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Abstrakt 

Bakgrund: Demens är en sjukdom som ökar i världen. Sjukdomen har inte bara inverkan på 

individen utan även på anhöriga. Sjuksköterskan behöver förstå anhörigas situation för att 

kunna erbjuda de stöd de behöver. Syfte:  Målet med denna litteraturöversikt var att 

beskriva anhörigas upplevelser av att vårda sin partner med demens i hemmet. Metod: En 

litteraturöversikt med kvalitativ metod och induktiv ansats valdes. Sökningarna 

genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed varav sammanlagt 15 artiklar inkluderades. 

Resultat: Resultatet visade att många anhöriga upplevde att livet förändrades efter partnerns 

demensdiagnos och att vårdandet kunde vara både utmanande och krävande. För att 

hantera vardagen utvecklade anhöriga olika strategier och antog nya roller. Rollerna i 

hemmet förändrades. Många sörjde förlusten av sin partner, deras relation och tidigare liv. 

Det var skillnad på hur paren upplevde vårdandet. Behovet av stöd, information och 

kunskap var stort. Diskussion: Den nya rollen som anhörigvårdare förändrade den tidigare 

parrelationen. Behovet av stöd, information och kunskap bör tillgodoses. Partnerskapet inom 

den personcentrerade vården var en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter. Slutsats: 

Endast ett fåtal studier har tidigare belyst makars upplevelser av att vårda sin partner i 

hemmet. Genom att begränsa gruppen som studeras till endast makar blir makarnas behov 

av stöd tydligare. Det är viktigt då resultatet visade att uppfattningen av stöd var 

individuellt.  

Nyckelord: Anhörigvårdare, demenssjukdom, litteraturöversikt, omvårdnad, stöd, 

upplevelser.
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Inledning 
Att vårda sin partner med demens i hemmet är ofta ett krävande arbete och kan innebära 

insatser under dygnets alla timmar. Det är viktigt att sjuksköterskan har insikt i vad det kan 

innebära för den anhöriga för att kunna bemöta och stödja dem på bästa sätt.  

Bakgrund 

Enligt WHO levde år 2019 cirka 50 miljoner människor i världen med en demenssjukdom 

och varje år drabbas ytterligare 10 miljoner. Det är en sjukdom som förväntas öka och år 2030 

uppskattas cirka 82 miljoner leva med en demenssjukdom. Demens har en fysisk, 

psykologisk, social och ekonomisk inverkan, inte bara på personer med demens utan även 

på deras vårdgivare, familjer och samhället i stort. Det finns idag ingen behandling mot 

denna progressiva sjukdom, utan istället handlar det om att erbjuda stöd för att förbättra 

livet för den sjuke och dennes anhöriga. Ett av de viktigaste målen för demensvård handlar 

om att ge information och långsiktigt stöd till anhörigvårdaren (World Health Organization, 

2020). Demens ger vanligen en förlust av korttidsminnet och kommunikationssvårigheter 

men även en förlust av personens autonomi, kontroll och självständighet (De boer et al., 

2007). Ibland förekommer även aggressivitet i fysisk och verbal form (Unson, Flynn, 

Glendon, Haymes & Sancho, 2015) men även sömnstörningar, repetitiva utfrågningar och 

vandring kan förekomma (Riley, Achiampong, Hillberg & Oyebode, 2020). En person med 

demens kan behöva hjälp med att tillgodose vissa grundläggande behov som personlig 

hygien, måltider, medicinering, sociala stimuli, en meningsfull vardag och fysisk säkerhet 

(Hansen, Hauge & Bergland, 2017). Det kan även finnas ett behov av vård och uppsyn 

dygnets alla timmar (Unson et al., 2015).  Sedan tidigare finns mycket forskning om 

anhörigas och vårdgivares upplevelser av att vårda en person med demens. Däremot var det 

vanligt att både vuxna barn och makar inkluderades som anhörigvårdare och vårdgivare 

kunde innebära både vänner och formell vård. I flertalet studier inkluderades partnern 

oavsett om de bodde på boende eller i hemmet. I detta arbete belystes enbart makars 

upplevelser av att vårda sin partner med demens. Den vårdande makan/ maken benämndes 

anhörig/anhörigvårdare och den sjuke benämndes partner. Upplevelser definierades som 

levda erfarenheter. Med hem avsågs det gemensamma boendet i vilket paren levt eller levde 
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tillsammans. Det kunde vara deras egna hus eller lägenhet, dock ej formella boenden 

avsedda för äldrevård eller demensvård. 

 

Anhörigvårdare 

Definitionen av anhörigvårdare är enligt Socialstyrelsen (2019) en ”person som vårdar 

närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning”(ibid). Definitionen 

av anhörig är enligt Socialstyrelsen (2019) en “person inom familjen eller bland de närmaste 

släktingarna”(ibid). Som anhörig tog många på sig ansvaret att vårda sin partner när denne 

blev i behov av hjälp eftersom de visste hur denne vill ha saker och ting. De anhöriga var 

medvetna om deras partners önskan att stanna hemma och de ansåg att de skulle få den bästa 

vården hemma. Därför kändes det som rätt sak att göra (Eifert, Adams, Dudley & Perko, 

2015; Unson, 2015). Anknytningen som den anhöriga och partnern hade till varandra hade 

skapat en par-identitet. En identitet som inte kunde fungera eller fortsätta utan den ena eller 

den andra individen (Eifert et al., 2015). Enligt Martinsen är omsorg en relation mellan minst 

två personer där en av dem ger mer än vad de får igen. Att ge omsorg är att inte vänta sig 

något tillbaka. Teorin syftar på att människor är beroende av varandra för att finna mening i 

vardagen. För att förstå den andres situation krävs att det finns något som binder en samman. 

Martinsen beskriver att människor kan finna lärdom om sig själva genom förståelse för 

andras situation. Det är viktigt att människan har förståelse för sammanhanget för att förstå 

helheten (Martinsen, 1989, s. 68–72). Målet med omsorgen är inte att mottagaren ska bli 

självständig eller oberoende utan målet är att upprätthålla en viss funktionsnivå och undvika 

försämring (Martinsen, 1989, s.77–78). Anhöriga som vårdar sin partner med demens hade 

högre nivåer av stress. Sannolikheten var 93,7% att en vårdgivare till en person med demens 

uppvisade höga stressnivåer jämfört med en person som inte var vårdgivare. De utsattes även 

för fler beteende - och funktionsmässiga stressfaktorer från deras makar än vad andra i 

samma ålder som inte vårdade sin partner med demens gjorde. Dessutom var risken för 

depression betydligt högre hos de som var anhörigvårdare jämfört med de som inte var 

anhörigvårdare (Mausbach, Chattillion, Roepke, Patterson & Grant, 2013). Enligt Lovell och 

Wetherell (2011) fanns en koppling mellan kronisk stress såsom stressande livshändelser och 

försvagat immunförsvar. Det ökade känsligheten för åldersrelaterad sjukdom som till 
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exempel hjärt- och kärlsjukdom. Mest utsatta var de äldre anhöriga som vårdade en person 

med demens. Gao, Chapagain och Scullin (2019) menar att även sömnkvalitén påverkas. 

Kvinnor uppvisade lägre livskvalité som anhörigvårdare än vad män som anhörigvårdare 

gjorde (Lee, Puga, Pickering, Masoud & White, 2019). Szebehely, Ulmanen och Sand (2014) 

redogjorde för att anhörigvårdaren spenderade mindre tid på sitt betalda jobb, sjukskrev sig 

ofta och gick tidigare i pension för att kunna vårda sin partner i hemmet. 

 

Omvårdnad 

Teoretikern Travelbee som grundade interaktionsteorin ansåg att det var sjuksköterskans 

uppgift att genom den ömsesidiga relationen mellan två människor hjälpa personen att finna 

mening i situationen. Travelbee uttrycker “The professional nurse practitioner must be 

prepared to assist individuals and families not just to cope with illness and suffering but to 

find meaning in these experiences. This is the difficult task of professional nursing and it 

cannot and must not be evaded” (Travelbee, 1971, s. 13). En av sjuksköterskans 

kärnkompetenser är att arbeta personcentrerat (Leksell & Lepp, 2013, s.12). Enligt Wallström 

och Ekman (2018) har personcentrerad vård sin grund i etik och bygger på berättelsen, 

partnerskapet och dokumentationen. Sjuksköterskan bör lyssna till den anhöriga och utifrån 

dennes erfarenheter och expertis tillsammans lägga upp en plan för den kommande vården 

(ibid). Personcentrerad vård kan hjälpa anhöriga att bevara kontinuiteten i förhållandet till 

sin partner. Ett sätt att ge personcentrerad vård till en anhörigvårdare kunde vara att hjälpa 

denne förstå orsaken bakom partnerns beteendeförändringar (Riley et al.,2020).  I 

Antonovskys (2005, s. 43–46) teori KASAM som består av tre komponenter: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet syftar begriplighet till i vilken utsträckning individen 

upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbar. Om informationen är ordnad 

och sammanhängande kan en människa med hög begriplighet lättare förstå och möta de 

utmaningar de kan stå inför. Stressade och tragiska situationer kan bli begripliga för en 

människa med hög kasam (ibid). Kunskap om sjukdomen var något som hjälpte 

anhörigvårdaren att känna ökad trygghet och förberedelse inför kommande utmaningar 

(Polk, 2005). Enligt Antonovsky (2005, s.43–46) kan en upplevelse av hanterbarhet uppnås 

om resurser finns till förfogande för att möta de krav som ställs. Med en hög hanterbarhet 
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kommer man inte känna sig som ett offer inför omständigheter (ibid). En mycket viktig 

faktor för ett bättre mående är enligt Antonovsky (2005, s. 43–46) en känsla av sammanhang, 

vilket en person får genom höga värden av dessa tre komponenter. Komponenten 

meningsfullhet innebär att känna att livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en 

del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att investera energi, 

engagemang och hängivelse i. En människa som har högt värde av meningsfullhet drar sig 

inte för att konfrontera utmaningar. De är inställda på att söka en mening i situationen och 

göra sitt bästa för att ta sig igenom det (ibid). Nygren et al. (2005) menar att det finns ett 

samband mellan en känsla av sammanhang och psykisk hälsa. Om anhöriga inte klarar av att 

tillgodose omvårdnadsbehovet är personen i behov av professionell hjälp (Gao et al., 2019). I 

detta läge blir målet för omvårdnaden att sjuksköterskan ska hjälpa familjen med att överta 

egenvården. Enligt Orem (1995, s.7) är omvårdnad en konst genom vilken sjuksköterskan ger 

specialiserad hjälp till personer med funktionsnedsättning där mer än vanligt stöd krävs. 

Sjuksköterskan ger stöd till personen att utföra egenvård eller stöd till en person i familjen 

att hjälpa den sjuke med omvårdnaden (Orem, 1995, s.7). I Sverige ska anhöriga som vårdar 

närstående äldre, långtidssjuka eller med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL, 

2001:453) erbjudas stöd av socialnämnden. Socialstyrelsen (2019) redogör för att det sedan är 

upp till varje kommun att ta sitt ansvar vid planering av hur bestämmelsen ska tillämpas av 

socialtjänsten. Anhöriga ska exempelvis ges information och utbildning i sjukdomen och 

sjukdomens prognos, de ska erbjudas enskilda samtal eller samtal i grupp, ekonomisk 

ersättning, avlastning i olika former och hjälpmedel om det behövs (ibid). Enligt Greenwood 

och Smith (2015) sökte inte alla anhörigvårdare stöd. Mausbach et al. (2013) menar att äldre 

anhörigvårdare till personer med demens har en signifikant lägre tillgång till flera olika 

resurser som stöd och problemhantering än vad andra äldre i ungefärlig ålder som inte 

vårdar en person med demens har. Enligt Woods et al. (2019) menade anhöriga att det även 

fanns brister inom vården som orsakade en fördröjning innan deras partner fick sin diagnos 

eftersom den formella vården hade hänvisat till åldersrelaterade besvär. Det i sin tur ökade 

bördan för anhörigvårdaren.  

Problemformulering  

Antalet anhörigvårdare i världen kommer att öka eftersom demens är en sjukdom som ökar. 

Många gånger blir anhöriga den primära vårdgivaren. Det är viktigt att sjuksköterskan är 
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medveten om det behov och stöd som kan behövas. Med sjuksköterskans stöttning skulle 

sannolikheten vara högre att anhöriga klarade av att fortsätta vårda sin partner i hemmet. 

Om stödet istället uteblir finns det risk att den anhöriga inte orkar, blir sjuk eller deprimerad 

och i behov av vård. Det skulle även kunna innebära att partnern skulle behöva flytta till ett 

boende. Att ge anhöriga det stöd de behöver skulle vara gynnsamt både för dem och för 

samhället. Denna studie bidrar med en ökad förståelse för den anhöriga, vilket gör att 

sjuksköterskan lättare kan förstå och erbjuda det stöd som behövs. Detta arbete gör det även 

tydligare att förstå behoven och upplevelserna för anhöriga som vårdar sin partner eftersom 

arbetet endast syftar till äkta makar. 

Syfte 

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda sin partner med demens i hemmet.  

Metod 

Design 

Arbetet gjordes som en litteraturöversikt med kvalitativ design. Vid en litteraturöversikt 

skapas en överblick över den befintliga forskningen som finns inom det valda ämnet, vilket 

sedan ligger till grund för problemformuleringen (Friberg, 2017, s.141–142). Arbetet i 

litteraturöversikten har utförts systematiskt och alla steg har redovisats noggrant. Under 

analysen görs en sammanställning och kunskapsläget fastställs (Segesten, 2017, s. 108). 

Arbetet skulle ha en induktiv ansats med slutsatser av levda erfarenheter. Enligt Polit och 

Beck (2017, s. 81) ska en induktiv ansats bestå av slutsatser från erfarenheter. 

 

Inklusions-och exklusionskriterier 

För att inkluderas i denna litteraturöversikt skulle artiklar till studiens resultat innefattas av 

anhörigvårdare som lever med en partner med demenssjukdom i hemmet. Anhöriga skulle 

vara make eller maka. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, bedömas vara av hög eller 

medel kvalitet utifrån författarnas bedömning av Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsmall. 

Studierna skulle alla inneha etiska resonemang som tydliggjorde att deltagarna tagit 

ställning till studien. Vård som skett på annan plats än i hemmet valdes att exkluderas, så 
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även frontallobsdemens då denna typ av demens skiljer sig mycket från andra 

demenssjukdomar såväl i den drabbades symtom såsom i anhörigvårdares upplevelser. 

Studier med för stora kulturella skillnader som inte var relevant mot den större mängden 

valdes att exkluderas. 

 

 Litteratursökning 

Litteratursökningen påbörjades i januari 2020. Databaserna som användes var Cinahl och 

Pubmed. De sökord som valdes var: dementia AND spouses AND experience. Dementia och 

spouses var MeSH termer. Experience lades till som fritextord för att beskriva upplevelser. 

De avgränsningar som användes var: abstrakt, engelska, 10 år och ”best match”. Engelska 

språket användes avgränsning eftersom det är det vetenskapliga språket (Segesten, 2017, 

s.51).” Best match” användes endast i Pubmed och genererade fler sökträffar än “most 

recent”.  Totalt gav Cinahl 142 träffar och Pubmed 189 träffar (Bilaga 1). 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalet skedde genom en process innehållande fyra steg (Bilaga 2). I det första steget lästes 

artiklarnas titlar, i Cinahl lästes 142 titlar och i Pubmed 189 titlar. I steg nummer två lästes 

abstrakten på artiklarna vars titlar svarat mot litteraturöversiktens syfte, hela 119 abstrakt 

lästes i Cinahls databas medan det lästes 164 abstrakt i Pubmed. Om artikelns abstrakt 

visades vara relevant utifrån såväl syfte som inklusionskriterier lästes hela artikeln, i Cinahl 

innefattade det 58 artiklar och i Pubmed 112 artiklar. Därefter relevansbedömdes artiklarna 

med en mall för relevansbedömning från Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU, 2014). Mallen bestod av frågor som besvarades med ja, nej, oklar eller ej 

tillämpligt. Frågor som skulle besvaras var frågor om studiepopulationen, vilket som var den 

undersökta interventionen, jämförelseintervention, effektmått samt studiens längd (ibid). 

Författarna bedömde att om studierna som relevansbedömdes fick flertalet frågor besvarade 

med ja skulle bedömas som relevanta. Det var av stor vikt för författarna att frågorna om 

studiepopulationen och den undersökta interventionen var tydligt beskrivna och besvarade. 

I Cinahl bedömdes 35 stycken artiklar och i Pubmed bedömdes 21 stycken vara relevanta för 
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litteraturöversiktens syfte. Artiklarna som valdes ut var av kvalitativ design. Kvalitativa 

studier har granskats enligt Fribergs (2017, s.187–188) granskningsmall. Granskningsmallen 

bestod av 14 frågor. Frågorna handlade om studiens innehållande delar exempelvis om 

syftet var tydligt beskrivet, om deltagarna fanns beskrivna och vad studien kom fram till i 

resultatet. Lägre kvalité innebar att studiens resultat inte svarade på syftet och att deltagarna 

inte var noggrant beskriva. Medel kvalité bedömdes studierna som om resultatet svarade på 

syftet, om deltagarna var noggrant beskrivna och om metod och syfte var väl beskrivet. Hög 

kvalité ansågs när det gick att följa en röd tråd, det fanns ett etiskt resonemang samt att 

kriterierna ovan och flertalet frågor i granskningsmallen var besvarade. Slutligen valdes sex 

artiklar från Cinahl och nio från Pubmed. Till en början genomfördes sökningarna 

tillsammans, därefter togs ett gemensamt beslut att bearbeta sökningarna i varsin databas. 

Sökträffarna redogjordes vid gemensam träff där antal sökträffar diskuterades för att komma 

fram till de ultimata sökorden. Den slutgiltiga sökkombinationen redovisas i översikt av 

sökningar (Bilaga 1). Urvalsbedömningarna gjordes var för sig med nära kontakt över telefon 

och e-post. Kvalitetsgranskningen och relevansbedömningen utarbetades också var för sig 

men avslutades med en gemensam diskussion om vilka studier som skulle inkluderas eller 

inte. 

 

Analys 

Kvalitativ 

Inför skrivandet av denna litteraturöversikt diskuterade författarna om det fanns någon 

förförståelse till det valda ämnet. Eftersom författarna inte haft någon nära anhörig med 

demenssjukdom fanns ingen förförståelse för hur det skulle kunna vara att leva med en 

person med demens. Författarna hade endast stött på demenssjuka och anhöriga i arbetet. 

Gemensamma träffar hölls där det kvalitativa materialet diskuterades och analysmetoden av 

Graneheim och Lundman (2004) lästes högt för en ökad förståelse för den kommande 

processen. Analysmetoden gick ut på att läsa de valda artiklarna flera gånger.  Eftersom 

artiklarna var skrivna på engelska översattes dem till svenska i den mån det behövdes för att 

få förståelse för vad som beskrevs. Författarna diskuterade också artiklarnas innehåll för en 

ökad förståelse. En tabell utarbetades och upprättades över meningsbärande enheter från de 

femton inkluderade artiklarna. De meningsbärande enheter som matchade syftet plockades 
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ut. Därefter översattes och sammanfattades dem till kondenserade enheter för att slutligen 

förkortas ytterligare till att bli koder. Koder som valdes ut var rollen som anhörigvårdare, 

känslor, att känna mening i vardagen, relationen, hantering/ strategier, vården och 

svårigheter och utmaningar. Efter att koder färdigställs gick varje kod igenom gemensamt. 

Koderna listades på ett papper och författarna gick igenom alla koder. För att ta reda på vilka 

koder som förekom flest gånger drogs ett streck varje gång koden kom upp. Därefter 

räknades antal streck och de koderna med flest streck lyftes ut och bildade kategorier samt 

subkategorier.  Kategorierna som valdes till resultatet var upplevelser av den nya rollen, 

upplevelser av kontroll, upplevelser av att finna mening och upplevelser av yttre stöd och 

den formella vården. Under kategorin upplevelser av den nya rollen skapade tre 

subkategorier och dessa var upplevelser av rollen som anhörigvårdare, upplevelser av 

förändringar i relationen och upplevelser av svårigheter och utmaningar.  

Tabell 3 - Exempel av kvalitativ analys. 

Meningsbärande enhet Kondensering Koder Subkategori Kategori 

En annan make beskriver hur 

han springer för sin 

överlevnad. Att springa i sin 

ensamhet ger honom ett inre 

lugn och hjälper honom att 

uthärda. 

 
 

Att springa/jogga i 

sin ensamhet hjälper 

honom att uthärda. 

Springa/jogga i 

ensamhet 
 

Strategi Upplevelsen 

av strategier  

Anhöriga kände tacksamhet 

över att få vara tillsammans, de 

accepterade att deras partner 

inte skulle återgå till den 

samma, de förväntade sig inget 

i gengäld av att vård. De 

accepterade situationen och 

kände meningsfullhet. 

 
 

Anhöriga kände 

tacksamhet, de 

accepterade 

situationen, var 

tillfredsställda och 

kände 

meningsfullhet. 

Känslor av 

acceptans och 

meningsfullhet 

Acceptans/meningsfullhet Upplevelsen 

av att finna 

mening 

Vera kunde inte tillåta sig att 

diskutera möjligheterna av 

stöd, eftersom det skulle bli en 

börda för den kommunala 

servicen och ta bort stöd från 

någon annan som hade mer 

svåra problem. 
 

Önskade ej ta emot 

stöd då det kunde 

belasta den 

kommunala servicen 

och drabba någon 

annan negativt. 

Nekade 

stödjande 

tjänster från 

kommunen 

Stöd Upplevelsen 

av yttre stöd 

och den 

formella 

vården 
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Etiska överväganden 

Denna litteraturöversikt har utgått från att studier som inkluderades hade ett etiskt 

resonemang och ett etiskt godkännande. Deltagarna skulle frivilligt medverkat i studien med 

rätt att dra sig ur, delgivits information om studien och lämnat samtycke till medverkan 

(Polit & Beck, 2017, s.154). Risk för forskningsfel beaktades i litteraturöversikten genom att 

fynden i resultatet presenterades utan avsiktlig förfalskning, felaktig framställning 

av information samt plagiering av annat arbete (Polit & Beck, 2017, s.153–154). Citat valdes 

att ta med för att stärka resultatet. I enlighet med Polit och Beck (2017, s.723) valdes endast 

citat från studier med ett konfidentialitetskrav för att säkra deltagarnas anonymitet (ibid).  

 

Resultat 
 

Resultatet visade hur de anhöriga antog rollen som anhörigvårdare och deras upplevelser av 

att vårda sin partner i hemmet. Förändringar i relationen, begränsningar samt behovet av 

stöd, information och kunskap framkom. Resultatet bestod av 15 kvalitativa studier som 

redovisades under kategorierna upplevelsen av den nya rollen, upplevelser av kontroll, 

upplevelser av att finna mening samt upplevelser av yttre stöd och den formella vården. 

 

1 Upplevelser av den nya rollen 

 

1:1 Upplevelser av rollen som anhörigvårdare 

Rollen som anhörigvårdare bestod till stor del av ansvar (Lövenmark, Summer Meranius & 

Marmstål Hammar, 2018; Meyer, Mc Cullough & Berggren, 2016; O’Shaughnessy, Lee & 

Lintern, 2010; Pang & Lee, 2019; Tranvåg, Nåden & Gallagher, 2019; Tuomola, Soon, Fisher & 

Yap, 2016; Wang, Lotus Shyu, Wang & Lu, 2017; Wawrziczny, Pasquier, Ducharme, Kergoat 

& Antoine, 2016b). En del av uppgifterna var att skydda, övervaka, skugga och styra samt 

assistera vid ADL för de som hade det behovet. (Tuomola et al., 2016). Det var även deras 

ansvar att argumentera, förklara och tjata om saker (Lövenmark et al., 2018). 

Anhörigvårdaren var aldrig ledig (ibid). En del såg det som sin plikt att ta över ansvaret av 

vården (O’Shaughnessy, 2010; Pang, 2019; Tuomola, 2016; Wang, 2017). Andra såg det som 
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ett medvetet beslut och vissa antog rollen som anhörigvårdare eftersom de kände en rädsla 

att för deras partner skulle bli eländig om denne lämnades ensam eller skickades till ett 

boende (Wang et al., 2017).  

 

To me, taking care of my wife is definitely meaningful because I can bring hope to her and 

build up her confidence to live with dementia...Even my siblings appreciated what I have 

done to my wife. I’m confident to say that I have made a right decision [take up the 

caregiving role]. (Pang & Lee, 2019, s. 1622) 

 

En del anhöriga kunde leva ett ganska självständigt liv i början av sjukdomen (Wang et al., 

2017) medans andra kunde märka av ett förändrat beteende i form av oregelbundna 

sömnmönster, misstänksamhet och hallucinationer innan partnern fick en diagnos. Dessa 

förändringar förklarade inte bara hur partnern hade det utan även anhörigas situation 

(Meyer et al., 2016). I takt med att partnerns funktioner försämrades övertog 

anhörigvårdaren mer ansvar (Wang et al., 2017). De var tvungna att finnas och veta vad 

behovet var då partnerns funktioner inte längre fanns där (Lövenmark et al., 2018). Det var 

svårt att hitta balans då ansvaret inte bara handlade om att ge vård och fysiskt stöd utan 

även att minska påverkan av partnerns självkänsla i och med den kognitiva försämringen, 

samt att ge partnern ett så pass stressfritt liv som möjligt (O’Shaughnessy et al., 2010). Det 

krävdes både tid och ansträngning för att anpassa sig och lära sig den nya rollen (Pang, 2019; 

Wang, 2017). Det var inte bara rollen som anhörigvårdare anhöriga tog sig an utan de fick 

även agera tränare, lärare, mamma, den som påminde om saker och chef över sjukdomen 

beroende på hur deras partner mådde (Wang et al., 2017). Även sysslorna i hemmet 

förändrades (Hellström, Håkanson, Eriksson & Sandberg, 2017). Anhöriga fick överta de 

roller som deras partner tidigare haft vilket gjorde att de kände sig överväldigad av ansvar 

(O’Shaughnessy et al., 2010). Tillslut låg hela ansvaret av planering och beslutsfattande hos 

den anhöriga (Meyer et al., 2016). De kände sig fängslade i rollen mellan sina egna behov och 

partnerns behov (Lövenmark et al., 2018). Det sågs ett samband mellan kvinnlig identitet och 

att ta sig an rollen som anhörigvårdare (Eriksson, Sandberg & Hellström, 2012). Om deras 

partner fått diagnosen i tidig ålder medan barnen fortfarande bodde i hemmet beskrevs det 

också vara anhörigvårdarens ansvar att förbättra relationen mellan barnen och föräldern då 

konflikter dem emellan ibland uppstod på grund av partnerns förändrade beteende. 

Anhörigas roll som förälder påverkades negativt eftersom det fanns mindre tid till barnen 
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(Tuomola et al., 2016). Att erkänna de dramatiska förändringar som har förts in i deras 

vardag var krävande. Detta ledde ibland till dagar präglade av pessimistiska tankar 

(Tranvåg et al., 2019). En anhörig märkte förändringar hos sig själv och ett motvilligt 

åldrande vilket inte uppskattades (O’Shaughnessy et al., 2010). En del uppskattade att få 

vara den som vårdade sin partner men upplevelsen påverkades av hur utomstående såg på 

vården (Tuomola et al., 2016). Att vårda sin partner med demens gav vissa känslan av 

stolthet (Hellström et al., 2017) och nöjdhet (Wang et al., 2017) av att kunna delta i vården. 

 

1:2 Upplevelser av förändringar i relationen 

Relationen förändrades när sjukdomen kom in i deras liv (Dempsey, Dowling, Larkin & 

Murphy, 2020; Eriksson, Sandberg & Hellström, 2012; Meyer, 2016; O’Shaughnessy, 2010; 

Shim, Barroso & Davis, 2012; Wang, 2017; Wawrziczny, Antoine, Ducharme, Kergoat & 

Pasquier, 2016a; Wawrziczny, 2016b). Till en början var det svårt att avgöra vad som 

förändrade relationen och anhöriga såg tecken på distansering som en äktenskaplig kris 

(Wawrziczny et al., 2016a). Många anhöriga ansåg att relationen hade försämrats (Dempsey, 

2020; Eriksson, 2012; Meyer, 2016; O´Shaughnessy,2010; Shim, 2012; Wang, 2017; 

Wawrziczny, 2016a; Wawrziczny, 2016b). Anhöriga märkte också att synen de hade på sig 

själva och varandra hade förändrats (Wawrziczny et al., 2016a). Ett ökat hjälpbehov 

förändrade balansen i relationen och kraven vid demens var svåra att möta. Obalansen som 

blev gjorde att anhöriga kände sig separerad från sin partner (Wang et al., 2017). Sjukdomen 

hade gjort makarna till varandras motpoler som skapat ett avstånd mellan mannen och 

kvinnan (Eriksson et al., 2012). Även intimiteten och sexualiteten försämrades på grund av 

den dagliga stressen och oron. Paren såg inte längre varandra som en man/hustruenhet utan 

kände att parförhållandet hade brutits. Makarna kände inte igen varandra längre 

(Wawrziczny et al., 2016a) och rollen gick från partnerskap till vårdgivare (Meyer et al., 

2016). Många anhöriga plågades av förlusten av relationen (Dempsey, 2020; Eriksson, 2012). 

Anhöriga sörjde sin partner, förlusten av relationen och de aktiviteter man tyckte om att göra 

tillsammans (Dempsey, 2020; Lövenmark, 2018; O`Shaughnessy, 2010; Pang, 2019). De kände 

även sorg när de tänkte på framtiden. Kvalitén på relationen fanns inte längre kvar och det 

fanns en ökad spänning som var svår att hantera vilket ökade känslan för separation 

(O`Shaughnessy et al., 2010). Hur äktenskapet hade sett ut tidigare speglade hur relationen 
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nu kom att se ut och hur anhöriga både såg på sin partner och upplevde situationen. (Shim, 

Barroso, Gilliss & Davis, 2013). För att bibehålla samlivet var anhöriga tvungna att ständigt 

ändra sin attityd mot sin partner (Bergman, Graff, Eriksdotter, Fugl-Meyer & Schuster, 2016). 

Faktorer som påverkade samlivet var kunskap om demens, stödjande resurser, bördan och 

hantering av vården (Wang et al., 2017). För vissa blev samhörigheten allt viktigare, att vara 

tillsammans och göra saker var nu en prioritet för att bevara relationen (Bergman et al., 

2016). 

 

1:3 Upplevelser av svårigheter och utmaningar i vardagen 

Anhörigvårdare beskrev att de kände sig isolerade och bundna till hemmet då de inte 

vågade lämna sin partner ensam (Bergman, 2016; Dempsey, 2020; Meyer, 2016; Wawrziczny, 

2016a). De upplevde deras liv som socialt begränsat, dels på grund av mycket och 

tidskrävande ansvar (Bergman et al., 2016) men även begränsningar på grund av den ökade 

bördan (Eriksson et al., 2012). Social stigmatisering efter partnerns diagnos var också en 

orsak till att anhöriga upplevde känslor av begränsning (Eriksson, 2012; Pang, 2019; 

Wawrziczny, 2016a). En annan utmaning var bristen på sömn som uppstod när deras partner 

drabbats av sömnstörningar (Meyer, 2016; Tuomola, 2016). Det var också svårt för den 

anhöriga att kunna uppfylla sina egna behov då det var partners behov som hade företräde, 

det ansågs också svårt att argumentera till vänner och familj varför ens behov var viktiga 

(Eriksson et al, 2012). Upplevelse av ensamhet var vanligt förekommande bland anhöriga 

(Bergman, 2016; Hellström, 2017; Lövenmark, 2018; Meyer, 2016; O’Shaughnessy, 2010; 

Tuomola, 2016; Wawrziczny, 2016a). Det var också svårt för anhöriga att kommunicera med 

sin partner, det ansågs därför meningslöst och förlusten av kommunikationen orsakade 

distansering (Lövenmark et al., 2018). Känslan av ensamhet hade olika utgångspunkter, en 

del kände sig ensamma trots att de fortfarande bodde tillsammans med sin partner 

(Lövenmark, 2018; Meyer, 2016; O’Shaughnessy, 2010; Tuomola, 2016; Wawrziczny, 2016a). 

Känslan av ensamhet kunde bero på att de inte längre utförde aktiviteter tillsammans 

(Meyer, 2016; O’Shaughnessy, 2010) men också att de inte kunde dela med sig av saker till 

sin partner som tidigare (O’Shaughnessy et al., 2010). Denna känsla av ensamhet resulterade 

många gånger i att paren kände sig isolerade både från omvärlden och från varandra 

(Wawrziczny et al., 2016a). Samtidigt bar anhöriga på en rädsla för ensamhet och att bli 
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övergiven i framtiden (Bergman et al., 2016). Anhöriga upplevde också känslor av förlust 

(Bergman, 2016; O’Shaughnessy, 2010; Pang, 2019; Shim, 2012; Tuomola,2016; Wawrziczny, 

2016a). Oftast kopplat till den tidigare delen av förhållandet (Bergman, 2016; O’Shaughnessy, 

2010; Pang, 2019; Tuomola, 2016; Wawrziczny, 2016a) men även till den egna personen och 

sin sociala identitet (O’Shaughnessy et al., 2010). Känsla av förlust innefattade även förlust 

av intimitet och närhet (Bergman et al., 2016). Kvinnor uttryckte mer känslor av förlust av 

sociala sammanhang (Shim et al., 2012) men anhöriga rapporterade även förlust av 

framtidsplaner och tid för egna aktiviteter (Wang et al., 2017). Framtiden kändes sorgsen 

(Shim et al., 2012) och ångestfylld (Wawrziczny et al., 2016a). Anhöriga kände också oro för 

framtiden (Meyer et al., 2016) och ekonomin då partnern inte längre kunde jobba (Pang et al., 

2019). Tankar om att hantera döden var betungande och en oro över att ingen skulle ta hand 

om deras partner om de dog först (Tuomola et al., 2016). Anhöriga kände också oro över att 

förlora kontrollen i hemmet (Bergman et al., 2016) och över hur folk skulle reagera mot 

sjukdomen (Wawrziczny et al., 2016b). Många rapporterade känslor av skuld som var 

förknippat med att vara den friska i relationen (Lövenmark et al., 2018) men också över att 

de inte förstått symtomen till en början (Tuomola et al., 2016) och därför gjort felaktiga 

bedömningar och opassande försök att förändra partnern (Meyer, 2016; Wawrziczny, 2016b). 

Även skuld upplevdes, både i relationen till partnern och till andra kontakter (Eriksson et al., 

2012). Mycket känslor av skuld förekom, men den värsta skulden var när anhörigvårdaren 

kände ett behov av vila och skickade partnern på avlastning (Dempsey et al., 2020) eller när 

anhöriga längtade efter egen tid (Bergman et al., 2016). Ibland blev anhöriga tvungna att 

hantera partnerns opassande beteende ute bland folk, vilket upplevdes skamfyllt (Tuomola 

et al., 2016). Vissa anhörigvårdare beskrev att de kom till en punkt då de inte längre orkade 

vårda sin partner trots att de verkligen ville att det skulle funka, de upplevde då en stor 

separationsångest (Meyer et al., 2016). Annars var det vanligt att en känsla av separation 

kom i och med att partnern förändrades i sin personlighet. Känsla av separation var också 

kopplat till döden (O’Shaughnessy et al., 2010). Utöver detta beskrev anhöriga en känsla av 

ångest av att inte vilja släppa taget om sin partner (Bergman et al., 2016). I vissa fall var 

risken för kollaps närvarande och anhörigas nöd var mycket uttalad i form av dystra tankar 

och självmordstankar (Wawrziczny et al., 2016a). 
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2. Upplevelser av kontroll 

I början hade anhöriga svårt att acceptera sin partners diagnos (Tuomola et al., 2016). 

Motvilligt accepterade de situationen och försökte skapa en ny dynamik i förhållandet 

(Wawrziczny et al., 2016b). När de väl accepterat sjukdomen blev det lättare att anpassa sig 

till den nya situationen och den nya rollen (Meyer, 2016; Pang, 2019; Wawrziczny, 2016b) 

samt hantera de förändringar som blev (Shim et al., 2012). Acceptans skapade en balans i 

livet. Något som också hjälpte de anhöriga att acceptera verkligheten var tanken att de själva 

tagit ett beslut att vårda sin partner, trots de förväntade svårigheterna. Genom att tänka att 

det var deras egna val istället för skyldighet gav dem en positiv inställning. När de anhöriga 

kände att de inte längre hade kontroll över sin make försökte de istället fokusera på saker 

som de fortfarande hade kontroll över för att känna sig tillfreds (Shim et al., 2013) Att aktivt 

söka kunskap och lära sig mer om sjukdomen tycktes ge tröst och kontroll (O´Shaughnessy, 

2010; Shim, 2013; Tuomola, 2016). En annan strategi som användes av några anhöriga var att 

förneka. En del undvek att tänka på framtiden, vetskapen om hur framtiden kunde bli 

skapade både sorg och besvikelse över att livet inte blev som de önskade (O’Shaughnessy, 

2010; Wawrziczny, 2016b). En del önskade att gå i pension senare för att inte konfronteras 

med sjukdomen dagligen. En annan reaktion var att dölja symtomen genom att se symtom 

som normala beteenden som inte var förknippade med brister utan som slarviga misstag 

(Wawrziczny et al., 2016b). Anhöriga fick anpassa deras tid för att kunna vårda sin partner 

dygnet runt (Meyer et al.,2016). Ibland fick de acceptera verkligheten och förneka sin 

identitet särskilt när de hamnade i situationer då deras partner tog dem för någon annan. Att 

bli klappad på huvudet som en hund var inget den anhöriga uppskattade, men de hade lärt 

sig att det var bäst att spela med för att undvika diskussioner (Lövenmark et al., 2018). Att 

minimera konflikter var avgörande för en god relation (Bergman et al., 2016). Anhöriga fick 

lära sig att vara tålmodiga, kontrollera sig själva, veta när de skulle vara tysta eller inte och 

välja vilka strider de skulle ta (Lövenmark et al., 2018). De anhöriga behövde ibland ändra 

sin inställning för att skapa harmoni (Bergman et al., 2016). De ständiga förändringarna i 

symtom och humör hos partnern gjorde den anhöriga osäker på när de skulle hjälpa eller 

inte (Wawrziczny et al., 2016a). Ibland fick de hålla sina känslor inombords då deras 

frustration eller sorg kunde skapa stress hos partnern (Lövenmark et al.,2018). De kämpade 

mot sjukdomen och ville inte att den skulle ta över, istället stimulerade den anhöriga sin 

partner med olika övningar eller spel (Wawrziczny et al.,2016b). När sjukdomen utvecklades 
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och bristerna blev värre fanns det risk att partnern inte reagerade i farliga situationer. 

Anhöriga utvecklade därför strategier som gick ut på att skydda och övervaka (Wawrziczny 

et al., 2016a). När de hittade en strategi som ledde till framgång gav det en känsla av 

empowerment (Tuomola et al., 2016). Anhöriga upptäckte nya kreativa sidor hos sig själv, de 

var nu både uppfinningsrika och flexibla (Bergman et al., 2016). Ett sätt att hantera 

situationen var att hitta egentid och en egen plats för att lämna vårdansvaret ett tag 

(Hellström et al.,2017). Att fokusera på andra aspekter i deras liv var till stor hjälp (Tuomola 

et al., 2016). Träffa vänner hjälpte dem att se sig själva som den de var innan, men även att 

koppla av mentalt och få ny energi (Bergman et al., 2016; Hellström et al., 2017; Shim et al., 

2013). 

 

My breathing space is my bridge evenings; once a week we meet and the hours fly by. I’m 

enjoying every second: my friends, the chatting, and focusing on the game. It provides a 

mental rest; I relax while I apply myself to the game. (Bergman, Graff, Eriksdotter, Fugl-

Meyer & Schuster, 2016, s.346) 

 

Socialisera med andra som förstod deras situation var också något som var viktigt (Bergman, 

2016; Eriksson, 2012; O`Shaughnessy, 2010: Tranvåg, 2019). Att dela sina liv med vänner i 

samma situation gav känslan av samhörighet och förmåga att fortsätta klara av vardagen 

(Tuomola et al., 2016). Familjemedlemmar gav inte bara stöd utan gjorde det även möjligt att 

få lite fritid (Wang et al., 2017). En anhörig beskrev hur han sprang för sin överlevnad, att 

springa i sin ensamhet gav honom ett inre lugn och hjälpte honom att uthärda situationen 

(Bergman et al., 2016). 

 

My jogging keeps me in shape. To be alone with myself, just to run, gives me a wonderful 

feeling of just being. I clear my brain, thinking of nothing and I just run. It is my way of 

surviving...I have always found peace in running; it strengthens me mentally and I will cope. I 

have to be in shape, both physically and mentally. (Bergman, Graff, Eriksdotter, Fugl-Meyer 

& Schuster, 2016, s.346) 

 

Man sökte styrka inifrån, från tidigare erfarenheter, uppfostran, kyrkan men även utifrån i 

form av stöd och aktiviteter. Att söka styrkan inifrån gjorde att man såg vårdandet som en 

utmaning snarare än börda (Shim et al., 2013). Man försökte tänka på positiva saker i livet 

och glada minnen (Pang, 2019; Tranvåg, 2019). Makarna fokuserade mycket på allt frun gjort 
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för dem och vill nu ge tillbaka, medans kvinnorna berömde mannen för den ekonomiska 

tryggheten han givit dem (Pang et al., 2019). De anhöriga ordnade aktiviteter, promenader, 

kognitiva övningar och tittade på gamla foton för att återkalla gamla minnen. Det fick dem 

att återfå anknytning till sin partner och man såg vården som ett sätt att fortsätta sin relation 

(Pang et al., 2019). Att ta kvällspromenader i tysthet och mörker var ett nytt sätt att känna 

närhet och ett djupare band (Bergman et al., 2016). En annan strategi som anhöriga använde 

sig av var att de försökte leva i nuet (O`Shaughnessy et al., 2010).  

 

 3. Upplevelser av att finna mening  

Anhöriga som upplevt svårigheter i äktenskapet innan sjukdomen hade svårt att finna 

mening. När äktenskapet varit positivt före sjukdomen men efter kantades av mycket 

konflikter, kämpade anhöriga med att finna mening. Det var svårt att förstå att deras partner 

inte skulle återgå till att vara samma person de gift sig med. Trots det kände anhöriga en 

stolthet över att kunna vårda sin partner. Om äktenskap istället hade varit positivt både före 

sjukdomen och efter diagnos kände anhöriga tacksamhet över att få vara tillsammans med 

sin partner och accepterade att partnern inte skulle bli som förr, de accepterade situationen 

och fann vårdandet meningsfullt och väntade sig inget i gengäld (Shim et al.,2012). En del 

anhöriga fann mening med hjälp av sin tro. Tron gav dem harmoni, styrka och motivation 

till att fortsätta vårda (Pang,2019; Shim, 2013; Tuomola, 2016; Wang, 2017). Genom sin tro 

litade de på att saker var under kontroll av en högre makt vilket gav dem hopp (Shim et al., 

2013). Kärleken till sin partner var ytterligare en anledning till att de kunde finna vårdandet 

meningsfullt (Hellström, 2017; Shim, 2013; Tranvåg, 2019; Wang, 2017). När makarna ingick 

äktenskap gav de löften till varandra vilket anhöriga fann mening i att kunna hålla, man ville 

göra det som var meningsfullt för sin partner, som att bo kvar hemma och få fortsätta dela 

sin kärlek, närhet och hängivenhet till varandra (Shim et al., 2013). Att fortfarande kunna ta 

hänsyn till sina egna behov, intressen och aktiviteter i vardagen var meningsfullt och bidrog 

till att upprätthålla kontinuitet i vården (Tranvåg et al., 2019). Många ansåg att vårdandet 

gav dem en personlig tillväxt och mognad, de växte som person och fick en ny livssyn. 

Anhöriga uppskattade förändringarna och sina egna ansträngningar vilket gav dem ett 

egenvärde och uppmuntran till att fortsätta ge vård (Pang, 2019; Shim, 2013; Tranvåg, 2019). 
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För män var det tydligt att de fann mening i att kunna återlämna den kärlek de fått av sina 

fruar under åren som gifta (Shim et al., 2013). 

 

4 Upplevelser av yttre stöd och den formella vården 

Det fanns en misstro mot vårdpersonal på grund av tidigare erfarenheter, och anhöriga var 

oroliga att vårdkvalitén skulle äventyras om de lämnade över ansvaret av partnern till 

vårdpersonal (Dempsey et al., 2020). Anhöriga kände ett behov av stöd (Dempsey, 2020; 

Eriksson, 2012; Hellström, 2017; Lövenmark, 2018; Meyer, 2016; O’Shaughnessy, 2010; Shim, 

2013; Tranvåg, 2019; Wang, 2017; Wawrzizcny, 2016b). En del fann stöd i diagnosen 

(Wawrzizcny et al., 2016b) medan andra upplevde stöd inom den äktenskapliga relationen, 

familjen och folk runt omkring dem (Hellström, 2017; Meyer, 2016; Shim, 2013; Wang, 2017). 

Vissa fann bekräftelse av stöd i kontakt med formella vårdgivare. En god relation med 

vårdpersonal stärkte deras känsla av värdighet (Tranvåg et al., 2019). Oavsett om de 

anhöriga ingick i stödgrupper sedan tidigare eller inte (Dempsey, 2020; O’Shaughnessy, 

2010; Tuomola, 2016) uppfattades stödet inom gruppen på olika sätt vilket gjorde att vissa 

drog sig ur stödgruppen (Dempsey et al., 2020). Andra upplevde bekräftelse, säkerhet, 

känsla av att höra hemma, förståelse och acceptans av att medverka i stödgrupper. 

(O’Shaughnessy et al., 2010). Shim, Barroso, Gilliss och Davis (2013) redogjorde för att “First 

of all, joining a support group is very, very helpful. I don’t know what I would’ve done 

without mine” (s.124). De som inte ingick i stödgrupper redogjorde för att de var öppna för 

att söka det formella stödet i framtiden (Eriksson, 2012; Tuomola, 2016). Även om de 

anhöriga förstod att de behövde stöd var de inte redo att acceptera det ännu. Det kunde 

också vara så att de inte ville vara en börda för den kommunala servicen, vilket kanske 

skulle innebära att någon annan blev utan stöd (Eriksson et al., 2012). Stöd av alla typer gav 

anhörigvårdaren lite tid för sig själva och upplevelsen av att orka fortsätta vårda sin partner 

(Meyer et al., 2016). Att information och kunskap gavs initialt efter diagnos var något som 

var mycket viktigt för anhörigvårdaren (ibid). Otillräcklig kunskap om sjukdomen gjorde att 

de anhöriga fick en bristande förståelse för sin partner (Pang et al., 2019).  Vissa samlade in 

information och kunskap i samtalen med stödgruppen, då situationen sågs som lärande 

(O’Shaughnessy et al., 2010) medan andra fick kämpa för att få information och kunskap, 

speciellt från den formella vården (Dempsey, 2020; Wawrziczny, 2016b). Information och 
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kunskap om sjukdomen kunde ge de anhöriga både känslor av tro och rädsla (Wawrziczny 

et al., 2016b). 

Diskussion 

Metoddiskussion  

I denna del av diskussionen kommer litteraturöversikten att diskuteras mot begreppen 

trovärdighet och överförbarhet. Trovärdighet innebär nivån av säkerhet som den kvalitativa 

forskaren har om sin insamlingsmetod och analys (Polit & Beck, 2017, s.747).  Polit och Beck 

(2017, s.747) beskriver överförbarhet som i vilken utsträckning de kvalitativa fynden kan 

överföras till andra grupper eller situationer (ibid). Designen som valdes till denna 

litteraturöversikt var en kvalitativ design med induktiv ansats. Den induktiva ansatsen 

startar genom observation av specifika ämnen som sedan blir mer generaliserbart (Polit & 

Beck, 2017, s.81) vilket svarar mot syftet och visar på en styrka som litteraturöversikten har. 

Om metoden istället hade haft en deduktiv ansats hade det inneburit att specifika 

förutsägelser hade behövts utvecklats från generella data (Polit & Beck, 2017, s. 725). Detta 

hade inneburit en svaghet för studiens överförbarhet och pålitlighet då studien i så fall skulle 

utgått från författarnas förutfattade meningar om dess teori stämmer eller inte. Fokus i 

denna litteraturöversikt var att beskriva hur det var att vårda en partner med demens i 

hemmet. Att observera och studera levda erfarenheter såg författarna som en styrka eftersom 

syftet med studien var att beskriva upplevelser. Valet av kvalitativ metod kändes passande 

då kvalitativ metod har en holistisk syn, är flexibel till ny information och att forskarna ofta 

samlar in information från deltagare på flera olika sätt (Polit & Beck, 2017, s. 463). Om 

kvantitativ metod istället hade valts hade författarna inte kunnat uppnå syftet eftersom 

kvantitativ metod går ut på att undersöka ett fenomen lämpat för mer exakt mätning (Polit & 

Beck, 2017, s. 741). Att utesluta en blandad metod i litteraturöversikten sågs som en svaghet 

eftersom det hade bidragit till att författarna hade kunnat ställt upplevelser mot varandra 

och på så sätt kunnat avgöra vilken upplevelse som var vanligast över tid (Polit & Beck, 

2017, s.735). För att välja ut korrekta sökord användes Svensk- MeSH för översättning av 

ämnesord från svenska till engelska för att kombineras och användas som sökning i Cinahl 

och Pubmed. Cinahl och Pubmed valdes eftersom de inriktas på omvårdnadsvetenskap, 

Cinahl är den databas som främst inriktar sig på omvårdnadsvetenskap medan Pubmed 
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främst inriktar sig på medicin men har även omvårdnadsrelaterade artiklar i sin databas 

(Östlundh, 2017, s. 67). Användningen av två databaser ökade arbetets trovärdighet (Polit & 

Beck, 2017, s. 60) eftersom det bidrog till att fler relevanta sökträffar kunde hittas. Valet av 

inklusion- och exklusionskriterier hade stor betydelse för studiens kvalitet. Populationen 

som studerades definierades av valda inklusions-och exklusionskriterier, därför krävdes 

noggrann tanke på urvalets resultat innan dessa kriterier skapades eftersom de helst skulle 

ge ett bra exempel på populationen som valts att undersökas (Polit & Beck, 2017, s. 250). 

Trovärdigheten ökade när det var en god matchning mellan inklusionskriterierna och 

populationen. Deltagarna i de artiklar som valdes till denna översikt var i enlighet med 

inklusionskriterierna alla makar och levde tillsammans med sina partners med demens i 

hemmet. I de fall partnern avled innan studiens slut var intervjuerna gjorda medan partnern 

levde eller inom en tidsgräns på 6–12 månader och frågorna fokuserade på tiden de levt 

tillsammans. I de fall studiens vårdgivare syftade till vuxna barn samt make/maka har 

endast resultat från make/maka lyfts ut.  Flertalet gånger i tidigare forskning syftade 

anhörigvårdare till både makar, barn och ibland nära vänner. Studier där anhörigvårdare 

endast är makar är ovanligt, och begränsade våra sökträffar. Att peer reviewed inte använts 

som avgränsning sågs som en svaghet och minskade studiens trovärdighet. För att 

undersöka om detta skulle påverkat resultatet gjordes Cinahl sökningen om med tidigare 

valda sökord och avgränsningar och med peer reviewed som extra avgränsning. Sökningen 

visade att elva av 15 studier återfanns även vid denna sökningen, varav fem stycken 

dubbletter. Användandet av en och samma sökkombination i både Cinahl och Pubmed ökar 

studiens sensitivitet då 10 dubbletter framkom (Bilaga 1). Sensitivitet syftade till förmågan 

att diagnostisera ett tillstånd (Polit & Beck, 2017, s. 744). Därigenom ökades också 

trovärdigheten utifrån de fyra kriterierna som enligt Polit & Beck (2017, s.559–560) var 

giltighet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet. Genom kombinationen av 

ämnesord och fritextord i sökkombinationer ökade även studiens specificitet. Specificitet 

innebar att det gick att identifiera när det upptäcktes något som inte eftersöks (Polit & Beck, 

2017, s. 745). Lincoln och Guba (1985) beskrev att om forskaren klart beskriver urvalet och 

datainsamlingen ökar det studiens pålitlighet och överförbarhet. Efter en noggrann 

beskrivning av ovannämnda punkter anses detta som en styrka i litteraturöversikten. Till 

metod valdes en kvalitativ design med induktiv ansats. Denna litteraturöversikt bygger på 
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studier av olika insamlingsmetod, både semistrukturerade intervjuer och fenomenologiska 

intervjuer.  Enligt Henricson (2017, s. 414) var det en svaghet att inte använda sig av en 

genomgående datainsamlingsmetod vilket minskar litteraturöversiktens trovärdighet. 

Kvalitetsgranskning enligt Friberg användes och delades upp mellan de två författarna vilket 

minskar studiens pålitlighet. När kvalitetsgranskningen genomförts diskuterade författarna 

den för att jämföra resultatet av de kvalitetsgranskningarna som gjorts. Det gjorde att 

studiens pålitlighet stärktes åter då kvaliteten har säkrats av två författare.  De artiklar som 

valdes att inkluderas i litteraturöversiktens resultat var samtliga av medel eller hög kvalitet. 

En del i kvalitetsgranskningen var att se huruvida syftet kunde besvaras vilket det gjorde i 

de som valdes av inkluderas. Antalet artiklar som valdes ut var 15 stycken. Den kvalitativa 

metoden anser att det inte finns några regler i hur många studier som krävs för att skriva ett 

resultat utan det beror på behovet av information och om det är tillräckligt (Polit & Beck, 

2017, s.497). Informationen kändes tillräcklig för att arbeta fram ett resultat. Författarna 

genomförde utförandet av analysen gemensamt för att stärka pålitligheten till 

litteraturöversikten. Under arbetets gång hade författarna tillgång till handledning av en 

lärare inom området samt en handledningsgrupp som innefattade av handledaren och andra 

studenter som också genomförde uppsatsskrivande vilket var av stort värde för att få 

möjlighet att ventilera tankar under arbetets gång (Segesten, 2017, s.22–23). Trovärdigheten i 

arbetet styrktes i och med att andra i handledningsgruppen och handledaren granskade 

litteraturöversikten över tid. Det försäkrade också att arbetet grundat sig i data och att ingen 

förförståelse blandats in i resultatet. För att öka trovärdigheten ytterligare valdes citat att ta 

med eftersom det gjorde resultatet mer manifest. Studierna som inkluderades i resultatet är 

genomförda i Europa, Asien och Nordamerika. Flertalet var gjorda i Sverige. De flesta av de 

inkluderade artiklarna visade på liknande upplevelser oavsett vart i världen de var bosatta, 

vilket visar på styrka i överförbarhet. Under kvalitetsgranskningen valdes artiklar med 

specifika kulturella perspektiv på vårdandet bort då de inte ansågs överförbara till den 

utvalda populationen i resterande delar av världen. Samtliga artiklar som inkluderades i 

studien hade ett etiskt resonemang och var etiskt godkända. Samtliga deltagare deltog även 

frivilligt i studien, det framgick genom informerat samtycke eller godkännande formulär 

vilket styrker det etiska ställningstagandet i denna översikt. Däremot var det inte lika tydligt 

i en av artiklarna där varken informerat samtycke eller godkännande formulär fanns men 
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det framgick att deltagandet var frivilligt därför valdes den att ta med. För att inkluderas i 

litteraturöversiktens resultat krävdes att studierna alla hade ett etiskt resonemang samt att 

deltagarna själva accepterat att ingå i studien. Det handlade om hur människor förhöll sig till 

sitt yrke, lagar och sociala plikter då de studerade andra människor (Polit & Beck, 2017, s. 

727).  I sju stycken studier redogjordes det för att deltagarna hade fått varit anonyma och 

studien omfattats av konfidentialitet, det ses som en styrka. Det eftersom att kvalitativa 

studier bör vara extra noggranna med deltagarnas anonymitet, forskarna kommer ofta 

väldigt nära deltagarna och många gånger spenderar de mycket tid i deltagarnas hem (Polit 

& Beck, 2017, s. 148). Vid genomförandet av en litteraturöversikt är det viktigt att reflektera 

över hur studierna som samlats in har genomförts. Reflektioner kring om deltagarna blivit 

utsatt för faror, om de givit samtycke till medverkan eller huruvida deltagarna medverkat 

frivilligt har förts under arbetes gång. Det är också viktigt att tänka på vem som studeras och 

vem som exkluderas eftersom vissa grupper är mer sårbara. Sårbara grupper bör studeras 

med försiktighet och ytterligare beskrivning av skyddande åtgärder (Polit & Beck, 2017, 

s.155).  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa anhörigas upplevelse av att vårda sin 

partner med demens i hemmet. Fynden i resultatet visade att anhöriga tog sig an flera roller 

och var i behov av att finna strategier för att hantera den nya vardagen. Hur de upplevde att 

ge vård skilde sig åt beroende på hur relationen varit tidigare, men gemensamt för många 

var upplevelsen av sorg. Sorgen grundade sig ofta över förlusten av relationen och det 

tidigare livet samt den begränsning de upplevde. Många kämpade med att finna mening. 

Anhöriga hade ett stort behov av stöd och information. 

Fynden i resultatet visade att många anhöriga tog på sig rollen som anhörigvårdare, vilket 

även Eifert et al. (2015) och Unson et al. (2015) menade. Rollen som anhörigvårdare växte 

fram enligt Eifert et al. (2015) och många gånger hann inte anhöriga reflektera över att de 

åtagit sig rollen som anhörigvårdare. Ofta skyndade sjukvården på detta, trots att 

anhörigvårdaren varken läst in sig på vad det innebar eller accepterat den titeln (ibid). Det 

skulle kunna vara en av anledningarna till att Lee et al. (2019) beskrev att anhörigvårdare 
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kände sig osäkra i sin roll. Anhörigvårdare upplevde ett stort ansvar enligt resultatet och 

beskrev att hemmets alla roller tillslut blev deras ansvar. De nya rollerna skapade mycket 

stress och för vissa var en kollaps nära. Mausbach et al. (2013) menade att stressnivåerna var 

betydligt högre för de som vårdade en person med demens än för dem som inte var 

vårdgivare. En annan stressfaktor kunde vara att anhörigvårdare som vårdade sin partner i 

hemmet ofta hade sämre sömnkvalitet än de som hade sin partner på demensboende (Gao et 

al., 2019). Det bekräftades även av fynden i denna studie. Lovell och Wetherell (2011) 

menade att det fanns en koppling mellan kronisk stress och försvagat immunförsvar som i 

sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Den informationen gör det tydligt att 

sjuksköterskan har ett viktigt ansvar att tillgodose anhörigas behov av stöd och resurser. 

Antonovsky (2005, s.43–46) menade att en person som hade tillgång till resurser upplevde 

hanterbarhet (ibid). Det skulle innebära en minskning av anhörigas bördor. Resultatet visade 

att många anhöriga var tvungna att på egen hand finna nya strategier för att klara av 

vardagen. Enligt Martinsen (1989, s.68–72) är människor beroende av varandra för att finna 

mening. Många par i denna studie menade att de upplevde sorg som var kopplat till den 

förändrade relationen och förlusten av par- identiteten och därmed hade svårt att finna 

mening vilket går att koppla till Martinsens teori. För en del anhöriga fanns en vilja att vårda 

medan andra upplevde det som en plikt. Samtidigt visade resultatet att många anhöriga 

uppskattade att ge vård till sin anhörig, vissa fann mening av att vårda och andra kände 

stolthet. Några beskrev en personlig mognad av att vårda och att det i sin tur gav dem en 

känsla av mening. Bland män var det vanligt att vilja ge tillbaka av allt de fått av sin fru 

genom äktenskapet. En anledning till den skillnaden skulle kunna vara hur det tidigare 

äktenskapet sett ut. Resultatet visade att relationen som paret haft innan sjukdomen bröt ut 

var avgörande för hur de skulle hantera situationen. De som haft ett bra äktenskap fann 

mening i att kunna ge sin partner vård i hemmet medan de som haft ett dåligt äktenskap 

upplevde att vården av sin partner endast var en börda. Resultatet i denna studie 

bekräftades av Harris, Adams, Zubatsky och White (2011) som visade att en hög 

äktenskaplig kvalité före diagnos förknippades med bättre vård (ibid).  Trots att ett av de 

viktigaste målen enligt WHO (2020) var att ge information och stöd till anhörigvårdare 

visade resultatet att behovet av stöd var stort. Orem (1995, s.7) menade att sjuksköterskans 

uppgift var att ge stöd till anhörigvårdaren så denne kunde fortsätta vårda. Denna studie 
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fann att anhörigvårdare upplevde stöd på olika sätt, en del fann stöd i diagnosen medan 

andra upplevde stöd inom relationer, stödgrupper eller av egen tid. Därför vore det en fördel 

om sjuksköterskan arbetade personcentrerat och i enlighet med Wallström och Ekman (2018) 

skapade en relation genom partnerskapet för att kunna individanpassa stödet. En av 

sjuksköterskans uppgifter i partnerskapet var att hjälpa individen att finna mening, det var 

något som Travelbee (1971, s.167) endast ansåg kunde ske i en nära relation mellan 

sjuksköterskan och individen. Det tar tid att skapa ett band så att individen känner sig säker 

att uttrycka sina rädslor och känslor. Det är därför viktigt att sjuksköterskan visar omtanke 

till individen och dennes situation (Travelbee, 1971, s.172). På så vis kan hon skapa sig 

kunskap om vilket behov av stöd som behövs för den anhöriga. Resultatet visade att många 

upplevde stöd genom att umgås med vänner, få tid för sig själva eller umgås med andra i 

liknande situation. Det gav dem ny kraft vilket styrktes av Peacock et al. (2018) som menade 

att socialt stöd var av stor vikt för anhörigvårdare till en partner med demens. Samtidigt 

visade resultatet att många anhörigvårdare kände sig fängslade i rollen mellan sina egna 

behov och partnerns behov. Därför kan anhörigvårdare vara i behov av avlastning för att få 

tid till egna behov vilket skulle generera styrka till att fortsätta vårda sin partner. Enligt 

Socialstyrelsen (2019) ska anhöriga som vårdar en närstående i hemmet erbjudas avlastning 

men enligt resultatet upplevde flertalet skuld då deras partner åkte iväg på avlastning. 

Känslan av stöd skulle kanske kunna minimeras om anhöriga istället erbjöds stöd i hemmet 

som syftade till att de själva kunde lämna hemmet för att få tid till sina behov. Det framkom 

även i resultatet att många anhörigvårdare inte sökte stöd. Det kunde bero på en form av 

förnekelse, de förstod att de behövde stöd men var inte redo att acceptera det. De kunde 

också bero på att de inte ville vara en börda eller ta ifrån någon annan stödet. Stokes, 

Combes och Stokes (2014) beskrev att vissa anhörigvårdare inte kände någon mening i att 

söka stöd och avstod därför från det (ibid). Det kan hända att anhörigas upplevelser 

grundade sig i att de saknade kunskap om vilket stöd som fanns till förfogande och att 

bristen på den kunskapen handlade om otillräcklig information. Enligt resultatet kunde det 

även bero på tidigare erfarenheter som skapat en misstro till vårdpersonalen. Här blev det 

tydligt hur viktigt det var att sjuksköterskan ger tydlig information. I enlighet med Stokes et 

al. (2014) kunde även tidpunkten för när anhöriga fick informationen vara viktig. Schwabe, 

Joëls, Roozendaal, Wolf och Oitzi (2012) menade att både inlärningsprocessen och 
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minnesprocessen hindrade av stress (ibid). Därför skulle det kunna vara viktigt att 

sjuksköterskan gav både muntlig och skriftlig information samt anpassade informationen 

genom att ge lite information åt gången. Informationen borde även vara relevant för stunden 

eftersom fynden i resultatet visade att en del anhöriga upplevde sorg av att tänka på 

framtiden och därför undvek det. Resultatet bekräftades av Stokes et al. (2014) som menade 

att anhöriga upplevde svårigheter med att tänka på framtiden innan de var redo (ibid). Även 

här sågs vikten av att sjuksköterskan arbetade personcentrerat och anpassade informationen 

utifrån anhörigas önskan. Resultatet visade även att några upplevde stöd av den formella 

vården. Stokes et al. (2014) menade att det fanns brister av partnerskap i den formella vården 

vilket gav anhöriga känslan av att de var övergivna. Enligt Riley et al. (2020) innebar att ge 

personcentrerad vård till en anhörig som vårdar sin partner med demens att hjälpa 

anhörigvårdaren förstå partners beteendeförändringar. Resultatet visade att anhöriga 

önskade att informationen kom i direkt anslutning till diagnos eftersom otillräcklig kunskap 

resulterade i bristande förståelse för sin partner. Antonovsky (2005, s.43–46) menade att om 

informationen var ordnad upplevde personen begriplighet vilket gjorde det lättare att förstå 

och möta utmaningar. Även Polk (2005) menade att kunskap skapade trygghet. Resultatet 

visade att kunskap och information var något anhöriga både efterfrågade och kämpade för 

att få. Enligt resultatet var faktorer som påverkade samlivet kunskap, hantering, stödjande 

resurser och bördor. Detta skulle kunna förhindras eller stödjas om sjuksköterskan arbetade 

personcentrerat och i enlighet med Antonovskys tre komponenter. Om sjuksköterskan gav 

information, kunskap och stödjande resurser utifrån den enskildes behov, skulle 

sjuksköterskan kunna underlätta hanteringen av vardagen för den anhöriga. Det i sin tur 

skulle kunna främja relationen mellan paren. På så vis skulle bördan minska och den 

anhöriga skulle lättare uppnå begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Enligt 

Antonovsky (2005, s.43–46) bidrog de tre komponenterna till att personen upplevde en 

känsla av sammanhang vilket var en mycket viktig faktor för ett bättre mående.  

Slutsats  

 I tidigare forskning kring upplevelser hos anhörigvårdare var ofta upplevelserna hämtade 

från flera olika grupper av anhörigvårdare. Det kunde vara makar, barn, formella vårdgivare 

eller vänner. Denna litteraturöversikt syftar till att endast belysa äkta makars upplevelser, 
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därför bidrar denna studie till att förtydliga deras behov av stöd. Fynden i resultatet visade 

att rollen som anhörigvårdare både var fysiskt och psykiskt påfrestande och att behovet av 

stöd var stort. Det var även tydligt att uppfattningen av stöd var individuellt. Denna studie 

bidrar till ökad förståelse hur sjuksköterskan genom att arbeta personcentrerat bör 

individanpassa stödet till anhörigvårdare. Utifrån det individuella behovet av stöd borde 

framtida forskning syfta till att gruppvis beskriva vårdgivares upplevelser för att lyfta fram 

den specifika gruppens behov av stöd.



 

 

Referenser 

*= Innebär att artikeln tillhör resultatet. 

 

Antonovsky, A. (2005). Begreppet känsla av sammanhang. Hälsans mysterium (2 uppl., s. 42–

62). Stockholm: Natur och kultur. 

 

*Bergman, M., Graff, C., Eriksdotter, M., Fugl-Meyer, K.S., & Schuster, M. (2016). The 

meaning of living close to a person with Alzheimer disease.  Med health care and philos, 

19, 341-349. doi: 10.1007/s11019-016-9696-3 

 

 De boer, M.E., Herthog, C.M., Dröes, R-M., Riphagen, I.I., Jonker, C., & Eefsting, J.A. (2007). 

Suffering from dementia- the patient’s perspective: a review of the literature. 

International psychogeriatrics, 19(6), 1021-1039. 

 

*Dempsey, L., Dowling, M., Larkin, P., & Murphy, K. (2020). Providing care for a person 

with late-stage dementia at home: what are carers’ experiences?. Dementia, 19 (2), 352-

374. doi: 10.1177/1471301218774937 

 

Eifert, EK., Adams, R., Dudley, W., & Perko, M. (2015). Family caregiver identity: a literature 

review. American journal of health education, 46 (6), 357–367. doi: 10 

1080/19325037.2015.1099482 

 

*Eriksson, H., Sandberg, J., & Hellström, I. (2012). Experience of long-term home care as an 

informal caregiver to a spouse: gendered meanings in everyday life for female carers. 

International journal of older people nursing, 8, 159-165. doi: 10.1111/j.1748-

3743.2012.00340.x 

 

Friberg, F. (2017). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3 uppl., s. 141–152). Lund: 

Studentlitteratur. 

  

Friberg, F. (2017). Bilaga III Granskningsfrågor för kvalitativa respektive kvantitativa studier. 

I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3 

uppl., s.187–188). Lund: Studentlitteratur. 

 

Gao, C., Chapagain, N. Y., & Scullin, M.K. (2019). Sleep duration and sleep quality in 

caregivers of patients with dementia: a systematic review and meta-analysis. JAMA 

network open, 2 (8). doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.9891 

  

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 

24, 105–112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

  



 

Greenwood, N., & Smith, R. (2015). Barriers and facilitators for male carers in accessing 

formal and informal support: a systematic review. Maturitas, 82(2), 162–169. doi: 

10.1016/j.maturitas.2015.07.013 

 

Hansen, A., Hauge, S., & Bergland, Å. (2017). Meeting psychosocial needs for persons with 

dementia in home care service- a qualitative study of different perceptions and 

practices among health care providers. BMC geriatrics, 17. doi: 10.1186/s12877-017-

0612-3 

 

Harris, S.M., Adams, M.S., Zubatsky, M., & White, M. (2011). A caregiver perspective of how 

Alzheimer’s disease and related disorders affect couple intimacy. Aging & mental 

health, 15 (8), 950–960. doi: 10.1080/13607863.2011.583629 

 

*Hellström, I., Håkanson, C., Eriksson, H., & Sandberg, J. (2017). Development of older men’s 

caregiving roles for wives with dementia. Scandinavian journal of caring sciences, 31, 

957-964. doi: 10.1111/scs.12419 

 

Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé 

till examination inom omvårdnad (2a uppl., s.411–420). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lee, K., Puga, F., Pickering, C. E.Z., Masoud, S.S., & White, C. L. (2019). Transitioning into 

the caregiver role following a diagnosis of alzheimer’s disease or related dementia: a 

scoping review. International journal of nursing studies, 96, 119–131. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2019.02.007 

 

Leksell, J., & Lepp, M. (2013). Förord: en kvalitativt god vård inom hälso- och sjukvård. I J. 

Leksell & M. Lepp (Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser (1a uppl., s.11–14). 

Stockholm: Liber. 

 

Lincoln, Y., & Guba, E. (1985). Naturalistic inquiry. Thousand Oaks: Sage Publications. 

 

Lovell, B., & Wetherell, M.A. (2011). The cost of caregiving: endocrine and immune 

implications in elderly and non elderly caregivers. Neuroscience & biobehavioral reviews, 

35(6), 1342-1352. doi: 10.1016/j.neubiorev.2011.02.007 

 

*Lövenmark, A., Summer Meranius, M., & Marmstål Hammar, L. (2018). That mr. 

Alzheimer...you never know what he’s up to, but what about me? a discourse 

analysis of how Swedish spouse caregivers can make their subject positions 

understandable and meaningful. International journal of qualitative studies on health and 

well-being, 13. doi: 10.1080/17482631.2018.1554025 

 

Martinsen, K. (1989). Omsorg i sykepleien.  Omsorg, sykepleie og medisin: historisk-filosofiske 

essays (s. 67–83). Otta: Engers boktrykkeri A/S.  

 

Mausbach, B.T., Chattillion, E.A., Roepke, S.K., Patterson, T., & Grant, I. (2013). A 

comparison of psychosocial outcomes in elderly Alzheimer’s caregivers and non-

caregivers. American journal of geriatric psychiatry, 21(1). doi: 10.1016/j.jagp.2012.10.001 



 

 

 

*Meyer, J., Mc Cullough, J., & Berggren, I. (2016). A phenomenological study of living with a 

partner affected with dementia. British journal of community nursing, 21(1), 24-30.  

  

Nygren, B., Aléx, L., Jonsén, E., Gustafson, Y., Norberg, A., & Lundman, B. (2005). 

Resilience, sense of coherence, purpose in life and self-transcendence in relation to 

perceived physical and mental health among the oldest old. Aging & mental health, 

9(4), 354-362. doi: 10.1080/1360500114415 

  

Orem, D.E. (1995). Understanding. I D.E. Orem (Ed.), Nursing: concepts of practice (5th ed., pp. 

3-38). St. Louis, Missouri: Mosby-Year Book, Inc. 

 

*O’Shaughnessy, M., Lee, K., & Lintern, T. (2010). Changes in the couple relationship in 

dementia care. Dementia, 9 (2), 237-258. doi: 10.1177/1471301209354021 

 

*Pang, R.C.K., Lee, D.T.F. (2019). Finding positives in caregiving: the unique experiences of 

Chinese spousal caregivers of persons with young-onset dementia. Dementia, 18 (5), 

1615-1628. doi: 10.1177/1471301217724026 

 

Peacock, S., Bayly, M., Gibson, K., Holtslander. L., Thompson, G., O’Connell, M. (2018). The 

bereavement experience of spousal caregivers to person with dementia: reclaiming 

self. Dementia, 17 (1), 78-95. doi: 10.1177/1471301216633325 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2017). Ethics in nursing research. Nursing research: generating and 

assessing evidence for nursing practice (10th ed., pp. 137-159). Philadelphia: Wolters 

Kluwer. 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2017). Glossary. Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice (10th ed., pp. 719-748). Philadelphia: Wolters Kluwer. 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2017). Key concepts and steps in qualitative and quantitative 

research. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice (10th ed., 

pp. 46-67). Philadelphia: Wolters Kluwer. 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2017). Research problems, research questions, and hypotheses. 

Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice (10th ed., pp. 69-

86). Philadelphia: Wolters Kluwer. 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2017). Sampling in qualitative research. Nursing research: generating 

and assessing evidence for nursing practice (10th ed., pp. 491-505). Philadelphia: Wolters 

Kluwer. 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2017). Sampling in quantitative research. Nursing research: generating 

and assessing evidence for nursing practice (10th ed., pp. 249-265). Philadelphia: Wolters 

Kluwer. 

 



 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2017). Trustworthiness and integrity in qualitative research. Nursing 

research: generating and assessing evidence for nursing practice (10th ed., pp. 557-575). 

Philadelphia: Wolters Kluwer. 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2017). Qualitative research design and approaches. Nursing research: 

generating and assessing evidence for nursing practice (10th ed., pp. 463-490). 

Philadelphia: Wolters Kluwer. 

 

Polk, D.M. (2005). Communication and family caregiving for Alzheimer’s dementia: linking 

attributions and problematic integration. Health communication, 18(3), 257-273. doi: 

10.1207/s15327027hc1803_4 

  

Riley, G.A., Achiampong, J., Hillberg, T., & Oyebode, J.R. (2020). Relationship continuity and 

person-centred care in how spouses make sense of challenging care needs. Aging & 

mental health, 24(2), 242–249. doi: 10.1080/13607863.2018.1531380 

 

Schwabe, L., Joëls, M., Roozendaal, B., Wolf, O. T., & Oitzi, M.S. (2012). Stress effects on 

memory: An update and integration. Neuroscience & biobehavioral reviews, 36 (7), 1740-

1749. doi: 10.1016/j.neubiorev.2011.07.002 

 

Segesten, K. (2017). Användbara texter. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten (3e uppl., s.49–58). Lund: Studentlitteratur. 

 

Segesten, K. (2017). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I F. Friberg (Red.), 

Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3e uppl., s.105–108). 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Segesten, K. (2017). Ännu en metodbok. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten (3e uppl., s. 17–24). Lund: Studentlitteratur. 

  

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 

 

*Shim, B., Barroso, J., & Davies, L.L. (2012). A comparative qualitative analysis of stories of 

spousal caregivers of people with dementia: negative, ambivalent, and positive 

experiences. International journal of nursing studies, 49, 220-229. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2011.09.003 

 

*Shim, B., Barroso, J., Gilliss, C.L., & Davis, L.L. (2013). Finding meaning in caring for a 

spouse with dementia. Applied nursing research, 26, 121–126. doi: 

10.1016/j.apnr.2013.05.001 

 

Socialstyrelsen. (2019). Socialstyrelsens termbank: anhörig. Hämtad 5 mars, 2020, från 

Socialstyrelsen, https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=263&SrcLang=sv 

 



 

Socialstyrelsen. (2019). Socialstyrelsens termbank: anhörigvårdare. Hämtad 4 mars, 2020, 

från Socialstyrelsen, https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=38&SrcLang=sv 

  

Socialstyrelsen. (2019). Stöd till anhöriga och anhörigstöd. Hämtad 13 mars, 2020, från 

Socialstyrelsen, https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/jamlik-halsa-

vard-och-omsorg/stod-till-anhoriga/ 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2014). 

Stokes, L.A., Combes, H., & Stokes, G. (2014). Understanding the dementia diagnosis: the 

impact on the caregiving experience. Dementia, 13 (1), 59–78. doi: 

10.1177/1471301212447157 

 

Szebehely, M., Ulmanen, P., & Sand, A-B. (2014). Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det 

arbete och försörjning? Working Paper/ Department of Social Work, 2014:1. Stockholm, 

Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet. (in Swedish). 

 

*Tranvåg, O., Nåden, D., & Gallagher, A. (2019). Dignity work of older women caring for a 

husband with dementia at home. Health care for women international, 40 (10), 1047-1069. 

doi: 10.1080/07399332.2019.1578780 

 

Travelbee, J. (1971). The nature of nursing.  Interpersonal aspects of nursing (2nd ed., pp. 7-22). 

Philadelphia: F.A. Davis company. 

 

Travelbee, J. (1971).  Nursing intervention: fulfilling the functions of nursing. Interpersonal 

aspects of nursing (2nd ed, pp. 157-188). Philadelphia: F.A. Davis company. 

 

*Tuomola, J., Soon, J., Fisher, P., & Yap, P. (2016). Lived experience of caregivers of persons 

with dementia and the impact on their sense of self: a qualitative study in Singapore. J 

cross cult gerontol, 31, 157-172. doi: 10.1007/s10823-016-9287-z 

 

Unson, C., Flynn, D., Glendon, M.A., Haymes, E., & Sancho, D. (2015). Dementia and 

caregiver stress: an application of the reconceptualized uncertainty in illness theory. 

Issues in mental health nursing, 36(6). doi: 10.3109/01612840.2014.993052 

 

Wallström, S., & Ekman, I. (2018). Person-centred care in clinical assessment. European journal 

of cardiovascular nursing, 17 (7), 576-579. doi: 10.1177/1474515118758139 

 

*Wang, C-L., Lotus Shyu, Y-I., Wang, J-Y., & Lu, C-H. (2017). Progressive compensatory 

symbiosis: spouse caregiver experiences of caring for persons with dementia in 

Taiwan. Aging & mental health, 21 (3), 241-252. doi: 10.1080/13607863.2015.1081148 

 

*Wawrziczny, E., Antoine, P., Ducharme, F., Kergoat, M-J., & Pasquier, F. (2016a). Couples’ 

experiences with early-onset dementia: an interpretative phenomenological analysis 

of dyadic dynamics. Dementia, 15 (5), 1082-1099. doi: 10.1177/1471301214554720 

 



 

*Wawrziczny, E., Pasquier, F., Ducharme, F., Kergoat, M-J., & Antoine, P. (2016b). From 

‘needing to know’ to ‘needing not to know more’: an interpretative phenomenological 

analysis of couples’ experiences with early-onset Alzheimer’s disease. Scandinavian 

journal of caring sciences, 30, 695-703. doi: 10.1111/scs.12290 

 

Woods, B., Arosio, F., Diaz, A., Gove, D., Holmerová, I., Kinnaird, L., … Georges, J. (2019). 

Timely diagnosis of dementia? Family carer’s experiences in 5 European countries. 

International journal of geriatric psychiatry, 34(1), 114-121. doi: 10.1002/gps.4997 

 

World Health Organization. (2020). Dementia. Hämtad 29 januari,2020, från World Health 

Organization, https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/dementia?fbclid=IwAR0ez55THW_kw_62FwwW0-

WKFuzEkDfvnks2NYw2r-6TdrYYDHSnzgYy6OE 

 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten (3 e uppl., s.59–82). Lund: Studentlitteratur.   



 

 

Bilaga 1 
Tabell 1 - Översikt av sökningar 

Databas 

Datum 

Sökord Avgr. Antal relevanta 
träffar 

Urval* 
1 

Urval* 
2 

Urval* 
3 

Urval* 4 Antal 
valda 

Artikel 

CINAHL 

2020-01-
29 

dementia (MeSH) AND spouses 
(MeSH) AND experience (Fritext) 

Abstrakt  

Engelska 

10 år 

142 142 119 58 
 
35 
 
 
 
 
 

10 
dubbletter 

 
5 

 
Dempsey et al. 
(2020); Meyer 
et al. (2016); 
O’Shaughnessy 
et al. (2010); 
Pang et al. 
(2019); 
Tranvåg et al. 
(2019); 
Wawrziczny et 
al. (2016a) 

PUBMED 

2020-01-
29 

dementia (MeSH) AND spouses 
(MeSH) AND experience (Fritext)  

Abstrakt 

Engelska  

10 år 

Best match 

189 189 164 112 21 9 Bergman et al. 
(2016); 
Eriksson et al. 
(2012); 
Hellström et al. 
(2017); 
Lövenmark et 
al. (2018); Shim 
et al. (2012); 
Shim et al. 
(2013); 
Tuomola et al. 
(2016); Wang 
et al. (2017); 
Wawrziczny et 
al. (2016b) 

*Urval 1-Artiklarnas titel lästes, Urval 2-Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3-Hela artikeln lästes och relevans bedömdes enligt mall för 
relevansbedömning av SBU. Urval 4-Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2017) mall. 



 

 

Bilaga 2 
Tabell 2 – Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalité 

Bergman, M., Graff, 
C., Eriksdotter, M., 
Fugl-Meyer, K.S., & 
Schuster, M. 

2016 

Sverige 

 

 
Att utforska makarnas 
värld när deras partner 
diagnostiserades med 
tidig Alzheimers och vad 
det betyder att bo med en 
partner som lider av 
Alzheimers.  

 
En 
kvalitativ 
studie 

10 makar 

5 kvinnor 

5 män 

Bortfall: 0 
 

Fenomenologiska 
intervjuer med en 
konversationsmetod av 
Van Manen med fokus 
på situationer.  

Analys: Reflekterande 
analys. Icke linjär 
process.  
 

 
Makarnas upplevelser av att vara begränsad, att 
utvecklas, av att vara ensam och den tvetydliga 
upplevelsen av att vara tillsammans 

 

Hög 

Dempsey, L., 
Dowling, M., Larkin, 
P., & Murphy, K. 

 2020 

Irland 

 

 
Studien skulle öka 
förståelsen för vad som 
underlättar eller hindrar att 
ta hand om individer med 
demens i livets slut i 
hemmet. 

 
En 
kvalitativ 
studie 

 
23 deltagare 

 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Analys: 
Tolkningsfenomenologisk 
analys (IPA) användes. 

 

 
Som anhörigvårdare möter man många 
utmaningar under resans gång. Upplevelser av 
demenssorg, att vara förälder till sina föräldrar, 
söka stöd, döende och livet efter döden. 

 

Hög 

Eriksson, H., 
Sandberg, J., & 
Hellström, I.  

2012 

Sverige 

 

 
Undersöka den 
könsrelaterade betydelsen 
av den kvinnliga 
vårdgivarens roll som 
upplevs av kvinnor med 
långvarig hemvård för sin 
make som lider av 
demens. 

 
En 
kvalitativ 
studie 

 
12 kvinnor Datainsamling: 40 

intervjuer gjordes under 
en 5 års period. 
Intervjuerna gjordes i 
deras hem. Ej strikta 
frågor.  

Analys: Ett feministiskt 
perspektiv.  
 

 
Från att ha ett normalt förhållande skedde en 
polarisering mellan makarna i takt med 
sjukdomens förlopp. Relationerna flyttades och 
roller byttes.  

 

Hög 



 

 

Hellström, I., 
Håkansson, C., 
Eriksson, H., & 
Sandberg, J. 

2017 

Sverige 

 

 
Att beskriva hur äldre 
svenska män närmar sig 
vårdgivarrollen till sin 
hustru med demens över 
tid. 

 
En 
kvalitativ 
studie 

7 män 

Bortfall: 0 
 

Datainsamling: 
Intervjuerna gjordes i ett 
konversationsformat med 
semistrukturerande 
öppna frågor.  

Analys: En tematisk 
analys, kodning, peer 
reviewer och 
diskussioner i grupp.  
 

3 teman: Jag och det, Jag trots det och det är 
jag.  

Hur det växte in i rollen som vårdgivare från att 
först fokusera mycket på jaget till att landa i “vi”. 
 

 

Hög 

 
Lövenmark, A., 
Summer Meranius, 
M. & Marmståhl 
Hammar, L. 
 
 2018  
 
Sverige 

 

 
Att beskriva hur vårdande 
makar antar nya roller när 
de lever med och tar hand 
om sin make med 
demens. 

 
En 
kvalitativ 
studie 

 
9 makar, 4 män 
och 5 kvinnor 
deltog. Bortfall: 0 

Intervjuer med 
semistrukturerade frågor 
ägde rum i parens hem.  

Analys: Diskursanalys 
 

 
För att få vardagen att fungera antog 
vårdgivaren nya roller som skådespelare, 
förälder och överlevare. 

 

Hög 

Meyer, J., Collough, 
J. Mc., & Berggren, 
I.  

2016 

Sverige 

 

 

 

 
Att beskriva make/maka 
upplevelser av att leva 
med en partner med 
demens. 

 
En 
kvalitativ 
studie 

12 deltagare i 
början 

5 bortfall 
 

 
Fenomenologiska 
Intervjuer 
 
Analys: Fenomenologisk 
analys inspirerad av 
Giorgi, A (2009). 

 

 

 
Det omfattande temat som skapades var från 
partnerskap till ensamhet, med tre kategorier; 
Förändringar i partners beteende, förändringar i 
det dagliga livet och en förändrad framtid. 

 

 

Hög 

O’Shaughnessy, 
M.O., Lee, K., & 
Lintern, T. 

2010 

 
Att undersöka 
anhörigvårdares 
upplevelse. 

 
En 
kvalitativ 
studie 

7 deltagare 

5 kvinnor och 2 
män 
 

 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
 
Analys: 
Tolkningsfenomenologisk 

 
Fyra teman skapades. Samhörighet och 
åtskildhet, spänning mellan att möta egna behov 
till att tillgodose makens behov, att veta eller att 
inte veta hur framtiden kommer att bli och att 
söka kontroll. Genom en pågående försämring 
av sin närståendes funktioner upplever 

 

Hög 



 

 

England 

 

Analysmetod (IPA) samt 
ett förfarande av Smith et 
al (1999). 

 

anhörigvårdare en ständig process av 
omvärdering och om positionering av sig själva 
och/eller dess partnerskap. 

 

Pang, R.C.K., & Lee, 
D.T.F.  

2019 

Kina 

 

 
Undersöka 
anhörigvårdarens 
upplevelser av att vårda 
en närstående med tidigt 
förekommande demens. 

 

 
En 
kvalitativ 
studie 

 
6 deltagare 

 
Djupa intervjuer med 
öppna frågor 
 
Analys: Graneheim & 
Lundman (2004).  

 
Tre teman identifierades. Att acceptera en 
oväntad diagnos, oförutsedda och tidiga förluster 
samt att finna positivitet och mening. Skillnader i 
sociokulturella värderingar belystes. 

 

Hög 

Shim, B., Barroso, 
J., & Davis, L.L. 

2012 

USA 

 

 
Att undersöka hur 
erfarenheterna hos 
familjemedlemmar som 
vårdar personer med 
demens skiljer sig åt. 

 
En 
kvalitativ 
studie. 

21 
familjemedlemmar 

varav 16 fruar och 
5 män.  
 

 
Datainsamling: Intervjuer 
vid 3 tillfällen, alla 
spelades in och 
transkriberades.  
Analys: Sekundäranalys 
med manifest och latent 
innehållsanalys.  

 
De beskriver skillnader på upplevelser och 
attityder mellan 3 grupper. En negativ grupp, en 
ambivalent grupp och en positiv grupp.  

 

Hög 

Shim, B., Barroso, 
J., Gilliss, L.C., & 
Davis, L.L. 

2013 

USA 

 

Beskriva erfarenheterna 
från makar som vårdar 
någon med demens och 
som hittat en mening i 
sina vårdupplevelser.  
 

 
En 
kvalitativ 
studie 

12 intervjuades 

1 bortfall 

5 män  

6 kvinnor 
 

Datainsamling: 
Semistrukturerade öppna 
frågor.  

Analys: Läses flera 
gånger, det kodades och 
teman togs fram. En 
erfaren kvalitativ forskare 
analyserade. 
 

 
Resultatet visar på allas beskrivningar om hur de 
fann mening och betydelsen av att ha funnit 
mening.  

 

Hög 

Tranvåg, O., Nåden, 
D., & Gallagher, A.  

2019 

Norge & England 

 
Att undersöka och 
beskriva kvinnors, som är 
anhörigvårdare till sina 
män med demens, 
perspektiv på värdighet 
och källor till värdighet. 
 
 

 
En 
kvalitativ 
studie 
 
 
 
 
 

 
6 kvinnor 

 

 

 

 

 

 
Kvalitativa Intervjuer som 
analyserat med 
hermeneutisk analys. 
 
 
 
 
 

 
Att bibehålla personlig integritet, att bemästra det 
vardagliga och att ge av sig själv var inre 
aspekter av värdighet. Medan yttre aspekter som 
relationer var att bekräfta varje människa som 
unik och värdig. 
 
 
 

 

Hög 

 

 

 

 



 

 

Tuomola, J., Soon, 
J., Fisher, P & Yap, 
P. 

2016 

Singapore 

 

 
 
Att utforska den levda 
upplevelsen hos kinesiska 
kvinnliga makar som var 
Vg åt sina makar med 
demens, samt att utforska 
effekterna av vård på 
individens självkänsla. 

 
 
En 
kvalitativ 
studie 
 

 
6 makar till män 
med demens 
valde att 
medverka av 8 
tillfrågade. 

 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor.  
Analys: IPA- intensiv 
fenomenologisk analys. 
Den har 
fenomenologiska, 
hermeneutiska samt 
idiografiska underlag. De 
tog hjälp av erfarna 
kvalitativa forskare  

 

 
 
Hur de påverkades av att ge vård, hur de 
accepterade ödet, tog kontroll och hur deras syn 
på sig själva var.  

 

 

Medel 

Wang, C-L., Lotus 
Shyu, Y-I., Wang, J-
Y., & Lu, C-H. 

2017 

Taiwan 

 

 
Att beskriva makans 
upplevelse av att vårda en 
person med demens i 
Taiwan. 

 
En 
kvalitativ 
studie 

15 makar 

12 fruar 

3 män 

Bortfall: 0 
 

 
Datainsamling genom 
djupgående intervjuer 
och observationer samt 
fältanteckningar- 
Semistrukturerade 
frågor.  
Analys: Konstant 
jämförande analys 
användes för att avläsa 
anteckningarna samt 
fältanteckningarna.  

 

 
Hur förhållandet förändrades genom 
sjukdomsförloppet. Att ta sig an rollen som 
vårdgivare och olika hanteringsstrategier man 
tog till. 

 

Hög 

Wawrziczny, E., 
Antoine, P., 
Ducharme, F., 
Kergoat, M-J., & 
Pasquier, F. 

 2016a 

Frankrike  

 

 
Undersöker varje 
deltagares upplevelser av 
varandra såväl som hur 
de interagerar som par 
sedan demensdiagnos. 

 
En 
kvalitativ 
studie 

 
16 par, 32 
deltagare 

 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
Analys: 
Tolkningsfenomenologisk 
Analysmetod. (IPA) 
Analyserades av två 
forskare. 

 

 
Sju kategorier skapades. Dessa var skyddande 
beteende, svårigheter att anpassa sig, från 
skydd till kontroll, skillnaden i hjälp, att inte 
längre känna igen varandra, två främlingar under 
samma tak, ingen parrelation, det är över. 

 

Hög 

Wawrziczny, E., 
Pasquier, F., 

 
Att förstå hur par upplever 
utvecklingen av 

   
Datainsamling: Intervjuer 
i deras hem med 

 
När tidiga tecken kom hade man ett behov av att 
veta, stötte på svårigheter att få diagnos, tog till 

 

Hög 



 

 

 

Ducharme, F., 
Kergoat, M-J., & 
Antoine, P. 

2016b 

Frankrike 

 

sjukdomen (från första 
tecknen till eftertiden) och 
att identifiera deras sätt 
att anpassa sig. 

En 
kvalitativ 
studie 

75 par fick 
information 16 
valde att delta.  

semistrukturerade frågor. 
Analys: IPA tolkande 
fenomenologisk analys. 
Två forskare tolkade 
samma intervju. 

olika strategier. Tillslut kände man ett behov av 
att inte veta mer.  


