Burden  

23680 
1415 
 
137 

 
 
 
2 

 
 
 
0 
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Bilaga 2 
 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (enligt Willman) 
 
Beskrivning av studien 
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 
- Strategisk?    Ja Nej Vet ej 
 
Metod för 
- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja Nej Vet ej 
- Datainsamling tydligt beskrivet?  Ja Nej Vet ej 
- Analys tydligt beskriven?   Ja Nej Vet ej 
 
Giltighet  
- Är resultatet logiskt, begripligt?   Ja Nej Vet ej 
- Råder datamättnad?   Ja  Nej Vet ej 
- Råder analysmättnad?   Ja Nej Vet ej 
 
Kommunicerbarhet 
- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja Nej Vet ej 
- Redovisas resultatet i förhållande till en  
   teoretisk referensram?   Ja Nej Vet ej 
 
Genereras teori?   Ja Nej Vet ej 
 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelser/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
 

 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Bra Medel Dålig 
 

Kommentar: 
 
 
Granskare (sign): 
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Bilaga 3 
 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Resultat Betyg 
(enligt 
Willman) 

Caron, C D., 
Griffith, J., & 
Arcand, M. 
2005 
Canada 

End-of-life 
decision 
making in 
dementia 
- The 
perspective of 
family 
caregivers 

Syftet var att undersöka 
och förklara hur 
anhöriga tar beslut för 
sina familjemedlemmar 
som är dementa och 
befinner sig i livets 
slutskede och 
undersöka vilken roll 
anhöriga har i 
beslutstagande i 
sjukvården. 

Kvalitatativ 
studie baserad på 
intervjuer med 
24 anhöriga till 
personer med 
demens som 
befann sig i 
livets slutskede. 

Resultatet visar 
betydelsen av 
hur viktigt det är 
att involvera 
familjen i beslut 
rörande 
behandling i 
livets slutskede 
vid demens.  

Bra 

Chene, B. 
2006 
Australien 

Dementia and 
residental 
placement 
- A view from 
the carer’s 
perspective  
 

Syftet var att undersöka 
anhörigas upplevelser 
då de ansökt om särskilt 
boende för sin 
familjemedlem som 
drabbats av demens. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer med 
20 personer som 
vårdar en 
familjemedlem 
med demens i 
hemmet i väntan 
på en plats på 
särskilt boende. 

Resultatet visar 
att anhöriga 
behöver stöd 
under denna 
svåra fas i 
vårdandet av sin 
familjemedlem 
som är dement. 

Bra 

De la Cuesta, 
C. 
2005 
Colombia 

The craft of 
care: Family 
care of 
relatives with 
advanced 
dementia 

Syftet var att identifiera 
strategier som anhöriga 
till personer som 
drabbats av demens 
använder sig av vid 
vård i hemmet. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer med 
18 anhöriga och 
2 professionella 
vårdgivare. 

Resultatet visar 
att anhöriga till 
personer med 
demens tenderar 
till att bli tagna 
för givna och 
överbelastade 
och är därför i 
behov av stöd.  

Bra 

Norman, I., 
Redfern, S., 
Briggs, K., & 
Askham, J. 
2004 
England 

Perceptions 
and 
management 
of change by 
people with 
dementia and 
their carers 
living at home 

Studien undersökte hur 
anhöriga och personer 
med demens erfar och 
hanterar de förändringar 
som sjukdomen medför. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer och 
observationer 
hemma hos 
familjer som 
vårdar en 
anhörig med 
demens. 

Resultatet visade 
att anhöriga och 
personen med 
demens 
utvecklade olika 
copingstrategier 
för att kunna 
hantera 
förändringarna i 
vardagen.  

Bra 

Perry, J. 
2002 
Canada 

Wives giving 
care to 
husbands with 
Alzheimers 
disease: A 
process of 
interpretive 
caring 

Syftet med studien var 
att undersöka processen 
av att bli vårdgivare sett 
ur ett perspektiv från 
hustrur som vårdar sina 
män som drabbats av 
demens.  

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer med 
20 hustrur som 
vårdade sina män 
som drabbats av 
demens. 

Resultatet visar 
att kvinnorna 
skapar ett nytt 
vardagsliv för att 
anpassa det efter 
sin insjuknade 
make. En 
process som 
innehöll båda 
positiva och 
negativa 
aspekter. 

Bra 

Samuelsson, 
A-M., 
Annerstedt, L., 

Burden of 
responsibility 
experienced 

Syftet med studien var 
att skapa en djupare 
förståelse för anhörigas 

Kvalitativ studie 
baserad på 8 
intervjuer med 

Resultatet visade 
att anhöriga till 
personer som 

Bra 
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Elmståhl, S., 
Samuelsson, 
S-M., & 
Grafström, M. 
2001 
Sverige 

by family 
caregivers of 
elderly 
dementia 
sufferers 

upplevelser av att vårda 
en familjemedlem med 
demens och den 
belastning det innebär.  

anhöriga som 
vårdar en 
familjemedlem 
som drabbats av 
demens. 

drabbats av 
demens upplevde 
en stor 
emotionell börda 
särskilt i början 
av sjukdomens 
förlopp. 

Scott, A., 
Lewis, D., 
Loughlin, N., 
& Chambers, 
M. 
2005 
Nordirland 

Dementia and 
challenging 
behaviour: the 
needs of 
family 
caregivers 

Syftet var att skapa 
förståelse för hur 
anhöriga påverkades av 
det utmanande beteende 
som den insjuknade 
personen har. 

En fokusgrupp 
skapades, 
bestående av 7 
anhöriga till 
personer med 
demens. Denna 
träffades och 
diskuterade sina 
upplevelser 
under ledning av 
en moderator.  

Resultatet visade 
ett samband 
mellan verbal 
och fysisk 
misshandel, 
utmanande 
beteende och 
vårdgivarens 
saknad av stöd 
utifrån.  

Bra 

Teel, C S., & 
Carson, P. 
2003 
USA 

Family 
experiences in 
the journey 
through 
dementia 
diagnosis and 
care 

Syftet var att få en 
inblick i familjens 
upplevelser i sökandet 
av en diagnos och vård 
för sin insjuknade 
familjemedlem. 

Kvalitativ studie 
baserad på 14 
intervjuer av 
anhöriga till 
personer som 
insjuknat i 
demens. 

Resultatet visade 
att familjen är i 
stort behov av 
stöd och 
information 
under denna 
långa process. 

Bra 
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Bilaga 4 
 
Meningsenhet Översättning Kondensering Kodning Underkategori Kategori 
They began to 
take on roles 
and activities 
that had 
previously 
been their 
spouses. 

De började ta på 
sig roller och 
aktiviteter som 
tidigare varit 
deras mäns.  

Tog över männens 
roller och 
aktiviteter. 

Övertog 
männens roller. 

Nya roller. Förändringar i 
livsvärlden. 
 

This was a 
time of change, 
learning, and 
grief and 
sometimes of 
the dissolution 
of all known 
ways of living 
as a family. 

Detta var en tid 
av förändring, 
lärande, och 
sorg och ibland 
förlusten av alla 
kända sätt att 
leva som en 
familj.  

Tid präglad av 
förändringar och 
sorg för familjen. 

Nytt sätt för 
familjen att 
leva. 

Omställningar 
för familjen  

Förändringar i 
livsvärlden. 

But I mean we 
got married, 
I´ve got to take 
the rough with 
the smooth 
ain´t I? When I 
got married 
and made vows 
that I´d look 
after her. 

Jag menar vi 
gifte oss, jag 
måste ta det 
onda med det 
goda, måste jag 
inte? När jag 
gifte mig gav jag 
löftet att jag 
skulle ta hand 
om henne. 

Genom giftermålet 
gav jag löftet att ta 
hand om henne i 
både vått och torrt. 

Känner plikt 
som make att 
alltid ta hand 
om sin fru.  

Ansvarstagande Anpassning till 
den nya 
situationen. 

The rewarding 
part was that I 
was able to 
help her stay at 
home as long 
as I could. 

Belöningen var 
att jag kunde 
hjälpa henne 
stanna hemma 
så länge som 
möjligt. 

Positivt för 
anhöriga att kunna 
hjälpa sin 
familjemedlem. 

Att känna sig 
behövd upplevs 
som postivt. 

Vårdande av 
familjemedlem. 
 

Anpassning till 
den nya 
situationen. 

He does not 
recognize me. 
He does not 
recognize his 
wife. This 
makes it very 
hard.  

Han känner inte 
igen mig. Han 
känner inte igen 
sin fru. Detta 
gör det mycket 
svårt. 

Det känns hårt för 
anhöriga att inte bli 
igenkända av sina 
familjemedlemmar. 

Uppgivenhet 
hos anhöriga. 

Sorg hos 
anhöriga. 

Livet 
tillsammans 
med en 
familjemedlem 
som drabbats 
av demens.  

It was 
frightening 
when I went to 
work, 
wondering if 
he´d come 
home, if he´d 
wake up. 

Det var 
skrämmande att 
gå iväg till 
jobbet, 
undrandes om 
han hade 
kommit hem, 
om han hade 
vaknat. 

Skrämmande att gå 
iväg och lämna 
familjemedlemmen 
ensam. 

Ständig oro hos 
anhöriga. 

Oroskänslor Livet 
tillsammans 
med en 
familjemedlem 
som drabbats 
av demens. 

She doesn´t 
have a good 
quality of life 
but we have to 
keep her alive 
at all costs, 
what quality of 
life will I be 
giving her. She 

Hon har ingen 
god livskvalitet, 
men vi måste 
hålla henne vid 
liv till varje pris, 
vilken 
livskvalitet 
kommer jag att 
ge henne. Hon 

Hon måste hållas 
vid liv trots att hon 
inte har en god 
livskvalitet. Jag 
håller henne vid liv 
bara för min egen 
skull. 

Skuldkänslor 
hos anhöriga i 
samband med 
beslutstagande 
för sin 
familjemedlem. 

Skuldkänslor Livet 
tillsammans 
med en 
familjemedlem 
som drabbats 
av demens. 
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has no quality 
of life. I will 
be keeping her 
alive just for 
me. 

har ingen 
livskvalitet. Jag 
kommer att hålla 
henne vid liv 
bara för min 
egen skull. 

You ended up 
out in the cold 
regarding 
friends. You 
don´t feel like 
meeting other 
people. 

Man hamnar 
utanför 
vänskapskretsen. 
Man känner inte 
för att träffa 
andra 
människor. 

Anhöriga förlorar 
sitt sociala nätverk. 

Anhöriga blir 
isolerade. 

Psykiska 
problem. 

Livet 
tillsammans 
med en 
familjemedlem 
som drabbats 
av demens. 

 
 
 


