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När en familjemedlem drabbas av demens förändras hela livssituationen för den anhörige. 
För att sjuksköterskan ska kunna stödja de anhöriga krävs det kunskap och ökad förståelse 
om de anhörigas vårdarroll i hemmet. Syftet med studien var att beskriva anhörigas 
upplevelser av att vårda en familjemedlem i hemmet som insjuknat i demens. Sex 
självbiografier analyserades för att ta del av anhörigas egna upplevelser av att vårda en 
demenssjuk familjemedlem. Till grund för analys av data låg Burnards (1991) 
innehållsanalys och Graneheims & Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. 
Resultatet utgörs av tre huvudkategorier och 10 kategorier. Huvudkategorierna var; 
Lidande, desperation och isolering. Det mest utmärkande hos anhörigvårdarna är den 
känslomässiga upplevelsen som beskrivs som mer betungande än vad det fysiska vårdandet 
gör. Det som även kännetecknar anhörigas upplevelser är att de blir mer och mer isolerade 
allt eftersom sjukdomen fortskrider.  
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Being the relative of a person with dementia is a life changing experience. 
The relatives often find themselves in a complex situation, which requires that the nurse, 
can identify needs among the relatives. It‘s also important that the nurse has a broad 
knowledge about the role of the relative as a caregiver, to be able to give support to them 
in this situation. The purpose of this study was to describe the relative’s experiences of 
taking care of a familymember with dementia in the home. Six autobiographies were 
studied to emerge in the experiences of the family caregivers. Burnards (1991) content 
analysis and Graneheims & Lundmans (2004) qualitative content analysis was used to 
analyze the data and the result reveals 3 main categories and 10 categories. The main 
categories where; Suffering, desperation and isolation. The situation of the caregiving 
relatives involves experiences of mental distress as well as having to cope with several 
difficulties. Their new role as a family caregiver is characterized by feelings of isolation 
which increases as the sickness proceeds. 
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INLEDNING 

 

Idag finns det cirka 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige. Ungefär 70 procent 
av dem vårdas av en anhörig. Att bli anhörigvårdare till en person med demens innebär att 
livssituationen förändras totalt (Edberg, 2002). Vilken roll anhöriga har kan variera men att 
de anhöriga är en betydelsefull grupp inte enbart för den sjuka individen utan även för 
hälso-och sjukvården är ett faktum.  Då sjukdom och ohälsa inte bara påverkar personen 
som insjuknar, utan hela familjen är det viktigt att forskning utgår från ett 
helhetsperspektiv, där det forskas på den sjukes och de anhörigas situation tillsammans. 
Detta för att skapa förståelse för vad det innebär att vara en familj som lever med sjukdom 
och ohälsa. I omvårdnaden utgör anhöriga till demenssjuka en viktig del. Genom att ha ett 
mer familjecentrerat synsätt och arbetssätt i omvårdnaden kan optimal delaktighet 
möjliggöras (Svensk sjuksköterskeförening, 2004). 
 
Intresset för anhöriga som vårdar dementa har väckts i samband med forskarnas kliniska 
studier då människor vars anhöriga insjuknat i någon form av demenssjukdom mötts. 
Frustration och hjälplöshet sågs hos de anhöriga och de signalerade att det kan finnas 
brister i hur vårdpersonalen bemötte dem. För att individuell vård och omsorg om 
demenssjuka ska fungera krävs nära kontakt med anhöriga. Forskarnas erfarenhet och 
kunskap ger en bild av att anhöriga till demenssjuka behöver mycket stöd. De anhöriga 
måste mötas med respekt och förståelse. För att kunna stödja anhöriga till demenssjuka är 
det viktigt för sjuksköterskan att skaffa sig kunskap om hur anhöriga upplever vårdarrollen 
i hemmet. Denna studie handlar om anhörigvårdarnas upplevelser av att vårda en 
familjemedlem som insjuknat i demens. 

 
BAKGRUND 

 

Demenssjukdom 
 

Demens kallas för de anhörigas sjukdom och är en beteckning för flertalet symtom med 
varierande bakgrund, som beror på att hjärnans funktion är skadad. De huvudsakliga 
symtomen är nedsatt minnesfunktion, påverkad tankeförmåga, beteende och 
personlighetsstörning (Melin & Bang Olsen, 1999). Enligt, International Classification of 
Diseases (ICD10), där uppställda kriterier från världshälsoorganisationen (WHO) finns 
definierade, talas det även om nedsättning av andra kognitiva funktioner som 
abstraktionsförmåga, omdömesförmåga, tankeförmåga och planeringsförmåga (WHO, 
2007). För att kunna ställa diagnosen demens måste förutom nämnda symtom minst ett av 
följande kriterier vara uppfyllda; Känslomässig instabilitet, irritabilitet, apati eller 
förgrovat socialt uppförande. Personen ska också ha bibehållen medvetandegrad och 
symtomen ska ha funnits i mer än sex månader (Melin & Bang Olsen, 1999). 
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Demenssjukdomar delas in i tre huvudgrupper beroende på orsaken till skadan. Grupperna 
är; Primärdegenerativ demens, vaskulär demens och sekundära demenstillstånd (Melin & 
Bang Olsen, 1999). Till primärdegenerativa demenssjukdomar hör bland annat Alzheimers 
och orsaken till sjukdomarna är en fortlöpande nedbrytande process som framförallt 
drabbar neuron och andra celler i centrala nervsystemet (Edberg, 2002). Vaskulär demens 
orsakas av sjukdomar i blodkärlen där upprepade infarkter i hjärnan är orsaken. Sekundära 
demenstillstånd kan vara orsakade av tumor, slag mot huvudet, infektioner eller 
förgiftning. Demens tillhör inte den vanliga åldrandeprocessen (Melin & Bang Olsen, 
1999). I början av sjukdomen upptäcker anhöriga att allt inte står rätt till, men skyller på 
normalt åldrande såsom glömska, minskad sysselsättning och koncentrationssvårigheter. 
Till slut går det inte att förneka att något är fel, vilket kan utlösa en krisreaktion hos de 
anhöriga (Galvin, Todres & Richardson, 2005).   
 
När en person fått diagnosen demens finns en uppgiven attityd avseende möjligheten att 
behandla, och oftast hänvisas den sjuke till social omsorg, med erbjudande om plats på en 
institution. Den som är sjuk förlorar då kontakten med sitt tidigare invanda liv. Det vanliga 
är att den demenssjuke bor kvar i sin vanliga bostad under sjukdomens tidiga stadier. Den 
sjuke har behov av hjälp för att klara det dagliga livet, och vårdas då av en anhörig. Att 
som anhörig vårda en demenssjuk person innebär ett tungt och ansvarsfullt arbete (Melin 
& Bang Olsen, 1999). Den demenssjuke kan förlora intresset för att gå upp på morgonen, 
inte vilja sköta sin hygien och/eller göra sina naturbehov var som helst. Sjukdomen kan 
också medföra ohämmat glupskt ätande, ohämmad sexuell aktivitet och uppluckrad 
moraluppfattning (Fagius & Aquilonius, 2006). Det är därmed inte bara den fysiska 
omvårdnaden på grund av att den sjuke förlorar sin förmåga att sköta sin personliga och 
instrumentella ADL, som kan kännas betungande för anhörigvårdaren, utan också att den 
demenssjuke uppvisar personlighetsförändring. Johansson (2007) tar upp att den anhörige 
känner sig bunden i sin hjälparroll och att detta för en del leder till isolering och ensamhet, 
då man ger upp det egna livet för att bistå en annan människa i vardagen. 

 
Omvårdnadsperspektiv 
 

I vardagssituationer kan anhöriga nå en gräns för vad de klarar av och påfrestningarna blir 
övermäktiga och anhörigvårdaren reagerar med ilska och besvikelse över situationen. Detta 
kan leda till övergrepp som exempelvis att anhörigvårdaren skriker åt den demente och 
ibland knuffar till den demente för att de helt enkelt inte orkar med. Efteråt uppkommer 
känslor av skam över att misslyckas med vårdandet, och de anhöriga lider (Cars & Zander, 
2006). Lidande är enligt Travelbee (1971) en fundamental allmänsklig erfarenhet och en 
del av att vara människa. Alla människor får förr eller senare uppleva vad lidande innebär. 
Det finns olika nivåer av lidande från övergående fysisk, emotionellt eller själsligt obehag 
till extremt lidande som kan övergå i en förtvivlad uppgivenhetsfas i form av apati och 
likgiltighet. Därför är det viktigt att sjuksköterskan förhåller sig till individens egen 
upplevelse av lidandet, då den individuella uppfattningen om lidande är viktig. 
 
Anhörigvårdare till demenssjuka har också svårt att finna mening i vårdandet när 
demenssjukdomen fortskrider (Melin & Bang Olsen, 1999). Travelbee (1971) anser att det 
är av stor betydelse för människan att finna mening i livet, dock behöver människor ofta 
hjälp med att finna mening i sina olika livserfarenheter. Att försöka hjälpa människor att 
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finna mening är enligt Travelbee en central del i omvårdnaden. Utgångspunkten för 
Travelbees teori är att människan är en unik, oersättlig individ som bara existerar en enda 
gång i denna värld. Orem (2001) anser att trots att varje människa är en unik individ så har 
människan ändå ett stort nätverk av människor omkring sig som hon interagerar med. De 
anhöriga spelar stor roll när den sjukes egenvård sviktar. Doris Carnevali (1996) anser att 
det ska råda balans mellan individens resurser och kraven i dagliga livet. Resurserna delas 
in i interna och externa resurser. De interna resurserna utgörs av bland annat intellektuell 
styrka, mod, kommunikation, sinnesstämning och vilja. Vid demens sviktar personens 
interna resurser på grund av sjukdom. Med externa resurser avses bland annat ekonomi, 
bostad och medmänniskor. Anhöriga är en extern resurs och när anhörigas resurser inte 
räcker till för att tillgodose behoven, blir målet för sjuksköterskan att ta över omvårdnaden. 
Därför är det viktigt i omvårdnaden att ha förståelse för och kunskap om hur det kulturella 
mönstret i familjen fungerar. Travelbee (2006) menar att sjuksköterskan gör en insats även 
för den demente, då hon bekräftar den anhörige genom samtal, uppmuntran och 
uppmärksamhet. Om sjuksköterskan kommer ihåg det i omvårdnaden kan anhöriga få det 
erkännande som de är värda. 
 
Dygnet-runt insatser hör till vardagen för många anhöriga, och det är den psykiska pressen 
och stressen som oftast upplevs som det tyngsta problemet (Johansson, 2007). Carnevali 
(1996) tar upp stressfaktorer som en del av omvårdnaden. Alla människor lever med stress 
och kan bemästra stressen om den är på en normal nivå. Vad som är normalt varierar dock 
från individ till individ, därför är det viktigt att sjuksköterskan bedömer varje enskild 
person individuellt. Då stressfaktorerna överstiger eller kommer att överstiga individens 
tillgängliga resurser, och individens eller familjens bemästring är hotad, kommer 
professionell omvårdnad att påkallas.  

 
Tidigare forskning 
 

Att vara anhörigvårdare till en dement familjemedlem är en stressfylld uppgift. De 
emotionella reaktioner som anhörigvårdarna visar är bland annat sorg, frustration, ilska och 
förlustkänslor (Anderson, Towsley & Gaugler, 2004). I en studie där åtta anhöriga till 
Alzheimersjuka personer intervjuades beskrivs det hur dagliga livet kan se ut för 
anhörigvårdarna. Inledningsvis berättar de att de fortfarande lever med samma person som 
tidigare, men att personen förändrats till följd av sjukdomen, och ju längre sjukdomen 
fortskrider blir deras liv mer sammanflätat. De upplever det som naturligt att ta hand om 
sin make/maka, och har anpassat livet efter den nya situationen. Deltagarna uttrycker 
känsla av rädsla då de inte vet vad som ska hända i framtiden, eller om de ska klara av att 
ta hand om den sjuke när sjukdomen förvärras (Persson & Zingmark, 2006). Manliga 
anhörigvårdare känner en stark känsla av isolering då de väldigt sällan får den 
uppmärksamhet som de förtjänar. Trots isolering känner de ändå uppskattning från den 
demenssjuka, och detta ger männen tillfredställelse i sitt arbete som anhörigvårdare 
(Russel, 2001). Trots att varje vårdares situation är unik så finns det många likheter i hur 
vårdarrollen gestaltar sig. Anhörigvårdaren genomgår en förvandling från att ha varit en 
jämställd person i relationen, till att ha fått ge upp sitt eget liv för att vårda sin andra hälft. 
Att vårda den demensjuka är för de anhöriga en heltidssysselsättning där de står för hela 
anvaret i beslutsfattande och planering. Att bevara den dementas integritet, och uppmuntra 
denna till att utföra aktiviteter, är också något som genomsyrar anhörigvårdarnas vardag 
(Jansson, Nordberg & Grafström, 2001). 
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Aggarwal, Vass, Minardi, Ward, Garfield och Cybyk (2003) har undersökt hur personer 
med demens och deras anhöriga upplever demenssjukdomen. Det visar sig att de anhöriga 
upplever en stark psykisk och fysisk påfrestning. Ovisshet om vad som komma skall, 
vetskap om att ingenting finns att göra och att inget botemedel finns präglar deras vardag. 
Sorg är också något som återkommer i de anhörigas berättelser. Förlust av kamratskap och 
kommunikationssvårigheter är två bidragande faktorer till sorgen. De anhöriga upplever 
ofta ensamhetskänslor, depression samt social isolering. Hela vardagssituationen är fylld 
av stress och många känner stor brist på kunskap, information och stöd. Det svåraste för de 
anhöriga är att hantera de beteenden som uppträder hos personer med demens. 

 
Forskning har visat att 43 procent av dem som vårdar en demenssjuk i hemmet lider av 
depression till följd av den psykiska press vårdandet innebär (Waite, Bebbington, Skelton-
Robinson & Orrell, 2004). En orsak till att så många anhörigvårdare till demenssjuka lider 
av depression är ensamhet. Varje människa har behov av att ha andra människor nära sig 
för att dela känslor, värderingar och beslut med. I sin sjukdom drar den demenssjuka sig 
tillbaka, vilket ger upphov till ensamhet hos anhörigvårdaren (Beeson, Horton-Deutsch, 
Farran & Neundorfer, 2000). Mausbach, Patterson, Von Känel, Mills, Ancoli-Israel, 
Dimsdale och Grant (2006) har sett att anhörigvårdare som starkt känner att de har 
personlig kontroll över sina liv, har mindre risk att utveckla psykiska symtom. Personliga 
egenskaper identifierades i form av både subjektiva och objektiva stressorer. De objektiva 
stressorerna beskrevs vara den sjukes problem med minnet och med uppförandet. De 
subjektiva stressorerna var faktorer relaterade till vårdarens bedömning av rollen som 
vårdare, eller situationer som upplevdes som väldigt vårdtunga. Det är vårdarnas 
personliga egenskaper som skyddar dem från negativa hälsoeffekter av vårdandets stress. 
Betydelsen av att fånga upp de individer som upplever psykiska svårigheter i vårdandet 
berörs också i studien.  I en annan studie där man har tittat på kopplingen mellan att vara 
anhörigvårdare till demenssjuka, och att drabbas av depression, har man sett att depression 
kan vara ett ”smittsamt” tillstånd. Om den demenssjuke lider av depression kan 
anhörigvårdaren också drabbas av det. Vikten av att tidigt identifiera de anhörigvårdare 
som har en ökad tendens för att bli deprimerade tas upp, då ett snabbt ingripande kan 
förebygga nedstämdhet som kan leda till depression för den som vårdar en dement (Waite, 
et. al., 2004).  
 
Det är inte bara den psykiska hälsan som påverkas när man är anhörigvårdare utan även 
den fysiska hälsan påverkas av de livssammanhang de anhöriga befinner sig i och den 
stress som personen utsätts för. MausBach, Von Känel, Ascbacher, Roepke, Dimsdale, 
Ziegler, Mills, Pattersson, Ancoli-Israel och Grant (2007) visar att vid jämförelse av 112 
anhörigvårdare till dementa med kontrollgrupp bestående av 52 personer, som inte vårdar, 
kunde vissa skillnader i den fysiska hälsan påvisas. De anhöriga som i studien bestod av 
make eller maka till en Alzheimerssjuk person visade sig ha en ökning av 
vävnadsplasminogen aktivatorn T-PA (tissue plasminogen activator), som är ett 
glykosprotein som produceras i endotelceller i kärlen. Den har visat sig vara en viktig 
markör av irreparabelt fibrin som visar sig vid bland annat hjärninfarkt hos äldre och stroke 
hos yngre kvinnor. En koppling har även kunnat ses mellan en ökning av T-PA och hjärt- 
och kärl sjukdomar. Vidare upplevde anhörigvårdarna i studien kronisk stress över tid, 
vilket inte kontrollgruppen gjorde.  
 
Josephsson, Bäckman, Nygård och Borell (2000) har visat att anhörigvårdare till 
demenssjuka har utvecklat olika strategier för att tackla de problem som uppstår i det 
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dagliga livet. Strategierna ser olika ut beroende på vårdare och situation. De anhöriga tar 
över många av de aktiviteter som den demenssjuke egentligen skulle ha klarat av själv, på 
grund av rädsla för att skada ska uppkomma, men även för att bemästra situationen. Andra 
anhöriga försöker aktivera den sjuka familjemedlemmen så mycket som möjligt för att 
personen i fråga ska känna meningsfullhet och även hållas sysselsatt. De anhöriga förklarar 
att det är viktigt att förstå den sjukas historia och bakgrund för att på så sätt ge optimal 
omvårdnad. Genom att ha kännedom om den dementas historia och bakgrund kan oväntat 
beteende förklaras. Persson och Zingmark (2006) såg att en bemästringsstrategi bland 
anhörigvårdare till dementa var att själva aktivera sig och bibehålla sina intressen. För dem 
som fortfarande arbetade var arbetet ett sätt att tackla problemen. På arbetet fick de det 
andningshål som var nödvändigt för att fylla på med ny energi.  
 
Trots att de anhöriga upplever stor förändring i sitt liv, är de positiva effekterna större än 
de negativa. Vårdarna känner att känslan av att hjälpa till och ställa upp för någon annan är 
större än känslan av börda (Heru, Ryan & Iqbal, 2004). Andrén och Elmståhl (2005) har i 
en omfattande studie kommit fram till liknande resultat. Genom att använda 
mätinstrumentet Carers´Assessment of Satisfaction Index (CASI) har de studerat 
tillfredsställelse hos anhörigvårdarna till demenssjuka, och tittat på avgörande faktorer som 
associerades med tillfredsställelse. Resultatet visar att vårdandet ger de anhörige ett nytt 
syfte med livet. Att känna sig behövd, viktig och hitta lösningar på problem ger de 
anhöriga känslor av välbehag. Likaså att vårda den sjuke och kunna se glädje hos denne. 
Uppskattning som de anhöriga upplever att de får från övriga familjemedlemmar, liksom 
känslan av att få uttrycka kärlek för den person som vårdas, är högt värderat.  

 
Problemformulering 
 

Det framgår tydligt i tidigare forskning att de anhörigas situation är komplex. Forskare i 
tidigare studier har kommit fram till att anhörigvårdarna upplever stor förändring i sina liv 
när en familjemedlem insjuknar i demens. Det visar sig att det är betungande att vara 
anhörigvårdare och situationen leder till mycket sorg och elände. Studier visar också att 
anhörigvårdare till demenssjuka även upplever positiva effekter i livskvalitén när de vårdar 
en demenssjuk. Efter litteraturgenomgången har det framkommit att tidigare forskning 
inom ämnet framförallt utgörs av kvalitativa intervjustudier och observationer. Forskarna i 
föreliggande studie har även funnit att tidigare forskning i bakgrunden inte har gått på 
djupet av anhörigvårdarnas upplevelser, något som är av stor vikt att göra då 
anhörigvårdarnas situation är komplex. För att eventuellt fånga ytterligare dimensioner 
valde forskarna i föreliggande studie, till skillnad från presenterat resultat i tidigare 
forskning, att skapa kunskap utifrån utsagor i självbiografier. Genom att få ökad kunskap 
om hur anhörigvårdare till dementa själva beskriver vårdandet i självbiografier, kan 
omvårdnaden antas förbättras ytterligare, och sjuksköterskan ges möjlighet att bemöta 
anhöriga till dementa på ett ännu mer professionellt sätt. 
 

Definitioner;  
 

Med anhörig avses i föreliggande studie make, maka och sambo. 
 
Med vårda avses i föreliggande studie att individuellt utföra omvårdnadsuppgifter utifrån 
krav i dagliga livet som hälso- och sjukvårdspersonal annars skulle ha utfört. 
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Författarna till föreliggande studie benämns även i fortsättningen för forskarna för att 
skilja dem från författarna till de självbiografiska verken. 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien är att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem i 
hemmet som insjuknat i demens.  

 
METOD 

 

Då syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem 
som insjuknat i demens ansågs kvalitativ ansats som lämplig. Kvalitativ ansats bygger på 
förutsättningen att människor genom språket kan ta del av varandras inre världar, vilket 
innebär att själva inifrånperspektivet är viktigt för forskningsprocessen (Olsson & 
Sörensen, 2004). Något som är karakteristiskt för kvalitativ metod är avsikten att visa eller 
beskriva erfarenheter och upplevelser utifrån den enskilda människans perspektiv (Polit & 
Beck, 1999). Intervju med öppna intervjufrågor är en datainsamlingsmetod som lämpar sig 
väl då kvalitativa företeelser skall undersökas. För att fånga upplevelsen går det också att 
använda skrivna berättelser i form av självbiografier (Dahlberg, 1997). Självbiografierna 
kan dock till skillnad från intervjuer inte kompletteras med stödfrågor till informanten, och 
eventuella oklarheter kan därför inte bli tillrättalagda (Olsson & Sörensen, 2004). 
Johansson (2007) menar trots detta att skönlitterära verk ger den mest levande bilden av 
vad det innebär att vara anhörig. Enligt Dahlberg (1997) som refererar till Van Manen 
(1990) utgör biografier ett utmärkt material för analys som syftar till att beskriva hur 
människor upplever världen. Fastän livsbeskrivningar oftast är skrivna i underhållande 
syfte, innehåller de ändå sådana detaljerade och generöst beskrivna utsagor, att de blir 
intressanta att läsa även i vetenskapligt syfte. 
 
Vid analys av utsagorna är det av betydelse att forskarna är medvetna om sin förförståelse. 
Förförståelse är den kunskap som forskaren har inom det område som forskningen berör. I 
kvalitativ forskning ska forskarens förförståelse inom forskningsområdet redogöras då det 
finns risk att forskarens öppenhet för vad forskaren möter i datamaterialet begränsas 
(Olsson & Sörensen, 2004). I föreliggande studie utgörs forskarnas förförståelse av den 
kunskap som presenteras i bakgrunden, och av erfarenheter från kliniska studier som 
sjuksköterskestudenter. 
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Val av litteratur 
 

Datamaterialet utgjordes av självbiografiska verk. Inklusionskriterierna var; Att författaren 
själv vårdar, har vårdat eller varit delaktig i omvårdnaden av sin demenssjuke make, maka 
och/eller sambo, och att de självbiografiska verken var skrivna av anhöriga. Sökning av 
självbiografiska böcker gjordes på högskolebiblioteket i Skövde, och bibliotekstjänsten 
Libris användes. Sökorden var; Demens med klassifikation Lz och Alzheimers med 
klassifikation Lz. Sökningen gav 11 respektive 17 träffar. Tillsammans med bibliotekarien 
läste forskarna en kort sammanfattning ur varje självbiografiskt verk. Efter genomläsning 
återstod sex självbiografiska verk som uppfyllde inklusionskriterierna. Ett av verken är 
ursprungligen skriven på engelska, även den engelska varianten lästes, för att oklarheter 
inte skulle uppkomma. De självbiografiska verken som valdes beskriver de anhörigas 
upplevelser av hur det är att vårda en familjemedlem som insjuknat i demens. De sex 
självbiografiska verken presenteras kortfattat: 
 
Bayley. J. (1999). Iris en sorgesång. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 280 sidor. 
(Bayley. J (1999). Elegy for Iris. (1 .uppl.) New York: St. Martin’s Press. 275 sidor.) 
 
Boken handlar om författarinnan och filosofen Iris Murdock och är skriven av hennes 
make John Bayley. Iris och John hade varit gifta i nästan 40 år när Iris drabbas av 
Alzheimer och livet förändras radikalt för de båda. Man får under bokens gång följa Johns 
och Iris resa tillsammans både i det förgångna men även i nuet. John Bayley beskriver i sin 
bok hur det är att vårda och leva ihop med sin älskade hustru, som mer och mer förvandlas 
till ett barn. 
 
Bohman, G. (1990). Sagan om Gunnel. Stockholm: Bonnier. 101 sidor. 
 
I sagan om Gunnel försöker författaren Gösta Bohman att skildra sitt liv som make och 
anhörig till sin Alzheimersjuka hustru Gunnel.  Boken handlar om hur livet kan vändas upp 
och ner samt vilka svårigheter och utmaningar man möter när någon som står en nära 
drabbas av Alzheimer. Författaren har med sin bok velat påvisa en verklighet som idag är 
väldigt vanlig hos många anhöriga. 
 
Isaksson. U. (1994). Boken om E. Stockholm Bonnier. 253 sidor. 
 
I boken får vi följa hur författarparet Ulla Isaksson och hennes livskamrat Erik Hjalmar 
Linder kommer allt längre ifrån varandra i både känslor och tanke. Ulla berättar öppet om 
den vrede och ilska hon känner inför den nya situationen, då hennes älskade make drabbas 
av demens, som hon beskriver som en ”stängd värld”. Hon försöker i det längsta hålla kvar 
vid det vanliga livet. De gör resor till Kreta som de besökt många gånger och tillbringar 
mycket tid vid sitt sommarhus på Ön. Ulla beskriver också om den svåra känslan av 
ensamhet som infinner sig då Erik har flyttat till sjukhuset. 
 
Jansson. S. Ulla-Britt: min Alzheimerssjuka hustru (2003). Sala: Sala Kommun 52 sidor 
 
I sin bok berättar Sören Jansson om hur livet i ett äktenskap där ena parten drabbats av 
demens förändras. Läsaren får följa hans hustrus Ulla-Britts sjukdomsförlopp och hans 
egen oro och sorg över att inte kunna hjälpa henne. Författaren har skrivit boken för att 
skapa en ökad förståelse för anhöriga som vårdar demenssjuka. 
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Larsson. R. (1994) År med Maria- Att leva nära en demenssjuk. Stockholm: Liber 
utbildning. 172 sidor. 
 
Richard Larsson berättar i sin bok om hur det är att vara make och vårdare till sin hustru 
Maria. Han berättar inte bara om hur det är att dela den dementas vardag 24 timmar om 
dygnet utan också om den informella vårdens betydelse och den formella vårdens 
otillräcklighet. 
 
Nylander. T. (2003). Stiltje. Stockholm: Nautiska Förlaget. 191 sidor.  
 
Vi får följa med makarna Nylander på deras världsomspännande segling under deras 
fridfulla liv som de gjort till sin livsstil. Under tiden försämras hustruns hälsa sakta men 
säkert och de tvingas gå iland för gott. Torsten Nylander skildrar i boken hur han maktlöst 
får se på hur makans tillstånd förändras, och hur han in i det längsta gör ett enastående jobb 
med att vårda sin livskamrat. Han ser det som en livsuppgift att sköta Clary, för att fördröja 
den livsgnista som är på väg mot sparlåga, och som aldrig kommer att flamma upp igen.  

 
Analysmetod 
 

Dataanalysen syftar inte bara till att beskriva, förstå och tolka data utan den syftar även till 
att göra data mer hanterbar och presenterbar, så att ny förståelse kan beskrivas och förstås 
av andra än bara forskaren själv (Dahlberg, 1997). Innehållsanalys var ursprungligen en 
renodlad kvantitativ analysmetod, men används även numera inom kvalitativ 
forskningstradition (Carlsson, 1991). Då data utgörs av dagboksanteckningar, brev, samtal, 
böcker eller artiklar är kvalitativ innehållsanalys lämplig att använda (Polit & Beck, 2004). 
Burnards (1991) innehållsanalys och Graneheims & Lundmans (2004) manifesta och 
latenta innehållsanalys låg till grund för analysen av de självbiografiska verken. Analysen i 
föreliggande studie baseras på Burnards steg och redovisas i följande sex steg. 
 
Steg 1  
De självbiografiska verken lästes igenom av båda forskarna var för sig för att få en 
helhetsbild av innehållet. 
 
Steg 2  
Texterna lästes återigen, hela tiden med syftet för ögonen. Detta för att fördjupa sig i vad 
texten handlar om. Noteringar (så kallade arbetsteman) av vad texterna handlade om 
gjordes i marginalen av texten. 
 
Steg 3  
Under varje arbetstema identifierades meningsbärande enheter som svarade mot syftet. 
Texten under respektive arbetstema lästes åter igenom, och meningsbärande enheter under 
respektive arbetstema ”lyftes ur texten”. Meningsbärande enheter med samma innebörd 
bildade en kategori.  
 
Steg 4  
Kategorierna jämfördes med texterna för att kontrollera att kategorierna stämde överens 
med innehållet i utsagorna i de självbiografiska verken. Burnard (1991) beskriver att 
forskarna under analysen bör pendla mellan det abstrakta (kategorierna) och det konkreta 
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(utsagorna) i texterna, för att säkerställa giltigheten i analysen. Graneheim och Lundman 
(2004) uttrycker det som latent respektive manifest innehåll. Det manifesta innehållet 
beskriver det synliga och uppenbara i texten och det latenta innehållet fokuserar på att 
finna utsagornas mening och djup. 
 
Steg 5  
Kategorier med samma innebörd bildade en huvudkategori. Enligt Graneheim och 
Lundman (2004) är bildandet av kategorier det som kännetecknar innehållsanalysen.  
 
Steg 6 
Huvudkategorier och kategorier analyserades och beskrevs. Kategorierna belystes med 
citat från texterna i de självbiografiska böckerna. 

 
Etiska överväganden 
 

Efter andra världskrigets slut tog debatten om etik inom både medicinsk och social 
forskning fart då nazisternas upprörande experiment på människor uppdagades (Svensson 
& Starrin, 1996). Därefter fastslogs det i Helsingsforsdeklarationen hur all 
humanvetenskaplig forskning ska styras. De grundläggande forskningsetiska principerna är 
autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. Det är 
även viktigt att informanterna ger sitt samtycke till deltagande innan studien påbörjas 
(Olsson & Sörensen, 2004). Då vi använt självbiografiska verk, som går att få tag på ute i 
handeln, får materialet användas utan tillstånd från författarna, och samtycke behöver inte 
efterfrågas.  Litterära verk anses offentliggjorda då det gjorts tillgängliga för allmänheten. 
Det är tillåtet att citera offentliggjorda verk då god sed efterföljs, och ändamålet är 
motiverat (Svensk författningssamling, 1960). Enligt Olsson och Sörensen (2004) hör 
etiken inom forskning samman med trovärdigheten mot upphovsman. Därför har forskarna 
i studien citerat och refererat på ett korrekt sätt och varken förvrängt eller förändrat några 
fakta. Enligt Medicinska forskningsrådet (2000) ska vinst- och riskkalkylering göras innan 
studien påbörjas. Vinsten i aktuell studie, är att fånga ytterligare dimensioner om anhörigas 
upplevelser av att vårda en demenssjuk familjemedlem i hemmet. Detta för att få ökad 
kunskap om anhörigvårdares upplevelser med intentionen att bemötandet av de anhöriga 
ska förbättras. Risken med att använda självbiografiska verk som datamaterial kan utgöras 
av att innebörden i datamaterialet kan misstolkas eftersom frågor inte kan ställas direkt till 
informanten. Risken att misstolka datamaterialet kan även ske vid intervjuutsagor. Genom 
att forskaren både vid användandet av självbiografier och vid intervjuer hela tiden går 
tillbaka till ursprungskällan, kan risken för att misstolka datamaterialet minimeras (Olsson 
& Sörensen, 2004). 

 
RESULTAT 

Vid analysen framkom tio kategorier och tre huvudkategorier. Huvudkategorierna var; 
Lidande, desperation och isolering. Först redovisas en sammanfattning av anhörigas 
upplevelser av att vårda en demenssjuk familjemedlem. Därefter redovisas 
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huvudkategorier och kategorier i tabellform (tabell 1). Sedan redovisas resultatet i löpande 
text och kategorierna belyses med citat från de självbiografiska verken.  

 
Sammanfattning av resultatet 
 

Anhöriga som vårdar en familjemedlem som insjuknat i demens upplever många 
svårigheter i vårdandet. Det mest utmärkande är den känslomässiga upplevelsen som ofta 
beskrivs som mer betungande än det fysiska vårdandet gör. De anhöriga beskriver hur livet 
förändras successivt, och det leder till slut till lidande, där de anhöriga står ensamma med 
”de olika ansikten” som demenssjuka uttrycker. Den som drabbats av demens förlorar 
många av sina tidigare färdigheter och behovet av omvårdnad ökar, vilket hela tiden ställer 
nya krav på den anhörige. Ibland upplevs kraven så stora att anhörigvårdarna reagerar med 
känslor av desperation, som ibland uttrycks med frustration och aggressiva gester från de 
anhöriga. Anhörigvårdarna förebrår sig själva när de tycker att de inte kan behärska sig. De 
anhöriga upplever också att de blir mer och mer isolerade, när den som drabbas av demens 
förlorar språket och omdömesförmågan. Ansvaret för att vårda den demente tar 
anhörigvårdarna som självklart, men när tröttheten tar över känner de att bristningsgränsen 
är nära, och de vet inte hur de ska kunna fortsätta att hjälpa den demenssjuke på ett bra sätt. 
 
 
Tabell 1. Huvudkategorier och kategorier 
 

Lidande Desperation Isolering 
 

Självförebråelse 
 

Sorg 

 

Frustration 
 

Ilska 
 

Hjälplöshet 
 

Utmattning 
 

 

 

Ensamhet 
 

Fångenskap 
 

Kommunikationssvårigheter 
 

Plikt 

 
 
Huvudkategorier och kategorier 

 
Lidande 
 

Att vara anhörigvårdare innebär ett essentiellt lidande som gestaltar sig på många olika 
sätt. Det kan handla om känslor som uttrycks som självförebråelse och sorg. Hur lidandet 
än visar sig så finns lidandet hela tiden där och präglar den anhöriges vardag.   

 

Självförebråelse 
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Självförebråelsen är stor bland de anhöriga. De upplever att trots att de arbetar stora delar 
av dygnet så räcker de inte till för den demente. De sätter stor press på sig själva för att 
klara av situationen och när de ibland känner att de inte orkar kommer självförebråelsen. 
 

Varför ger jag det minsta då jag borde ösa kärlek över henne? Varför orkar jag inte 
vara mer generös då jag vet att det ger henne en så stor glädje? (Larsson, 1994, s 141-
142). 

 
Det var så uppenbart att E haft sitt livs kanske svåraste sommar och jag hade inte 
kunnat hjälpa honom. I vissa fall hade jag säkert försvårat. Jag hade varit alltför 
nersänkt i egna känslosvall, alltför hemfallen åt klagan över livets förlorade ”gotter”- 
Jag hade helt enkelt inte bestått Provet! (Isaksson, 1994, s 139). 

 
Ibland orkade jag inte. Förebråelsen fanns ofta på läpparna och var många gånger 
färdig att halka ut. Ofta måste jag dra ett par djupa andetag för att inte säga något 
dumt, för att återigen påminna mig själv om att hon inte gör det av fri vilja, hon är sjuk 
och styrs av handlingar som inte går att bemästra. (Nylander, 2003, s 145). 

Sorg 
 

Det finns mycket hos anhörigvårdarna som leder till sorg. Sorg kan upplevas över att den 
sjuke lider och de anhörige vill göra något som de inte har förmåga till att göra. De 
anhöriga känner sorg över någon som fortfarande lever men som inte går att nå. Saknaden 
av maken/makan, som den person de en gång var ger också upphov till sorg. Ju längre 
sjukdomen fortskrider desto större blir sorgen då relationen förändras och 
kommunikationen mellan den anhörige och den demente avtar.  
 

All protest, sorg, hat, måste få skrikas ut, måste dånande få ett utlopp, måste få slita 
sönder allt och alla som bundit och binder, måste få skrika ut mot mig själv och allt som 
gått galet, all bunden sorg och nedtryckt ångest, allt som höll på att förstöra vårt liv, 
allt som vi inte kunde få tillbaka, allt skulle sprängas i tusen bitar (Larsson, 1994, s 
132). 

 
Vi lider fruktansvärt ibland. Jag vet inte vad jag skall ta mig till  
(Jansson, 2003, s. 24). 

 
Och jag sörjer? Varje cell i mig sörjer. Tårarna bara rinner. När jag lagar mat och när 
jag diskar, när jag vaknar om natten och när jag sitter och ska skriva om Hjalmar 
Bergmans Ingeborg. Jag visste inte att det fanns så många tårar i mig. (Isaksson, 1994, 
s 72). 

 

Desperation 
 

Anhörigvårdarna reagerar i många vardagliga situationer med frustration och ilska, vilket 
är beteenden som de inte känner igen sig själva i. Den anhörige vill kunna hjälpa den 
demente, men upplever maktlöshet när den dementa inte längre kan kontrollera sina 
känslor. Den ständiga pressen att alltid finnas till för den demente gör anhörigvårdarna så 
trötta att de ofta upplever att gränsen för vad de klarar är nära.  

 

Frustration 
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Under demenssjukdomens utveckling försöker de äkta makarna fortsätta leva som de 
brukade med både vardagsrutiner och semester, vilket oftast inte blir riktigt som de tänkt 
sig. Anhörigvårdarnas tålamod sätts många gånger på hårda prov och de tvingas behärska 
sina känslor som i längden skapar frustration.   
 

Det som jag mest märkte den sommaren var hennes behov av att vara nära mig och 
hennes ängslan när jag inte var inom synhåll. Det gjorde mig irriterad, en irritation 
som jag försökte slå bort. (Larsson, 1994, s 12). 

 
Samma fråga kunde återkomma gång på gång. Ibland bet sig en bagatell fast och det 
hade ingen betydelse hur många gånger jag svarade. Det var synnerligen irriterande. 
(Nylander, 2003, s 148). 

  
Jag kände också att jag mentalt fick allt svårare att kontrollera mina känslor. Ofta 
kände jag bara en stor uppgiven, trötthet, som om ingenting längre betydde någonting, 
och andra gånger en växande irritation då jag måste vakta tungan för att inte vräka ur 
mig någonting elakt. Det fick inte hända .(Nylander, 2003, s 187). 

 

Ilska 
Anhörigvårdarna reagerar med ilska i många situationer trots att de egentligen inte vill det.  
Orsaken till ilska beror ofta på att den dementa trots uppmaning inte längre klarar av 
någonting. Känslan av ilska håller i sig under en begränsad tid, och blir en välbehövlig 
ventil för den anhörige. 
 

Men ibland orkar man inte. Jag grips av våldsam irritation och skriker innan jag hinner 
hejda mig… (Bayley, 1999, s 241). 

 
När det var som värst här hemma, jag var trött, arg, förtvivlad då hatade jag dig, allt 
du sa, allt du gjorde, allt, allt! Hela dig hatade jag. Just då kändes det så. 
 (Jansson, 2003, s 16). 

 
Till sist gick det. Men jag hade hunnit bli otålig, rutit och skrikit åt henne, vilket gjorde 
saken ännu värre. (Bohman, 1990, s 72). 
 

Hjälplöshet 
Anhörigvårdarna ställs inför olika, för dem ovana, vårdsituationer där information och råd 
eftersöks. Det är svårt för anhörigvårdaren att hantera de obehagliga känslor som den 
dementa upplever, och att tillfredsställa den dementas behov när självständigheten 
minskar. Anhörigvårdarna vill kunna hjälpa men upplever ofta hjälplöshet. 
   

Att sköta hemmet och de sysslor som krävdes i samband med demensen var jag mentalt 
inställd på och klarade också av. Att torka tårar och gång på gång förklara att hon inte 
skulle dö och att smärtan snart var borta var en situation där jag kände mig hjälplös 
och otillräcklig. En situation jag helt enkelt inte orkade med.. (Nylander, 2003, s 157). 
 
Tiden går, jag sover nu allt mindre om nätterna, jag funderar på hur det ska bli. Vad 
ska jag göra? Kan jag prata med någon och få hjälp? Vem? (Jansson, 2003, s 14). 

 
Hon slängde sig på golvet och skrek. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Jag var 
slut och förtvivlad, jag förstår att det inte kan fortsätta på det här viset. (Jansson, 2003, 
s 28). 
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Utmattning 
Den känslomässiga påfrestningen som anhörigvårdaren hela tiden tvingas leva med tär 
mycket på den mentala hälsan. Dag som natt tvingas de hjälpa, trösta och ta hand om det 
praktiska. Detta är en psykisk påfrestning som när den har pågått ett tag leder till ofattbar 
trötthet och slutligen utmattning. 
 

.....jag försökte sova på matrasten på min arbetsplats, men det var morgnar som jag 
ändå inte orkade stå på benen, allt snurrade för mig. (Jansson, 2003, s 29-30). 

 
Att vårda en demenssjuk innebär att man befinner sig i en situation som är både 
psykiskt och fysiskt krävande. Risken finns onekligen att man inte stoppar för 
påfrestningarna. (Nylander, 2004, s 149). 

 
Jag tycker jag går på marginalen av vad jag orkar. (Larsson, 1994, s 124). 

 
Isolering 
 

Livet förändras radikalt för de anhöriga när deras make/maka drabbas av demens. Livet är 
inte längre som det var förut och deras frihet är förlorad. Isoleringen består både av att 
anhörigvårdaren tar avstånd från familj och vänner och att familj och vänner drar sig undan 
allt eftersom demenssjukdomen fortskrider. Isoleringen bland anhörigvårdarna består även 
av att de inte längre kan dela livet med sin make/maka och göra saker tillsammans som 
tidigare. Anhöriga väljer ändå att stanna kvar då de känner plikt gentemot den sjuke. 

Ensamhet 
 

Anhöriga känner sig ständigt ensamma då de har förlorat den människan som står dem 
närmast. Även att nätverket av familj och vänner minskar leder till att ensamhetskänslor 
uppstår, och glädjen i livet går förlorad. 
 

 
I mitt inre fanns en längtan efter det som varit, att åter få uppleva allt det som hade 
berikat våra liv. Då vi var två individer som kompletterade varandra med självständiga 
åsikter som ledde fram till skratt och diskussioner. Just det saknade jag mest av allt. 
(Nylander, 2003, s 168).  

 
Umgänget med våra vänner och bekanta upphörde,.... (Jansson, 2003, s 15). 

 

Fångenskap 
 

Känslan av fångenskap fanns hos anhörigvårdarna och detta påverkar dem i väldigt hög 
grad. Att vårda en person dygnet runt och inte ha en enda stund ledigt för att ta hand om 
sig själv, ger de anhöriga en stor känsla av ofrihet. De anhöriga beskriver att de känner sig 
instängda som i ett fängelse, som de inte kan ta sig ifrån. 
 

Aldrig i hela mitt liv har jag varit så låst......... (Nylander, 2004, s150). 
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E har inga begrepp om farligheter längre, jag måste vaka över honom. Så är jag lika 
mycket fånge som han. (Isaksson, 1994, s 115). 

 
Som jag i mitt förra brev försökte beskriva så balanseras livet på en knivsudd. Jag 
måste vakta mina ord, ett ”förlupet” ord om våra närmaste planer, ett samtal i telefon 
om mitt arbete kan missförstås, ringer våra barn eller nära vänner, som vet om 
situationen, och frågar hur vi har det så kan jag i hennes närvaro inte tala sanning. Det 
är så mycket som måste hållas undan, mycket måste förtigas och halvljugas därför att 
hon inte orkar och kan se hur livet verkligen är. (Larsson, 1994, s 62). 

 

Kommunikationssvårigheter 
 

Kommunikationen mellan anhörigvårdaren och den demenssjuke fungerar dåligt. Det är 
både svårt för den anhörige att tala om något för den sjuke och att förstå något som den 
sjuke vill uttrycka. Detta leder till att det blir ensidig kommunikation från anhörigvårdaren 
då den sjuke varken kan förstå eller göra sig förstådd. Då kommunikationen fungerar dåligt 
upplever anhörigvårdarna känslor av icke bekräftelse och omvårdnaden av den sjuke blir 
bristfällig.   
 

Just dessa plötsliga och oväntade kast i uppträdande skapade osäkerhet i hela familjen. 
(Bohman, 1991, s 78). 

 
Även om det är jobbigt så har jag tyckt att jag kunnat bära det, men nu blir det inte 
någon meningsfull kommunikation mellan oss utan dagarna går i en ständig oförklarlig 
oro som inte kan stillas, missförstånd som inte kan klaras upp, en stor rädsla där 
verklighet och fantasi vävs ihop. (Larsson, 1994, s 23). 

 
Den som lider av Alzheimer inleder många meningar, för det mesta med en ängslig och 
upprepad fråga, men meningen blir inte avslutad, behovet förblir outtalat. För det 
mesta kan man förutse vad det handlar om och uppfylla önskemålen, men Iris ställer 
dagligen många frågor om ”den där personen du vet” eller bara ”det där”, vilket tar 
tid och kraft att komma underfund med. Ofta kretsar frågorna kring någon 
oidentifierbar man eller kvinna ur det förflutna som nu har dykt upp till ytan i hennes 
medvetande, och då förblir gåtan olöst. (Bayley, 1999, s 60). 

Plikt 
 

Ansvaret vilade många gånger tungt på anhörigvårdaren då de inte ville eller kunde förmå 
sig till att be andra om hjälp. De ville inte överge sin make eller maka bara för att denne 
drabbats av demens, eftersom det kändes som ett personligt misslyckande att inte kunna ta 
hand om någon de delat glädje och sorg med under lång tid. 
 

Hur kan man överge ett barn i en skog? Kanske man vill göra sig av med ansvaret, 
springa bort från det. Har jag sprungit mina egna krokiga vägar, tappat mål och 
riktning-vilse? Men jag kunde inte löpa från mitt samvete och Marias gråt. 
(Larsson, 1994, s 116). 

 
Vad ska hon ta sig till om jag dör? Om jag blir sjuk och hamnar på sjukhus? Om jag 
blir sängliggande- vad gör hon då? Jag kan inte skaka av mig den vanmäktiga känslan i 
bussen utan ställer dessa frågor i allt mer fientlig och upprörd ton. 
 (Bayley, 1999, s 263). 

 
Till detta kom en viss motvilja mot att ”lämna bort henne”, beroende på orsaker som 
jag inte kunde förklara ens för mig själv. Kanske känslan av ett misslyckande, att 
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överlåta ansvaret till någon annan. Säkert en fånig inställning men det var så jag kände 
det. (Nylander, 2003, s 146-147).  

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
 

Kvalitativ ansats valdes då syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en 
familjemedlem i hemmet som insjuknat i demens. Kvalitativ metod kännetecknas av närhet 
till det som studeras och syftar till att skapa förståelse för patienten och hans situation 
(Friberg, 2006). Metoden lämpade sig väl för denna studie då forskarna här ville fånga 
anhörigas egna upplevelser av att vårda. 
 
Självbiografier har använts som datamaterial för att fånga andra dimensioner av fenomenet 
av att vara anhörigvårdare. Genom självbiografierna skapas närhet till informanterna. 
Forskaren får möjlighet att förstå andra människor genom berättelser då den som skrivit 
tänkt ut vad de vill dela med sig av i sin upplevelse (Johansson, 2005). Det finns både 
fördelar och nackdelar med att använda självbiografier. Fördelen med självbiografier är att 
de är primärkällor, vilket innebär att ingen mellanhand har förvrängt historien, lagt till eller 
tagit bort väsentliga delar av historien. Jämfört med resultat från intervjustudier i 
forskningsrapporter kan forskarna se att författarna till de självbiografiska verken varit mer 
självutlämnande och detaljerade, vilket har kunnat ge en annan dimension av 
anhörigvårdarnas vardag. Enligt Streubert Speziale och Carpenter (2007) kan en nackdel 
med självbiografier som datamaterial vara att de inte ger något utrymme för spontanitet 
som till exempel kan uppkomma i en intervjusituation då den som intervjuar kan ställa 
stödfrågor om något är oklart. I föreliggande studie har forskarna sett en begränsning i 
valet av datamaterialet, då de självbiografiska verken i stor utsträckning endast har speglat 
Sverige, eftersom fem av sex böcker beskriver svenska förhållanden. 
 
När självbiografier används som datamaterial är det viktigt att analysen genomförs på ett 
systematiskt sätt så att resultatet på ett överskådligt sätt kan presenteras för läsaren (Friberg 
2006). I föreliggande studie har Burnards (1991) innehållsanalys och Graneheims & 
Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys legat till grund för analysen. Forskarna ansåg 
det lämpligt att använda Burnards (1991) innehållanalys då den går ut på att på ett 
strukturerat sätt analysera datamaterialet för att få fram kärnan i texten. Forskarna har på 
var sitt håll läst datamaterialet och sedan analyserat texterna för att hitta likheter och 
olikheter i textmassan. Detta anser forskarna ökar analysens trovärdighet. Forskaren bör ha 
ett öppet sinne under analysen. Öppenheten har dock sina begränsningar framför allt i form 
av förförståelse (Dahlberg, 1997). Det har varit svårt under arbetets gång att undanhålla 
egen förförståelse. Enligt Starrin och Svensson (1994) ska forskaren redogöra för 
förförståelsen. Genom att synliggöra förförståelsen undanhåller inte forskaren sitt 
perspektiv för läsaren, och utgångspunkten för analysen görs tydlig. Det är svårt att 
redovisa förförståelsen eftersom nästan allt forskaren tänkt skulle kunna påverka analys 
och tolkning. Men då redovisningen av förförståelsen är ett kvalitetskrav räcker det att 
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forskaren avgränsar sig till det som är rimligt och relevant. Det kan bland annat handla om 
att redovisa sin förförståelse genom att redogöra för personliga erfarenheter och kunskap 
inom ämnet. Forskarna har i föreliggande studie redogjort för sin förförståelse och varit 
observanta på förförståelsens inflytande över analysen. För att minska förförståelsens 
inflytande har forskarna haft ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt. Vidare så 
diskuterade forskarna med varandra under analysens gång och hade hela tiden 
förförståelsen i åtanke.  
 
Ett annat kvalitetskrav är att redogöra för validiteten och reliabiliteten i studien. Validitet 
är ett mått på vetenskapliga undersökningars giltighet, vilket innebär att det är ett mått som 
talar om ifall det fenomen som undersökts, verkligen är detsamma som avsikten var att 
undersöka (Dahlberg, 1997). Forskarna har säkrat validiteten genom att ha använt en 
strukturerad analysmetod, och vid flera tillfällen gått tillbaka till den ursprungliga texten. 
Validitet har även uppnåtts genom att citat har tagits direkt från texten. Enligt Dahlberg 
(1997) är reliabilitet ett mått på tillförlitlighet och säkerhet hos metoden. Ruth (1991) anser 
att reliabiliteten i kvalitativa undersökningar ökas av att forskaren redan innan arbetet 
inleds, preciserar problemet han vill undersöka så exakt som möjligt, och att analysskedet 
synliggjorts i studiens metoddel. Reliabiliteten i föreliggande studie har säkrats genom att 
forskarna på ett strukturerat sätt redogjort för metoden. Vidare har forskarna redovisat 
analysen stegvis för att läsaren lättare ska kunna förstå hur analysen har genomförts.  
 
I händelse av att forskarna skulle göra om samma studie, och efter att ha vägt fördelar och 
nackdelar mot varandra, skulle samma metod och val av datamaterial återigen användas. 

 
Resultatdiskussion  
 

Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem i 
hemmet som insjuknat i demens. Forskarna anser att detta syfte har uppnåtts och att ökad 
kunskap om anhörigvårdarnas situation har skapats. Resultatdiskussionen kommer att 
redovisas utifrån huvudkategorierna; Lidande, desperation och isolering. 
 
Lidande 
 

De självbiografiska verken genomsyras av känslor av lidande. Lidandet gestaltar sig i form 
av sorg och självförebråelse hos informanterna, och den största anledningen till lidande hos 
de anhöriga är att den dementa som tidigare stod dem nära, förändrats mycket. Travelbee 
(1971) anser att det finns olika nivåer av lidande från övergående fysisk, emotionellt eller 
själsligt obehag till extremt lidande, som kan övergå till en förtvivlad uppgivenhetsfas i 
form av apati och likgiltighet. Anhörigvårdarna upplever lidandet på en emotionell nivå 
och på gränsen till vad de klarar av. Grafström, Norberg och Hagberg (1993) har visat att 
anhörigvårdare till dementa lider djupt på grund av insikten om att sjukdomen inte går att 
bota, och vetskapen om att sjukdomen leder till att den dementa slutligen kommer att 
avlida. Hos informanterna i föreliggande studie är sorgen en del av lidandet. Sorgen 
uppkommer på grund av den dåliga kommunikationen mellan den dementa och 
anhörigvårdaren, och känslor av saknad från livet innan demenssjukdomen slog till. 
Liknande resultat framkommer i Andersons et al. (2004) studie där det har belysts att 
anhörigvårdarnas vardag präglas av sorg. Aggarwal et al. (2003) anser att en faktor till att 
de anhöriga upplever sorg, när de vårdar en dement familjemedlem, är förlust av 
kamratskap och att inte längre kunna kommunicera med varandra som tidigare. Trots att 
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anhörigvårdarna i föreliggande studie lider och upplever sorg har de inte uppvisat symtom 
på depression. Däremot har det framkommit upplevelse av nedstämdhet bland 
anhörigvårdarna, dock inte i den grad att man kan kalla det depression. I Waites et al. 
(2004) studie framkommer det att cirka 43 procent av de anhöriga som vårdar en 
demenssjuk i hemmet är deprimerade. Det är vanligt att anhörigvårdaren drabbas av 
depression på grund av den dementa ofta är deprimerad till följd av demenssjukdomen. 
Detta samband leder till att anhörigvårdarna har en ökad tendens för att drabbas av 
depression. 
 
Heru et al. (2004) har visat att anhörigvårdare till demenssjuka inte enbart upplever 
vårdandet som negativt. De menar att de positiva känslorna hos anhörigvårdarna av att 
hjälpa till och ställa upp för någon annan, är större än de negativa känslorna, som 
vårdandet innebär. I resultatet i föreliggande studie framkom inte positiva känslor hos 
anhörigvårdarna. Anhörigvårdarna hade svårigheter med att se det positiva i vårdandet då 
den psykiska pressen att alltid finnas till för den demenssjuke präglade vardagen. Enligt 
Andrén och Elmståhl (2005) upplever anhörigvårdarna däremot att de fått ett nytt syfte 
med livet då de känner sig behövda och får uttrycka sin kärlek till den dementa. Russel 
(2001) tar upp att makar till demenssjuka kvinnor upplever att de får uppskattning från den 
demenssjuka vilket leder till tillfredsställelse i vårdandet.  

 
Desperation 
 

Desperation är en huvudkategori där de anhöriga beskriver att den ständiga pressen att 
alltid finnas till hand för den dementa leder till att de inte orkar mer. Det är inte det fysiska 
arbetet som är det tyngsta för anhörigvårdarna i föreliggande studie, utan det är det 
psykiska ”dygnet runt arbetet” som tär mest då de inte längre har någon kontakt och 
kommunikation med den demenssjuke, på grund av att han/hon inte längre känner igen 
dem. Aggarwal et al. (2003) har däremot kommit fram till att det inte bara är det psykiska 
arbetet som är betungande utan det fysiska är minst lika tungt. Orsaken till detta är att 
anhörigvårdarna har svårt att hantera de beteenden som uppträder hos den dementa då den 
demente inte längre klarar av att ta hand om sig själv. Resultatet i föreliggande studie visar 
tydligt att anhörigvårdarna upplever ilska och utmattning. Ilska på grund av att inte räcka 
till och att ständigt känna sig misslyckad, och utmattning på grund av den psykiska 
påfrestningen det innebär att leva med en dement. Samuelsson, Annerstedt, Elmståhl, 
Samuelsson och Grafström (2001) belyser att många anhörigvårdare till demenssjuka 
upplever trötthet och utmattning vilket leder till ilska och otålighet som går ut över den 
demenssjuka. De upplever även besvikelse över situationen och frånvaro av lycka, då 
hoppet om en ljus framtid har gått förlorat. I föreliggande studie ger de anhöriga inget 
uttryck för besvikelse över situationen. Persson och Zingmark (2006) anser att 
anhörigvårdarna upplever det som naturligt att ta hand om sin make/maka när de insjuknar 
i demens. I föreliggande studie visar informanterna att de upplever vårdandet som en plikt 
och något som måste göras för att de har varit gifta med den demenssjuke i många år. De 
upplever att de inte vill överge sin make/maka när denna insjuknat i demens.  

 
Isolering 
 

Av resultatet i föreliggande studie framkommer det att anhörigvårdarna upplever känslor 
av isolering i form av ensamhet, fångenskap, kommunikationssvårigheter och plikt. De 
känner att släkt och vänner tar avstånd ifrån dem och att de själva också väljer att ta 
avstånd från släkt och vänner för att lättare kunna hantera situationen. Anhörigvårdaren 
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väljer att inte dela med sig av någon information till den sjuke då den sjuke inte kan förstå 
eller ta till sig någon information. De anhöriga känner sig även instängda och som fångar 
när de inte kan göra någonting på egen hand utan hela tiden har den demenssjuke i 
tankarna. Samma resultat finns hos Russel (2001) som visar att anhörigvårdarna är 
isolerade både fysiskt och psykiskt. Även Beeson et al. (2000) visar i sin studie att 
anhörigvårdaren upplever ensamhet när den dementa på grund av sin sjukdom drar sig 
tillbaka. Jansson et al. (2001) lyfter fram hur viktigt det är att ha andra människor nära sig 
för att dela känslor, värderingar och beslut med för har man inte det kan ensamhetskänslor 
uppstå. Att vårda en demenssjuk är för anhörigvårdarna ett heltidsjobb där de själva står 
för hela ansvaret i beslutsfattande detta kan leda till isolering då de inte längre har någon 
att diskutera och dela känslor med. 

 

Sammanfattning 
 

Att vara anhörig och samtidigt vårdare åt en familjemedlem som är sjuk i demens innebär 
mycket lidande som gestaltar sig på olika sätt. Anhörigvårdaren sörjer förlusten av sitt eget 
liv såväl som den dementas förlust av sitt liv. Det här lidandet och kaoset som 
anhörigvårdaren befinner sig i är något som pågår så länge den dementa lever. Att vara 
anhörigvårdare innebär även att få ge upp sitt eget liv för en annan människa och att bli 
ensam och slutligen isolerad. Anhörigvårdarna upplever främst att den känslomässiga 
upplevelsen av att vårda är mer påfrestande än det fysiska vårdandet. De upplever stora 
svårigheter i att leva ett nytt liv där allting är raka motsatsen till det liv de hade förut. 

 
Implikationer för omvårdnad och framtida forskning 
 

I föreliggande studie beskrivs isolering av anhörigvårdarna som ett stort problem. 
Sjuksköterskan måste uppmärksamma vilket stöd och vilken hjälp i det dagliga livet, de 
anhöriga har behov av. Sjuksköterskan kan genom stöd och åtgärder förebygga eller bryta 
den isolering som anhörigvårdarna upplever. Framtida forskning behöver inrikta sig på att 
identifiera anhörigvårdarnas behov av stöd samt hur detta behov förändras i takt med att 
sjukdomen fortskrider. Det kan även vara av stor vikt att i framtiden genomföra studier 
som enbart inriktar sig på manliga eller kvinnliga anhörigvårdare för att på så sätt få ökad 
kunskap om anhörigvårdare sett ur ett genusperspektiv. 



 

 19 

Referenser 
 
Aggarwal, N., Vass, A.A., Minardi, H. A., Ward, R., Garfield, C., & Cybyk, B. (2003). 
People with dementia and their relatives: personal experiences of Alzheimer’s  and of the 
provision of care. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 10(2), 187-197. 
 
Andersson, K., Towsley, G., & Gaugler, J. (2004). The genetic connections of Alzheimer’s 
disease: An emerging source of caregiver stress. Journal of Aging Studies. 18(4), 429–443. 
 
Andrén, S., & Elmståhl, S. (2005). Family caregivers´subjective experiences of satisfaction 
in dementia care: aspects of burden subjective health and sense of coherence. Scandinavian 
Journal of Caring Science. 19(2), 157-168. 
 
Bayley, J. (1999). Iris en sorgesång. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 

 
Bayley, J. (1999). Elegy for Iris. (1 .uppl.). New York: St. Martin’s Press. 
 
Beeson, R., Horton-Deutsch, S., Farran, C., & Neundorfer, M. (2000). Loneliness And 
Depression In Caregivers Of Persons With Alzheimer ’s Disease Or Related Disorders. 
Issues in Mental Health Nursing. 21(8), 779-806.   
 
Bohman, G. (1990). Sagan om Gunnel. Stockholm: Bonnier. 
 
Burnard, P. (1991). A method of analysing interview transcripts in qualitative research. 
Nurse Education Today. 11, 461-466. 
 
Carlsson, B. (1991). Kvalitativa forskningsmetoder. (1.uppl.). Falköping: Almqvist & 
Wiksell. 
 
Carnevali, D. (1996).  Handbok i omvårdnadsdiagnostik. Stockholm: Liber AB 
 
Cars, J., & Zander, B. (2006). Samvaro med dementa. Råd till anhöriga och personal om 
bemötande. Stockholm: Förlagshuset Gothia. 
 
Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. Lund: Studentlitteratur. 
 
Edberg, A-K. (2002). Att vårda personer med demens. Lund: Studentlitteratur.  
 
Fagius, J., & Aquilonius, S-M. (2006). Neurologi. (4. uppl.). Stockholm: Liber.  
 
Friberg, F. (Red). (2006). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 
 
Galvin, K., Todres, L., & Richardson, M. (2005). The intimate mediator: a carer’s 
experience of Alzheimer’s. Scandinavian Journal of Caring Science. 19(1), 2-11. 
 
Grafström, M, Norberg, A., & Hagberg, B. (1993). Relationships between demented 
elderly people and their families: a follow-up study of caregivers who had previously 



 

 20 

reported abuse when caring for their spouses and parents. Journal of Advanced Nursing. 
18(11), 1747-1757. 
 
Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today. 
24(2), 105-112. 
 
Heru, A. M., Ryan, C.E., & Iqbal, A. (2004). Family functioning in the caregivers of 
patients with dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry. 19(6), 533-537. 
 
Isaksson, U. (1994). Boken om E. Stockholm:  Bonnier. 
 
Jansson, S. (2003). Ulla-Britt: min Alzheimerssjuka hustru. Sala: Sala Kommun. 
 
Jansson, W., Nordberg, G., & Grafström, M. (2001). Patterns of elderly spousal caregiving 
in dementia care: an observational study. Journal of Advanced Nursing. 34(6), 804-812.  
 
Johansson, A. (2005). Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i fokus. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Johansson, L. (2007). Anhörig - omsorg och stöd. Lund: Studentlitteratur. 
 
Josephsson, S., Bäckman, L., Nygård, L., & Borell, L. (2000). Non-professional 
Caregivers` Experience of Occupational Performance on the Part of Relatives with 
Dementia: Implications for Caregiver Program in Occupational Therapy. Scandinavian 
Journal of Occupational Therapy. 7(2), 61-66.  
 
Larsson,  R. (1994). År med Maria- Att leva nära en demenssjuk. Stockholm: Liber 
utbildning. 
 
Mausbach, B.T., Patterson, T.L., Von Känel, R., Mills, P.J., Ancoli-Israel, S., Dimsdale, 
J.E., & Grant, I. (2006). Personal Mastery Attenuates the Effect of Caregiving Stress on 
Psychiatric Morbidity. The Journal of Nervous and Mental Disease. 194(2), 132-134. 
 
MausBach, B., Von Känel, R., Ascbacher, K., Roepke, S., Dimsdale, J., Ziegler, M., Mills, 
P., Pattersson, T., Ancoli-Israel, S., & Grant, I. (2007). Spousal Caregivers of Patients with 
Alzheimer´s Disease Show Longitudinal Increases in Plasma Level of Tissue-Type 
Plasminogen Activator Antigen. Psychosomatic Medicine, 69, 816-822. 
 
Medicinska forskningsrådet. (2000).  MFR-rapport nr 2. Riktlinjer för etisk värdering av 
medicinsk humanforskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Melin, E., & Bang Olsen, R. (1999). Handbok i demens. Stockholm: Kommentus. 
  
Nylander, T. ( 2003). Stiltje. Stockholm: Nautiska Förlaget. 
 
Olsson, J., & Sörensen, S. (2004). Forskningsprocessen. Kvalitativa och Kvantitaiva 
perspektiv. Falköping: Liber. 
 
Orem, D.E. (2001).  Nursing Concepts of Practice. (6. Uppl.). Missouri: Mosby. 



 

 21 

 
Persson, M., & Zingmark, K. (2006). Living with a person with Alzheimer´s disease: 
Experiences related to everyday occupations. Scandinavian Journal of Occupational 
Therapy. 13(4), 221-228.  
 
Polit, D., & Beck, C. (1999). Nursing Research principles and methods. (6. Uppl.). 
Philadelphia: Lippincott Williams. 
 
Polit, D., & Beck, C. (2004). Essentiales of Nursing Research Methods, Appraisal, and 
Utilization. ( 6. Uppl.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
  
Russel, R. (2001). In sickness and in health a qualitative study of elderly men who care 
for wives with dementia. Journal of Aging Studies. 15(4), 351–367. 
 
Ruth, J-E. (1991). Reliabilitets- och validitetsfrågan i kvalitativa respektive kvantitativa 
forskningstradition. Gerontologia. 5(4), 277-290. 
 
Samuelsson, A-M., Annerstedt, L., Elmståhl., S.,  Samuelsson, S-M., & Grafström, M. 
(2001). Burden of responsibility experienced by family caregivers of elderly dementia 
sufferers. Scandinavian Journal of Caring Science. 15(1), 25-33. 
 
Starrin, B., & Svensson, P-G. (Red). (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Streubert Speziale, H., & Carpenter, D. (2007). Qualitative research in nursing: advancing 
the humanistic imperative. (3. uppl.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
 
Svensson, P-G., & Starrin, B. (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Svensk Författningssamling. (1960). Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk. Hämtad från WWW 2008-03-18: 
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19600729.HTM. 
 
Svensk Sjuksköterskeförening [SSF]. (2004). Omvårdnad som akademiskt ämne III - 
närståendes behov. Bromma: Bromma Tryck AB. 
 
Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of Nursing. (2. uppl.). Philadelphia: Davis, cop.  
 
Travelbee, J. (2006). Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje. Köpenhamn: Munksgaard 
 
Waite, A., Bebbington, P., Skelton-Robinson, M., & Orrell, M. (2004). Social factors and 
depression in carers of people with dementia. International Journal of Psychiatry. 19(6), 
582-587. 
 
World Health Organization. (2007). Mental and Behavioural disorders. Hämtad från 
WWW 2008-03-12: http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/. 
 
 


