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Sammanfattning  
Bakgrund: I Sverige lever idag ca 150 000 personer med demenssjukdom vilken räknas som en av de 
stora folksjukdomarna. Då ett ökat antal äldre bor kvar i hemmet är det även fler närstående som vårdar 
personer med demenssjukdom, vilket kan leda till negativa konsekvenser för den som vårdar. Syfte: Att 
beskriva närståendes erfarenheter av att vårda en person med demenssjukdom i hemmet. Metod: En 
allmän litteraturstudie baserad på 15 vetenskapliga artiklar, varav 14 kvalitativa och en kvantitativ. 
Textanalys utfördes på materialet. Resultat: Det övergripande temat var Livet förändrades när 
närstående började vårda personen med demenssjukdom - “It´s not husband-wife anymore it`s carer-
caree...”. Huvudkategorierna var Relationer förändrades – “Change of roles”, Hantera situationen - “It 
changed and yet I tried to be positive...”, Upplevelser av formell vård - ”Spider in the net” och 
Upplevelser av informell vård – ”We’re like family”. Diskussion: Tre huvudfynd diskuterades utifrån 
familjefokuserad omvårdnad. Fynden var Män är mer nöjda med vården, Närstående upplever sorg och 
förlust samt Brist på kontinuitet i vården. Slutsats: Det är viktigt att uppmärksamma närståendes behov 
och bemöta hela familjen ur ett familjefokuserat omvårdnadsperspektiv. Sjuksköterskan har ett ansvar 
för att utveckla arbetssätt och riktlinjer för att på ett bättre sätt stödja den närstående i vården av 
personen med demenssjukdom. 
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INLEDNING 

Närstående som ger omvårdnad och stöd åt en person i hemmet i Sverige omfattar 1,3 

miljoner, en femtedel av befolkningen (Socialstyrelsen, 2012) och de är vanligtvis äldre 

(Statistiska centralbyrån, 2006). Bland äldre över 65 år ges oftast omvårdnad åt en make 

eller maka (Socialstyrelsen, 2012). Omvårdnaden som de närstående ger i hemmet är 

omfattande (de Labra et al., 2015; Statistiska centralbyrån, 2006). Mellan 130 000 och 

150 000 personer lever med en demenssjukdom i Sverige (Socialstyrelsen, 2017), varav 

den vanligaste är Alzheimers sjukdom (Svenska psykiatriska föreningen, 2013), och de 

har ett stort omvårdnadsbehov (de Labra et al., 2015). I Sverige och andra europeiska 

länder råder principen att vård i hemmet skall främjas och inläggning på vårdboende 

skjutas upp så långt det går. Omvårdnaden som utförs av närstående blir därför mycket 

viktig men den ökade bördan kan ha konsekvenser för den närståendes psykiska och 

fysiska hälsa (Bremer et al., 2015).  

 

BAKGRUND 

Demenssjukdom räknas som en av de stora folksjukdomarna; världen över lever 47 

miljoner personer med demenssjukdom (World health organization [WHO], 2017). Den 

största riskfaktorn är hög ålder, och bland personer över 90 år lider uppåt hälften av en 

demenssjukdom (Svenska psykiatriska föreningen, 2013). Fastän de flesta som lever med 

demenssjukdom är äldre så leder åldrande i sig inte automatiskt till att en person utvecklar 

detta; även yngre personer kan drabbas (WHO, 2017). En stor ökning av antalet drabbade 

förutspås både i Sverige (Socialstyrelsen, 2017) och globalt, vilket kommer att bli en 

utmaning för sjukvården och närstående (WHO, 2017). Demenssjukdom delas in i olika 

varianter baserat på symtom och bakomliggande sjukdomar. Gemensamt benämns de 

"neurokognitiv svikt" (American psychiatric association [APA], 2013) och kännetecknas 

av försämrat minne samt nedsättningar i andra kognitiva funktioner, vilket ska ha funnits 

i minst ett halvår och resulterat i sänkt funktionsnivå. Personen påverkas intellektuellt, 

yrkesmässigt, funktionellt, socialt och beteendemässigt (Svenska psykiatriska 
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föreningen, 2013). Vissa symtom är generella, såsom minnesnedsättning; andra symtom 

är mer specifika beroende på vilken variant av demenssjukdom som personen är drabbad 

av. Olika strukturer i hjärnan påverkas vilket har betydelse för val av behandling och 

behov av omvårdnad. I nuläget finns inget botemedel, endast bromsmediciner, och stor 

vikt läggs därför på omvårdnad samt icke-farmakologiska insatser. Flera personer med 

demenssjukdom uppvisar beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). BPSD 

omfattar bland annat vanföreställningar, affektiva symtom såsom irritabilitet och oro, 

hyperaktivitet, aggressivitet och agitation. Sådana symtom bör åtgärdas genom att 

bakomliggande orsaker undersöks och att bemötande samt vårdmiljö förbättras (Ibid.). 

Minskningen av beteendeproblem och aggression i ett senare stadie kan ha en inverkan 

på den närståendes mående, eftersom BPSD lägger en stor börda på dem (Bremer et al., 

2015; de Labra et al., 2015).  

 

Närstående är en "person som den enskilde anser sig ha en nära relation till" 

(Socialstyrelsens termbank, u.å.), och är ett bredare begrepp än anhörig eftersom det 

också inkluderar vänner. Därför används ordet närstående i litteraturstudien, i referens till 

någon som ger omvårdnad åt en familjemedlem som på grund av funktionsnedsättning, 

långvarig sjukdom eller ålder har behov av omvårdnad (Ibid.). Närstående utför informell 

vård, vilket innebär obetald vård av en icke-professionell. Formell vård är organiserad 

och utförs av offentliga vårdgivare, såsom hemtjänst och hemsjukvård (Anhörigas 

riksförbund, u.å.). Att vara informell vårdare som närstående har kopplats till mer 

negativa skattningar av det egna måendet, sämre självuppskattad hälsa, fler dagar med 

dålig fysisk och mental hälsa, sämre psykiskt välbefinnande samt fler dagar med förlorad 

arbetskapacitet. Majoriteten upplever dock god eller mycket god hälsa över lag 

(Berglund, Lytsy & Westerling, 2015). En tung självupplevd börda kan förutspå lägre 

tillfredsställelse hos närstående (de Labra et al., 2015); även intensiteten i vårdandet 

påverkar den fysiska och psykiska hälsan (Bremer et al., 2015). Att ha blodsband samt 

att personen befinner sig i ett senare stadie av demenssjukdomen förutspår mer 

tillfredsställelse hos närstående (de Labra et al., 2015).  
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För att minska bördan för närstående är det Socialnämndens ansvar att erbjuda stöd vid 

vård av en person som har funktionshinder, är äldre eller långvarigt sjuk, exempelvis när 

en familjemedlem drabbas av demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2014a). De flesta äldre 

personer vill bo kvar i sin egen bostad så länge det går, vilket går hand i hand med 

kvarboendeprincipen som i flera decennier har präglat äldreomsorgen i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2014b). Kvarboendeprincipen innebär att personen skall ha möjlighet 

att bo kvar i ordinärt boende och inte tvinga flyttas till särskilt boende innan personen vill 

och behöver det. Att kunna bo kvar hemma underlättas genom hemtjänst och 

hemsjukvård samt anpassning av bostad och hjälpmedel. Stödet som finns idag varierar 

mellan olika kommuner trots kommunernas skyldighet att tillhandahålla detta. Det som 

erbjuds kan vara enskilda samtal för information, råd och stöd, deltagande i anhöriggrupp 

och erbjudande om avlösning i hemmet.  Närstående kan dessutom ansöka om bistånd, 

såsom dagverksamhet, korttidsvård och hemtjänst för att underlätta vården. Ett problem 

är att nå ut till närstående som behöver hjälp eftersom det inte alltid finns en etablerad 

kontakt. Det kan därför vara svårt för närstående att veta vilket stöd som finns att få i 

vården av familjemedlemmen (Socialstyrelsen, 2007). 

 

För att kunna stödja närstående är det viktigt att ta sig an hela familjen; inom 

familjefokuserad omvårdnad definieras vilka som ska anses tillhöra familjen av 

familjemedlemmarna själva. Familjen betraktas som ett system, där alla 

familjemedlemmar påverkar varandra ömsesidigt (Wright, Watson, & Bell, 2002). 

Systemteori utvecklades på 1950-talet av Von Bertalaffy (Mele, Pels & Polese, 2010) och 

är den teoretiska grunden som familjefokuserad omvårdnad bygger på. Systemteori är en 

multidisciplinär teori som handlar om hur system fungerar. System består av delar som 

interagerar och är beroende av varandra, delarna är en sammanhängande helhet. De kan 

vara allt från fenomen i naturen såsom ekosystem till teknologiska och ekonomiska 

system samt relationer mellan människor. Systemteori menar att för att förstå ett fenomen 

behövs ett holistiskt synsätt, eftersom helheten är mer än summan av delarna. Alla delar 

i ett system hänger ihop med varandra så förhållandet mellan delarna är viktig, och 

systemteori fokuserar på interaktionen dem emellan (Ibid.). Familjefokuserad omvårdnad 
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utgår från att när en person blir sjuk påverkas hela familjen. Förändringar hos en 

familjemedlem leder till förändringar för alla och en förändring i familjen påverkar varje 

enskild medlem (Benzein, Hagberg, Saveman & Syrén, 2010). Föreställningar familjen 

har kring sjukdomen har stor betydelse för hur situationen upplevs, och kan vara 

hindrande eller underlättande.  Om problem i familjen existerar så finns problemet mellan 

personerna, inte inom en enskild individ. Alla familjer har resurser, och sjukdom kan i 

vissa fall förena familjer; om familjen finner något positivt i sjukdomsupplevelsen så kan 

de lättare anpassa sig (Wright et al., 2002). Familjefokuserad omvårdnad är en 

övergripande teori som omfattar familjecentrerad omvårdnad där hela familjen sätts i 

centrum, och familjerelaterad omvårdnad som fokuserar på antingen patienten eller 

närstående (Benzein et al., 2010). Forskning som beskriver närståendes erfarenheter 

räknas till den familjerelaterade forskningen. Mer familjecentrerad omvårdnad där 

familjen bemöts som en enhet behövs, men familjerelaterad omvårdnad som fokuserar på 

närståendes erfarenheter kan ses som ett komplement (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2012). Erfarenheter beskrivs som "kunskaper och färdigheter erhållna genom ngt som 

man varit med om", "iakttagelser" och "livsvisdom" (Svenska akademiens ordbok, 2011). 

Närstående har konkreta erfarenheter som kan beskrivas, vilket innebär att "återge i ord" 

(Svenska akademiens ordlista, 2015) eller "redogöra för de väsentliga egenskaperna hos 

(ngn eller ngt) i syfte att ge en helhetsbild" (Svensk ordbok, 2009). Upplevelser beskrivs 

som “erfarenhet ofta av särskilt givande slag” (Svenska akademiens ordlista, 2015). 

Sjukdom utlöser behov hos familjemedlemmarna av att få beskriva sina upplevelser och 

förmedla sin berättelse (Wright et al., 2002).  

  

Antalet äldre med demenssjukdom ökar således (Socialstyrelsen, 2017), likaså antalet 

äldre personer i befolkningen över lag. Flera bor hemma samtidigt som formella 

vårdinsatser såsom hemtjänst och plats på särskilt boende har minskat i omfattning. Även 

den ekonomiska ersättningen till närstående som vårdar en person i hemmet har minskat 

(Statistiska centralbyrån, 2006). Detta innebär att närstående som informella vårdare får 

stå för en allt större del av vården av personer med demenssjukdom i hemmet, vilket kan 

vara en belastning. Med en större insikt i närståendes erfarenheter som informella vårdare 
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kan vårdpersonal medverka till att närstående som vårdar en person med demenssjukdom 

får ett bättre stöd.  

  

SYFTE 

Syftet var att beskriva närståendes erfarenheter av att vårda en person med 

demenssjukdom i hemmet.  

 

METOD  

Design 

En allmän litteraturstudie genomfördes för att skapa en översikt över befintlig kunskap 

inom det åsyftade området (Forsberg & Wengström, 2017), vilket även motsvarar en 

litteraturöversikt (Friberg, 2018). Till skillnad från en systematisk litteraturstudie 

inkluderades inte alla tillgängliga studier i världen inom området då detta vore för 

omfattande för en kandidatuppsats (Forsberg & Wengström, 2017). 

Urval 

Urvalet baserades på empiriska kvalitativa och kvantitativa peer-reviewed artiklar, 

publicerade i akademiska tidskrifter. Inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska, 

svenska och norska. Studierna skulle vara genomförda i länder med liknande kultur, 

sjukvårdssystem och samhällsstruktur som i Sverige. Artiklarna var publicerade mellan 

år 2005–2018. Vanligtvis brukar inte artiklar äldre än tio år inkluderas, men två artiklar 

som var 11 och 13 år gamla var intressanta och relevanta för syftet och inkluderades 

därför. Exklusionskriterier var artiklar som saknade etiskt godkännande.  
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Genomförande 

Datainsamling  

Datainsamling genomfördes systematiskt med inspiration från Polit och Beck (2004) 

enligt följande steg, se bild 1.  

Bild 1. Flödesschema med inspiration av Polit och Beck (2004). 

Databaserad systematisk sökning inleddes med en pilotsökning i databaserna PsycINFO, 

Cinahl Complete, SveMed+ samt PubMed, för att få en överblick i forskningen som finns. 

Databaserna innehåller artiklar i omvårdnad, medicin och psykologi vilket var relevant 

för syftet. Sökord som användes i pilotsökningarna var caregivers, caregiver support, 

experience, dementia, home nursing, qualitative research och qualitative study. Utifrån 

resultat som erhållits vid pilotsökningarna utfördes fortsatta sökningar i databaserna 

PsycINFO, PubMed, SveMed+ samt Cinahl Complete. Vissa sökningar begränsades med 

åldern 65+, dock inkluderades även artiklar där de närstående var yngre än 65 år. Detta 

bedömdes mer relevant för syftet eftersom närstående kan vara barn till personen med 

demenssjukdom. Manuella sökningar utfördes vid olika tillfällen. Den sökningen som 

gav flest relevanta resultat gjordes i Cinahl Complete. Sökningen med Cinahl headings 

dementia, caregivers och qualitative study gav 422 träffar. En begränsning 65+ och 

engelska språket lades sedan till. Sökningen gav 227 träffar, varav 27 abstract lästes och 

13 artiklar bedömdes vara relevanta för syftet. Manuell sökning genomfördes även i 
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referenslistor till artiklar och böcker samt Google scholar, för att på så sätt öka 

möjligheten att finna fler referenser som svarade på litteraturstudiens syfte (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). Sökningen på Google scholar gav en artikel som användes i 

vårt resultat. 

 

Systematiska blocksökningar genomfördes därefter i Cinahl Complete, PsycINFO, 

PubMed och SveMed+ för att säkerställa tillförlitlighet och att inga relevanta artiklar 

missats i de manuella sökningarna. Meningsbärande begrepp i syftet plockades ut och 

bildade följande block: närstående, erfarenheter, demens och vård i hemmet. Varje block 

fylldes på med sökord som testades ensamma och i kombination i databaserna. MESH-

termer översattes från svenska med hjälp av svenska MESH som tillhandahålls av 

Karolinska institutet (Karolinska institutet, u.å.). Sökorden sattes samman med de 

booleska operatorerna OR för att utvidga sökningar och AND för att binda ihop de olika 

blocken vid sista sökningen (Karlsson, 2017). Den blocksökning som gav flest träffar 

gjordes i Cinahl Complete och bestod av fyra sökblock, ett för varje nyckelord i syftet 

med headings och fritext där vi använde oss av fyra sökblock. Sökblock ett var Dementia 

OR "dementia disease*”. Sökblock två var Caregivers OR carer* OR relative* OR 

dependant* OR "family caregiver*" OR caregiver*. Sökblock tre var "Qualitative 

Studies” OR Phenomenology OR experienc* OR attitude* OR perception* OR qualit*. 

Sökblock fyra var “Home Nursing” OR “home care”. I det femte sökblocket 

kombinerades slutligen sökblocken med AND. Resultatet gav 214 träffar, varav sju 

abstracts lästes, fem relevanta artiklar hittades som vi redan hade efter de tidigare 

manuella sökningarna. Sammanlagt lästes 66 abstracts med relevanta titlar. Av dessa 

valdes 20 artiklar ut för granskning.  För fullständigt sökschema, se bilaga 1.  

 

Granskning och analys  

Granskning av materialet, som bestod av 20 artiklar, genomfördes med Högskolan 

Kristianstads granskningsmall för kvantitativa studier (Beck, Blomqvist & Orrung 

Wallin, 2016) och Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa studier 



B
i
l
a
g
a 
1 

13 

 

(Blomqvist, Orrung Wallin & Beck, 2016), se bilaga 3 och 4. Först granskades artiklarna 

enskilt av författarna och därefter diskuterades gemensamt artiklarnas kvalitet. Av de 20 

artiklar som hade bedömts relevanta vid sökningarna uteslöts fyra stycken efter upprepad 

genomläsning eftersom vi bedömde att de inte svarade på vårt syfte. En artikel var 

kvantitativ och tre var kvalitativa. Efter granskning uteslöts ytterligare en artikel eftersom 

den var äldre än 15 år och av låg kvalitet. Därefter återstod 15 artiklar med hög eller 

medelhög kvalitet som svarade på syftet, vilka sammanställdes i en tabell. Av dessa var 

14 artiklar kvalitativa och en var kvantitativ. Se artikelöversikt, bilaga 2. 

  

Textanalys av materialet genomfördes med inspiration av Forsberg och Wengström 

(2017). Först lästes materialet igenom flera gånger enskilt av författarna. Därefter följde 

en gemensam sökning efter kärnan i materialet, meningsenheter valdes ut och 

kondenserades. Materialet sifferkodades och meningsenheter kodades utifrån innehåll, 

exempel se tabell 2. Likheter och skillnader identifierades. Utifrån de mönster som 

framkom i materialet färgkodades koderna och placerades i subkategorier och 

huvudkategorier (Ibid.).   

 

Tabell 2: exempel på analysarbetet 

Huvudkategori Subkategori Kod Meningsenhet 

Relationer förändras - 

“Change of roles”  

Positiva förändringar i 

relationen 

Stolthet Feelings of pride over 

all the things they had 

learned after their 

wives became ill 

Upplevelser av formell 

vård - “Spider in the 

net” -  

Negativa upplevelser Bristande kontinuitet i 

vården 

Manglande kontinuitet I 

hjemmesykepleien 

opplevdes imidlertid 

frustrerende... 
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Etiska överväganden  

Studier som svarade mot syftet inkluderades i urvalet där hänsyn tagits till etiska aspekter 

i enlighet med Helsingforsdeklarationen (Olsson & Sörensen, 2011). Studierna var 

godkända av en etisk kommitté (Codex, 2018). Artiklarna som ingått i litteraturstudien 

har lästs med ett öppet förhållningssätt och förförståelse har försökts sättas åt sidan genom 

att vara medveten om den och därmed sträva efter objektivitet.  

Förförståelse 

Författarna har olika erfarenheter av att möta personer med demenssjukdom samt deras 

närstående i vården. Båda författarna har även erfarenhet av demenssjukdom i släkten. 

Utifrån detta tror vi att de närstående idag har en ansträngande situation, beroende på hur 

utbrett anhörigstödet är där de bor.  Det finns också en sorg över att se sin familjemedlem 

insjunkna i demenssjukdom och bli personlighetsförändrad och samtidigt inse att man 

behöver hjälp.  

 

RESULTAT 

Urvalet till litteraturstudien var 15 artiklar. Fem studier var genomförda i Storbritannien, 

fyra i Sverige, fem i Norge och en i Kanada. Det var 14 studier som hade en kvalitativ 

ansats och en studie var kvantitativ. Antalet deltagare i studierna var 382 sammanlagt, de 

var i åldern 25 till 90 år. Medelåldern, baserat på data från åtta artiklar med sammanlagt 

248 personer, låg på 65 år. Övriga sju artiklar kunde inte inkluderas i beräkningen 

eftersom varken medelåldern eller åldern på varje studiedeltagare redovisades. I de flesta 

artiklar redovisades åldersspann, i en artikel redovisades median och i en artikel 

redovisades inte ålder alls. Studiedeltagarna bestod av söner, döttrar, makar, svärdöttrar 

och vänner till personer med demenssjukdom. I alla artiklar där åldern på personen med 

demenssjukdom framgick så var de över 65 år (range 65 till 98), förutom en artikel där 

åldern var mellan 41 till 88 (medelålder 76). Resultatet delades in i fyra huvudkategorier 

och åtta underkategorier, se tabell 3. 
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Huvudkategorierna som utkristalliserade sig ur materialet var Relationer förändras - 

“Change of roles”, Hantera situationen - “It changed and yet I tried to be positive...”, 

Upplevelser av formell vård - ”Spider in the net” och Upplevelser av informell vård - 

“We’re like family”.  Ett övergripande tema som framträdde var Livet förändrades när 

närstående började vårda personen med demenssjukdom - “It´s not husband-wife 

anymore it`s carer-caree...”   

 

Tabell 3: Huvudkategori och subkategori 

Huvudkategori Subkategori 

Relationer förändras - “Change of roles”  Positiva förändringar i relationen  

Negativa förändringar i relationer  

Hantera situationen- “It changed and yet I 

tried to be positive...”  

Hantera situationen känslomässigt 

Hantera situationen praktiskt 

Upplevelser av formell vård - “Spider in 

the net”  

Negativa upplevelser 

Positiva upplevelser 

Upplevelser av informell vård- “We’re 

like family” 

Stöd från utomstående 

Stöd inom familjen 

 

 

Relationer förändras - “Change of roles”   

Förändringar i relationen uppstod när den närstående tog på sig rollen som vårdare åt 

personen med demenssjukdom, och en lärandeprocess om sjukdomen och att bli vårdare 

tvingades fram (Lin, Macmillan & Brown, 2011). Huvudkategorin delades in i två 

subkategorier Positiva förändringar i relationen och Negativa förändringar i relationer. 
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Positiva förändringar i relationen  

Positiva förändringar i relationen mellan närstående och personen med demenssjukdom 

uppstod i vissa fall, där närstående accepterade den nya situationen och anpassade sig 

efter den (Tretteteig, Vatne & Rokstad, 2017). Genomgående ansåg närstående att de 

hade ett ansvar att vårda personen (Donnellan, Bennett & Soulsby, 2016; Eriksson, 

Sandberg & Hellström, 2013; Landmark, Svenkerud Aasgaard & Fagerström, 2013; Lin 

et al., 2011); samt uttryckte en vilja att vårda (Andrén & Elmståhl, 2005; Lin et al., 2011; 

Quinn, Clare & Woods, 2015). De menade att personen med demenssjukdom skulle ha 

gjort detsamma om situationen varit omvänd (Andrén & Elmståhl, 2005; Lin et al., 2011). 

Ömsesidigheten i vårdandet sågs som en moralisk förpliktelse (Hellström, Håkanson, 

Eriksson, Sandberg, 2017), ett åtagande (Eriksson et al., 2013; Lin et al., 2011), något de 

gjorde av kärlek (Hellström et al., 2017; Lin et al., 2011) och som ett sätt att uttrycka sin 

hängivenhet på (Hellström et al., 2017). Närstående uttryckte att “I’ve been his right hand 

and he’s been my left arm.” (Lin et al., 2011, s. 189) och “…she’d have done the same 

for me” (Lin et al., 2011, s. 188). En del upplevde att de och personen med 

demenssjukdom blev ett par igen (Lin et al., 2011) eller att relationen blev tätare 

(Grigorovich et al., 2016).  En kvinna beskrev att hon fick ta på sig mer makt vilket 

upplevdes positivt (Quinn, Clare, Pearce & van Dijkhuizen, 2008). Stolthet, 

tillfredsställelse och självförverkligande upplevdes av en del (Grigorovich et al., 2016; 

Quinn et al., 2015) samt känslan av att de med sin insats gjorde en skillnad för personen 

med demenssjukdom (Norheim & Dombestein, 2015). Närstående upplevde att personen 

uppskattade deras omvårdnad (Andrén & Elmståhl, 2005; Quinn et al., 2015) och 

vårdandet fick dem att känna sig behövda. Närstående upplevde tillfredsställelse när 

personen som de vårdade var ren, kände sig bekväm och när deras insats fick personen 

med demenssjukdom att vara lycklig och behålla sin värdighet. Det fanns ett statistiskt 

signifikant positivt samband mellan tillfredsställelsen i livet hos närstående och lägre 

funktionsnivåer hos personen med demenssjukdom. Äldre närstående var mer 

tillfredsställda med situationen än yngre, och personer som inte var nära 

familjemedlemmar till personen med demenssjukdom var mindre nöjda, men över lag såg 

närstående sällan situationen som en börda (Andrén & Elmståhl, 2005).  
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Negativa förändringar i relationer 

Sorg över att ha förlorat en partner och vän (Myhre et al., 2017; Quinn et al., 2008; Quinn 

et al., 2015) och att ha förlorat förhållandet med sin förälder (Grigorovich et al., 2016) 

upplevdes av närstående. Sorgsenheten över familjemedlemmens demenssjukdom ersatte 

lyckan som tidigare fanns i närståendes liv (Lin et al., 2011) och en känsla av förlust 

uttrycktes över att personen med demenssjukdom inte längre visade intresse av det 

dagliga livet (Tretteteig et al., 2017). Strukturen i förhållandet förändrades genom att 

manliga och kvinnliga roller förstärktes (Eriksson et al., 2013) och en förskjutning i 

balansen manligt/kvinnligt skedde, då tidigare jämbördiga förhållanden förändrades.  

Konflikter uppstod när den närstående tvingades ta sig an en förmyndarroll, och 

närstående upplevde att sjukdomen hotade både deras och vårdtagarens värdighet 

(Landmark et al., 2013). Mer ansvar lades på närstående (Quinn et al., 2008; Norheim & 

Dombestein, 2015) och att vårda personen med demenssjukdom beskrevs av vissa som 

att se efter ett barn (Donnellan et al., 2015; Quinn et al., 2008). Kommunikationen var 

inte längre ömsesidig (Lin et al., 2011; Quinn et al., 2015) och närstående kände ibland 

att de pratade med sig själva, vilket kunde leda till ökad stress (Lin et al., 2011). 

Neuropsykiatriska symtom ledde till särskilt stora svårigheter (Myhre et al., 2017; Quinn 

et al., 2015) och utgjorde en psykisk belastning för närstående. På grund av 

personlighetsförändringarna kände närstående inte längre igen personen som de gifte sig 

med (Aasgaard & Mogensen, 2007; Quinn et al., 2015), vilket beskrevs som värre än den 

fysiska belastningen (Aasgaard & Mogensen, 2007). Konfrontationer kunde uppstå när 

personen med demenssjukdom anklagade den närstående för olika saker. Detta beskrevs 

som en särskilt känslig situation:”He was very concerned about something that I had 

done wrong, it was something wrong with me all the time. I had stolen money or destroyed 

things.”(Tretteteig et al., 2017, s. 4).  

 

Skuldkänslor uppstod hos närstående när de kände att de var tvungna att ljuga för 

personen med demenssjukdom vilket kunde vara i situationer när de skulle åka iväg och 
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blev tvungna att lämna personen ensam (Tretteteig et al., 2017). En del närstående befann 

sig i ett dilemma där de försökte att inte ljuga men var ibland tvungna för att undvika att 

personen skulle bli upprörd (Quinn et al., 2015). Skuldkänslor och dåligt samvete 

beskrevs även när personen med demenssjukdom måste lämnas ensam hemma under 

några timmar (Hellström et al., 2017; Tretteteig et al., 2017) och av närstående som kände 

att de inte spenderade tillräckligt med tid med sin förälder som led av demenssjukdom 

(Grigorovich et al., 2016). Det upplevdes som påfrestande att personen med 

demenssjukdom oftast ville vara med den närstående hela tiden (Quinn et al., 2008) men 

att inte ha möjlighet att kunna vara hos personen dygnet runt kunde också ge dåligt 

samvete (Landmark et al., 2013). Personen med demenssjukdom hade svårare att hjälpa 

till i hemmet med de uppgifter de tidigare haft ansvar för vilket i sin tur ledde till att den 

närstående kände sig dragen åt alla håll då den fick göra allting (Quinn et al., 2008). En 

obalans i förhållandet uppstod och närstående blev gradvis tvungna att ta över fler 

ansvarsområden, dessutom tillkom nya såsom att övervaka medicinering (Quinn et al., 

2015).  

 

Förtvivlan uttrycktes över personen med demenssjukdom och sjukdomen i sig. 

Situationen fick närstående att känna sig deprimerade och de oroade sig hela tiden över 

personen med demenssjukdom. Oron och hopplöshet inför framtiden var stor (Quinn et 

al., 2015); hur skulle den drabbade klara sig om det hände den närstående något 

(Landmark et al., 2013; Lethin, et al., 2016; Myhre et al., 2017; Tretteteig et al., 2017), 

och hur länge skulle de orka med rollen som vårdare (Quinn et al., 2008)? 

                         

En känsla av att vara isolerad uppkom hos närstående när vänner och släktingar inte 

längre kom och hälsade på (Lethin et al., 2016). Isolering uppstod även eftersom personen 

med demenssjukdom oftast stannade hemma, vilket i sin tur ledde till att närstående också 

gjorde det (Myhre et al., 2017; Quinn et al., 2008). En del närstående vågade inte lämna 

personen med demenssjukdom hemma eftersom de var rädda för vad som skulle kunna 

hända (Quinn et al., 2015). Vänner bjöd dessutom ut dem mer sällan vilket ökade 
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isoleringen (Quinn et al., 2008). Närstående uttryckte en förlust av frihet (Donnellan et 

al., 2015) och att de kände sig bundna (Aasgaard et al., 2007), fångade och fast i en roll 

(Tretteteig et al., 2017; Quinn et al., 2015). Vårdandet begränsade därmed de närstående, 

hindrade dem från att ägna sig åt fritidsaktiviteter (Lin et al., 2011) och det sociala livet 

med familj och vänner blev lidande (Aasgaard et al., 2007; Hellström et al., 2017; 

Tretteteig et al., 2017; Quinn et al., 2008). 

 

Hantera situationen- “It changed and yet I tried to be positive...” 

Närstående hade olika sätt att hantera situationen att vårda personen med 

demenssjukdom. Huvudkategorin delades in i två subkategorier, Hantera situationen 

känslomässigt och Hantera situationen praktiskt.  

Hantera situationen känslomässigt 

Svårigheter i att hantera och anpassa sig till den nya situationen upplevdes av en del 

närstående (Quinn et al., 2008; Quinn et al., 2015) och en hustru beskrev att hon hade 

övervägt att sticka (Norheim et al., 2015). Närstående var alltid på alerten för att hålla 

koll (Norheim & Dombestein, 2015; Quinn et al., 2015). De kunde aldrig slappna av 

(Norheim & Dombestein, 2015) och sömnen blev lidande med stor trötthet som följd 

(Aasgaard et al., 2007; Tretteteig et al., 2017). En närstående uttryckte:“She isn`t the kind 

of person who goes out and disappears (…), but all the time you are on guard.” 

(Tretteteig et al., 2017, s. 4). Tröttheten och frustrationen beskrevs som att vara “like on 

a treadmill” (Lin et al., 2011, s. 186) och närstående kände sig utmattade (Norheim & 

Dombestein, 2015; Tretteteig et al., 2017). Tröttheten kunde leda till att närstående blev 

upprörda och tappade humöret över hur personen med demenssjukdom betedde sig 

(Quinn et al., 2008).  

 

Frustration över förälderns beteenden och symtom beskrevs av söner till personer med 

demenssjukdom, likaså problem i relationen till sin partner. Därför var det viktigt att sätta 

gränser för att kunna hantera vårdrollen så att den inte tog över (Grigorovich et al., 2016). 
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Att ta hand om sig själv beskrevs av flera som nödvändigt och det uppnåddes genom att 

hitta tid för sig själv. För någon kunde det vara att gå ut med vänner, resa bort eller utöva 

en hobby (Ibid.). “I saw my friend less, no doubt about that, but I was aware of this stuff 

(caregiving) would be a threat...” (Grigorovich et al., 2016, s. 6). Makar beskrev försök 

att hålla en distans till omvårdnadsuppgifterna för att kunna hantera situationen. De såg 

vårdandet av personen med demenssjukdom som ett jobb med olika uppgifter, genom att 

stänga ute känslorna och fokusera på de praktiska aspekterna (Hellström et al., 2017).  

 

Sökandet efter mening och att leva i nuet i det dagliga livet beskrevs som ett sätt att 

hantera situationen. Detta kunde innebära att försöka se glädjen i vardagen och göra saker 

tillsammans som personen fortfarande klarade av, som att laga mat, promenera, och 

lyssna på musik, (Myhre et al., 2017). Närstående beskrev att de fick ta en dag i taget och 

på så sätt hantera situationen och glädja sig åt stunderna som de hade tillsammans (Quinn 

et al., 2008). Det fanns närstående som fortsatte resa, var engagerade i samhället och 

kunde finna mening och tillfredsställelse i livet. Vissa uppgav att de lärde sig något nytt 

varje dag (Donnellan et al., 2015). Att ta hjälp av sin religiösa tro, om en sådan fanns, var 

ett annat sätt att hantera stressen och frustrationen som situationen förde med sig.  De 

förlitade sig på Gud och accepterade situationen som en del av deras tro (Lin et al., 2011). 

Att vara positiva och använda sig av humor för att hantera situationen beskrevs (Tretteteig 

et al., 2017) samtidigt som närstående även behövde hålla sina känslor för sig själva och 

vara starka (Quinn et al., 2008).  

 

Hantera situationen praktiskt 

Både män och kvinnor beskrev att de tillät personen med demenssjukdom att fortsätta 

vara delaktig även om det vore enklare för närstående att göra saker själv och trots att 

resultatet inte alltid blev det bästa. För att sakta ner sjukdomsförloppet var det viktigt för 

närstående att den drabbade höll sig aktiva, men samtidigt så måste de hela tiden tänka 

på säkerheten genom att begränsa vilka aktiviteter personen kunde delta i (Quinn et al., 
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2015). Att öka delaktigheten för personen med demenssjukdom genom att organisera 

hushållet var en strategi som användes av män som vårdade (Hellström et al., 2017). 

“Yes, she does it you see and takes care of the food, and I do the 

shopping and bring it home, prepare it, and if we need to take something 

out of the freezer (refers to the freezer in the basement), we take it out 

in the evening, take something out for the dinner the day after.” 

(Hellström et al., 2017, s. 960). 

En annan make beskrev hur han underlättade för sin hustru genom att plocka bort papper 

som inte var aktuella när hon skulle fortsätta sköta hushållets ekonomi (Hellström et al., 

2017).  

 

Hjälpmedel fanns att tillgå på mer än ett sätt. Att använda kalendrar för att kunna 

organisera det dagliga livet, beskrevs som ett bra stöd och att se till att personen med 

demenssjukdom hade uppgifter som de kunde göra när minnet sviker. Likaså användes 

digitala hjälpmedel som mobiltelefoner med foton i (Myhre et al., 2017). Skype användes 

av söner för att kunna hålla kontakten med föräldrar med demenssjukdom och baby-

monitorer när det uppkom andra problem där de behövde ha uppsikt (Grigorovich et al., 

2016).  

“She (mother) had a tendency to wander in the house, upstairs at 

night...so we put the safety gate in so she couldn`t fall down the 

stairs...We also installed, just recently...a baby monitor. We put the 

(transmitter unit with a microphone) in her room, and... I have a speaker 

next to me in my room so I can hear if she`s in a distress or anything, or 

if she`s getting up (during the night).”  (Grigorovich et al., 2016, s. 5).  

För att kunna fortsätta vårda personen med demenssjukdom i hemmet när hon eller han 

blev sämre fysiskt behövdes andra hjälpmedel såsom rullstolar och liftar (Lin et al., 2011). 
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Upplevelser av formell vård - “Spider in the net”  

Närstående hade erfarenheter av olika typer av formellt stöd när de vårdade personen med 

demenssjukdom. Huvudkategorin delades in i två subkategorier: Negativa upplevelser 

och Positiva upplevelser.  

Negativa upplevelser  

Maktlöshet och besvikelse upplevdes i förhållande till den formella vården. Att inte bli 

lyssnad på, att få avslag på stödet de sökte, att behöva kämpa och strida för att få den vård 

de var i behov av beskrevs. Närstående ville heller inte vara en börda för samhället 

(Eriksson et al., 2013; Lethin et al., 2016). En strävan fanns efter att vara självständiga så 

länge som möjligt. Efterhand som de kognitiva funktionerna försämrades hos personen 

med demenssjukdom sågs samarbetet med formell vård emellertid som nödvändigt för 

att kunna fortsätta vårda hemma (Lethin et al., 2016). Utredningsperioden för att få 

demensdiagnos kunde vara utdragen; en del närstående upplevde att de inte blev tagna på 

allvar när de uttryckte sina bekymmer och de saknade stöd. De erfor även stora krav från 

den formella vården på att de skulle ställa upp och vårda även när de inte ville vara 

delaktiga i exempelvis medicinhantering (Norheim & Dombestein, 2015).   

 

En del kvinnliga närstående kände att det vore ett misslyckande att ta emot hjälp från 

samhället eftersom det betydde att de inte lyckats i sin roll som vårdare och kvinna. Att 

vara vårdare beskrevs som naturligt för en kvinna (Eriksson et al., 2013), som att ha 

totalansvar (Aasgard et al., 2007). 

“It is typical for woman, it`s in our genes to take care of everything and 

constantly, worrying about everything, it is like all the world`s problems 

are resting on your shoulders…” (Eriksson et al., 2013, s. 162). 

Kvinnorna menade att för att få stöd från den formella vården så måste man ha allvarligare 

problem. Behovet av stöd bagatelliserades och trots uppmuntran från formella instanser 

var närstående inte alltid redo att acceptera hjälp (Eriksson et al., 2013). Kvinnorna erfor 

även att kommunen inte erbjöd tillräckligt stöd, de var tvungna att stå på väntelista för att 



B
i
l
a
g
a 
1 

23 

 

få tillgång till olika tjänster, besöken från hemsjuksköterskan var för kortvariga och vissa 

tjänster var för dyra (Aasgard et al., 2007).  

 

Mer individualiserad vård efterfrågades (Norheim & Dombestein, 2015) och en större 

kontinuitet då det var många olika personer som besökte personen med demenssjukdom 

(Landmark et al., 2013; Lethin, et al., 2016; Norheim & Dombestein, 2015). Bristen på 

kontinuitet beskrevs som en börda för alla; en närstående berättade att 20 olika 

hemtjänstpersonal hade kommit på besök under kort tid (Norheim & Dombestein, 2015). 

En kvinna uppgav att hon grälade med hemtjänsten varje dag (Landmark et al., 2013).  

“I`m pleased that they come, but my mother she`s been...for these blue-

shirted (people) who come,...only strangers all the time. She is outrught 

mean towards them, so I think it`s good of them to come...don`t know 

who they are.” (Landmark et al., 2013, s. 221).  

Det var inte alltid lätt att veta vem i den formella vården de skulle kontakta, och 

närstående fick själva söka upp den informationen (Norheim & Dombestein, 2015). 

Avsaknad av information erfors av både män och kvinnor (Aasgard et al., 2007; Norheim 

et al., 2015; Tretteteig et al., 2017), vilket kunde visa sig som en osäkerhet på vad som 

orsakade svårigheterna som de upplevde i det dagliga livet och brist på kunskap om 

demenssjukdom (Quinn et al., 2008; Quinn et al., 2015).  Behovet av information och 

undervisning ökade och gick hand i hand med att de kognitiva funktionerna hos personen 

med demenssjukdom försämrades. Kunskapen som efterfrågades gällde såväl 

demenssjukdomen som information om vilket slags stöd som fanns att tillgå. Vikten av 

att ha en kontaktperson som man kunde vända sig till framhävdes (Lethin, et al., 2016) 

och samarbetet med läkaren var betydelsefullt (Norheim & Dombestein, 2015).  

 

Positiva upplevelser 

Det fanns närstående som förlitade sig på den formella vården (Grigorovich et al., 2016) 

och hade positiva erfarenheter av att få stöd och hjälp snabbt (Tretteteig et al., 2017). 
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Formell vård upplevdes av en del som tillmötesgående (Lethin, et al., 2016) och 

högkvalitativ (Tretteteig et al., 2017). Hemsjuksköterskor beskrevs som fantastiska, att 

de såg de närstående och att närstående fick hjälpen som de behövde (Norheim & 

Dombestein, 2015). Avlastningsvård i hemmet beskrevs som en stund av frihet: “This is 

just respite care. They (staff) just stay with him, you see. But this I appreciate a lot...this 

help.” (Lethin et al., 2016, s. 530). Att få hjälp med praktiska sysslor som tvättning och 

städning beskrevs av en närstående som den bästa sortens avlastning. En dagcentral där 

personen med demenssjukdom kunde vistas på dagarna uppskattades också av närstående 

som kunde spendera den tiden med att vila, koppla av och se efter sina egna behov. Då 

en stor utmaning kunde vara att få personen med demenssjukdom att äta ordentligt, ibland 

beroende på dålig aptit var en viktig del att den närstående visste att det serverades mat 

där. Dagcentraler gav en känsla av frihet och lättnad (Tretteteig et al., 2017) och en 

möjlighet för närstående att ladda batterierna och återhämta sig. Alla närstående kände 

dock inte till att det fanns möjlighet till regelbunden avlastning: “If carers could get 

respite care on a regular basis that’d be a most wonderful thing...” (Donnellan et al., 

2015, s. 937). 

 

Manliga närstående var mer positiva till den formella vården och de tjänster som erbjöds 

än kvinnliga närstående. Männen tyckte att vården av personen med demenssjukdom gick 

bra och de var till största delen positiva och tillfreds med omvårdnadssituationen. De 

beskrev att de tog en mer administrativ roll och resten av omvårdnaden tog 

hemsjukvården hand om (Aasgard et al., 2007).  

 

Upplevelser av informell vård - “We’re like family” 

Närstående hade erfarenhet av stöd från utomstående, såsom stödgrupper och vänner, 

samt inom familjen. Huvudkategorin delades in i två subkategorier: Stöd från 

utomstående och Stöd inom familjen. 
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Stöd från utomstående 

Ensamhet var för många ett stort problem och för att bryta denna var ett sätt att gå på 

gruppmöten för närstående till personen med demenssjukdom: “...it’s good to meet other 

people. You don’t feel so alone…” (Lin et al., 2011, s. 191). Stödgrupper nämndes av 

flera som något positivt (Donnellan et al., 2015; Donnellan et al., 2016; Grigorovich et 

al., 2016; Lethin, et al., 2016; Lin et al., 2011) och gruppdeltagarna beskrevs som en 

familj (Donnellan et al., 2016). Att gå på gruppmöten och tala med andra närstående 

kunde upplevas tröstande när vårdsituationen i hemmet upplevdes påfrestande (Lethin, et 

al., 2016); det ökade närståendes förståelse och det fick dem att känna sig mindre 

isolerade (Quinn et al., 2008). En närstående beskrev närståendegruppen som det bästa 

hon hade deltagit i (Norheim & Dombestein, 2015). Deltagarna i stödgrupperna delade 

samma erfarenheter, gav känslomässigt stöd, social gemenskap och delade med sig av 

kunskap till varandra (Donnellan et al., 2016; Grigorovich et al., 2016). En närstående 

beskrev att: “...to sit in a room with a bunch of other people who were in exactly the same 

situation [makes] you feel less...isolated...”  (Grigorovich et al., 2016, s. 5). Stödet från 

vänner var något av det viktigaste för närstående (Lin et al., 2011); de gav känslomässigt 

stöd och socialt umgänge, samtidigt var det många vänner som försvann efter att personen 

med demenssjukdom blivit sjuk. Existerande vänner delade inte längre samma 

erfarenheter och upplevdes inte ha förståelse för hur det är att vara anhörigvårdare 

(Donnellan et al., 2016), däremot sågs vänner som delade samma erfarenheter som ett 

stort stöd. (Donnellan et al., 2015). Kyrkan och informella rådgivare gav också stöd 

(Quinn et al., 2008).  

 

Stöd inom familjen 

Interaktionen inom familjen beskrevs av en del som en utmaning (Landmark et al., 2013; 

Norheim & Dombestein, 2015) och det fanns olika uppfattningar om situationen inom 

familjen (Norheim et al., 2015). Familjen gav känslomässigt och praktiskt stöd, någon att 

prata med och uttrycka sina känslor till (Lin et al., 2011). Familjemedlemmar hade olika 

roller. Ingifta släktingar gav praktiskt stöd och positiv social interaktion, det sistnämnda 
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gällde även barnbarn som dessutom gav kärleksfullt stöd (Donnellan et al., 2016). Vissa 

närstående ville hellre ha praktiskt än känslomässigt stöd, och föredrog om familjen höll 

sig mer på avstånd (Donnellan et al., 2015). En del närstående kände sig tvungna att ta på 

sig rollen som vårdare eftersom ingen annan ställde upp, och de uppgav att resten av 

familjen inte gav dem stöd i vårdandet (Quinn et al., 2015).  

 

Könsskillnader framkom både i närståendes roller och i stödet som de fick. Kvinnliga 

vårdare fick mindre stöd från familjen än manliga vårdare och döttrar gav flera olika 

sorters stöd till föräldrar med demenssjukdom, både känslomässigt, socialt och praktiskt 

stöd (Donnellan et al., 2016). Kvinnliga vårdare fick hjälp i vårdandet av nätverk av andra 

kvinnor, till exempel sina döttrar (Eriksson et al., 2013).  

 

Manliga vårdare fick mer stöd från familjen än de kvinnliga vårdarna (Donnellan et al., 

2016) och de var mer nöjda med samarbetet inom familjen än kvinnorna (Aasgard et al., 

2007). Söner gav till skillnad från döttrar främst praktiskt stöd (Donnellan et al., 2016) 

och valde medvetet den roll som de ansåg sig vara mest lämpade för när de tog på sig 

att vårda sin förälder med demenssjukdom. Ofta blev det uppgifter där de kunde 

använda sig av de färdigheter som de arbetade med i vanliga fall, exempelvis 

administratörer och planerare. De beskrev sin roll som en vårdchef som samordnade 

insatser (Grigorovich et al., 2016).  

“I don`t see myself as the caregiver for my mother, because to me a 

caregiver is a person who gives care. And I`m the person who`s like the 

administrator. Like I deal with the problems and stuff. But as far as 

going there and giving her a hug and a kiss every day, that`s not 

me...that`s more my sister.”  (Grigorovich et al., 2016, s. 6). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen bygger på Shentons (2004) strategier för att öka trovärdighet. 

Begreppen som används är tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet 

(Ibid.).  

 

Tillförlitlighet handlar om att resultatet presenterar en sann bild som stämmer med 

verkligheten. Det inkluderar att använda väletablerade metoder, ge rika beskrivningar av 

fenomenet, inkludera olika sorters metoder och studiedeltagare med olika egenskaper 

(Shenton, 2004). Tillförlitligheten i studien är relativt hög, men den kunde självklart ha 

varit ännu högre. Relevanta väletablerade databaser användes. Då studien gällde 

närståendes erfarenheter så gjordes sökningar i databaser som fokuserar på omvårdnad. 

Sökningar i databaserna gav många träffar och kompletterades med manuella sökningar. 

Sökningen gjordes på både centrala begrepp i syftet men sattes därefter även ihop i 

sökblock. Sökstrategin hade kunnat förbättras, eftersom manuella sökningar genomfördes 

först och därefter systematiska blocksökningar. Såhär i efterhand borde blocksökningarna 

genomförts först. Kategorierna som utkristalliserade sig efter hand som materialet 

bearbetades svarar väl på syftet. Analysprocessen har hela tiden gått från delar till helhet 

och redovisat citat för att illustrera, förstärka och ge en rik bild av fenomenet. Mycket tid 

lades på artikelgranskning vilket var till stor nytta vid textanalys och när resultatet skrevs.  

Både studier baserade på enskilda intervjuer och fokusgrupper inkluderades, vilket 

stärker trovärdigheten. Författarna har hela tiden diskuterat oss emellan det som 

framkommit efter hand. Resultatet i kategorierna anser svarar väl på syftet med 

litteraturstudien. 

 

Verifierbarhet innebär att metoden är så väl beskriven att den kan upprepas av andra 

forskare (Shenton, 2004) vilket studien har uppnått. Analysförfarandet har illustrerats i 

ett flödesschema och det har bifogats sökschema, granskningsmallar och artikelöversikt 
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vilket stärker verifierbarheten. Analysen kunde eventuellt ha beskrivits mer i detalj, men 

författarna anser att metoden och genomförandet är så pass tydligt att det är möjligt att 

göra om studien och få ett liknande resultat.  

 

Pålitlighet handlar om strävan efter objektivitet och att resultatet speglar 

studiedeltagarnas erfarenheter, snarare än forskarens åsikter. Forskaren måste redovisa 

sin förförståelse och beskriva sin metod noga (Shenton, 2004). Pålitligheten i studien är 

god då förförståelsen har redovisats. Två personer har deltagit i både granskning och 

analysprocessen, och en kontinuerlig diskussion har förts oss emellan. Först har artiklarna 

granskats separat och sedan tillsammans för att vara så objektiva som möjligt. Ingen 

artikel har getts större utrymme än de andra, men vissa artiklar innehöll mer text som 

svarade på syftet och därför har det hämtats mer material ur dem. Författarna har hela 

tiden jämfört resultaten för att se skillnader och likheter, och på så sätt har ”båda sidorna” 

fått komma till tals. Strävan efter att inkludera allt i artiklarnas resultat som svarade på 

syftet var stor. Både positiva aspekter av att vårda en person med demenssjukdom som 

inte var i enlighet med  förförståelsen och negativa aspekter som författarna inte hade 

förväntat sig att se inkluderades.  

 

Överförbarhet handlar om huruvida resultatet kan appliceras på andra sammanhang och 

för detta krävs att kontexten är väl beskriven (Shenton, 2004). Överförbarheten i 

litteraturstudien är relativt god eftersom kontexten är tydligt beskriven, men resultatet går 

inte att överföra till alla grupper och sammanhang. Studierna är genomförda i en 

nordeuropeisk kontext och kan förmodligen endast överföras till liknande kulturer och 

sjukvårdssystem. Medvetet söktes det efter studier utförda i länder med liknande 

sjukvårdssystem och kultur som Sverige eftersom resultatet skulle kunna överföras till en 

svensk kontext. Resultatet handlar främst om närstående till äldre personer med 

demenssjukdom, och kan eventuellt inte överföras till närstående till personer med andra 

sjukdomar eller till yngre personer med demenssjukdom. Åldersspannet på de närstående 

var brett, från 25 till 90 år, och inkluderade makar, söner, döttrar med flera. Resultatet 
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bör därmed kunna överföras till närstående i olika åldrar, både yngre och äldre, med olika 

relationer till den drabbade.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen fokuserar på tre huvudfynd, som kommer att diskuteras utifrån 

familjefokuserad omvårdnadsteori (Wright et al., 2002). Huvudfynden är Könsskillnader 

i rollerna inom familjen, Närstående upplever sorg och förlust samt Brist på kontinuitet 

i vården.  

 

Könsskillnader i rollerna inom familjen  

Ett centralt fynd var könsskillnader i rollerna inom familjen. Män fick mer stöd och hjälp 

i sitt vårdande än kvinnorna, mycket stöd kom från kvinnliga familjemedlemmar som tog 

hand om omvårdnaden. Männen tog en annan roll och såg sig själva som administratörer. 

I en forskarrapport redovisar Szebehely (2005) resultat från flera studier som pekar på, i 

likhet med detta fynd, att män utför mer praktiska uppgifter såsom att sköta trädgården, 

medan kvinnor utför mer personlig omvårdnad, tillsyn och hushållsarbete. Män lägger 

mindre tid på omvårdnaden än kvinnor och det är vanligare att kvinnliga vårdare har ett 

totalansvar om vården utan hjälp från hemtjänst. Rapporten gäller inte endast närstående 

som vårdar en person med demenssjukdom utan berör närstående som vårdar äldre och 

personer med vårdbehov av olika anledningar. Samma mönster ses dock i vår 

litteraturstudie och verkar därför också gälla här. Rapporten lyfter även fram att enligt 

flera studier upplever manliga vårdare mindre stress än kvinnliga vårdare (Ibid.). Utifrån 

ett familjefokuserat perspektiv kan förändringarna i rollerna när en familjemedlem blir 

sjuk bero på att familjen är ett system där familjemedlemmarna påverkar varandra 

(Wright et al., 2002). Om en familjemedlem får demenssjukdom så påverkar det inte bara 

de övriga familjemedlemmarna, det påverkar också familjen som helhet. Hindrande och 

underlättande föreställningar påverkar, likaså kommunikationen mellan 

familjemedlemmar. Om det i familjen finns olika föreställningar om könsroller, vad som 

är kvinnliga respektive manliga uppgifter, så kan föreställningarna förstärkas när en 
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familjemedlem blir sjuk (Ibid.). Resultatet har betydelse för hur sjuksköterskan och övrig 

sjukvårdspersonal bemöter närstående. Män och kvinnor kan ha olika behov av stöd och 

hjälp, olika sätt att uttrycka sig och olika sätt att hantera sin situation. Kvinnor tar oftare 

ett totalansvar och utför all omvårdnad själv, och kvinnor kan ha svårt att acceptera hjälp 

även om de behöver den. Det ställer krav på sjukvårdspersonal och visar på vikten av att 

uppmärksamma och undersöka mäns behov. Män kan behöva hjälp med traditionellt 

kvinnliga sysslor som de inte är vana vid, och även söner kan ha behov av andra typer av 

stöd. Att ha detta i åtanke när vi möter närstående är viktigt, men en individcentrerad vård 

är också nödvändig så att varje närstående får det stöd som han eller hon behöver. Behov 

av ytterligare kunskap finns när det gäller manliga närstående. Mer forskning om makar 

som vårdar en hustru med demenssjukdom behövs, likaså forskning om söner där 

forskningsläget är ganska osäkert. Även forskning om makar och söner som vårdar 

personer med andra sjukdomar vore intressant att studera.  

 

Närstående upplever sorg och förlust 

Ett annat centralt fynd är att närstående upplever sorg och förlust när en familjemedlem 

drabbas av demenssjukdom. För makar erfors en sorg över att man förlorat en partner och 

vän där man tidigare haft ett kärleksfullt förhållande. Barn upplevde sorg och förlust när 

relationen till föräldern förändrades. När demenssjukdomen orsakade 

personlighetsförändringar kände de närstående inte längre igen personen. Det fanns också 

en förlust av vänner och ett socialt liv. En holländsk studie av van Wijngaarden, van der 

Wedden, Henning och The (2018) bekräftar att närstående till personer med 

demenssjukdom upplever sorg och förluster. De närstående i studien blev isolerade och 

vänner hälsade på mer sällan, personen med demenssjukdom förändrades och 

förhållandet var inte längre detsamma. En förlust av ömsesidighet och jämlikhet erfors, 

och det hela beskrevs som en pågående sorgeprocess (Ibid.). Ur ett familjefokuserat 

perspektiv så påverkas de andra familjemedlemmarna när en person blir sjuk, och 

relationer förändras. Familjen som helhet är inte längre densamma (Wright et al., 2002). 

Sjukdom kan leda till både positiva och negativa förändringar i relationerna en familj, 

vilket avspeglas i vårt resultat. Vissa relationer blev starkare efter att en person insjuknat 
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i demenssjukdom. Det skulle kunna bero på att inom familjen fanns det positiva 

föreställningar om att ta hand om varandra när någon blir sjuk. Resultatet visar på vikten 

av att rikta fokus på hur närstående mår, den sorgeprocess som demenssjukdom kan föra 

med sig och att se hela familjen. Närstående kan behöva hjälp med att hantera sina egna 

känslor av sorg och stöd för att klara av att fortsätta vårda. Att undersöka ytterligare hur 

man kan minimera negativa effekter av att vårda och hur man kan öka de positiva 

effekterna vore intressant. Annan ytterligare forskning som vore intressant är att 

undersöka hur ett familjefokuserat omvårdnadsperspektiv kan påverka närståendes 

psykiska upplevelse och hur de hanterar sorgeprocessen.  

 

Brist på kontinuitet i vården   

Det tredje centrala fyndet visar att närstående upplevde brist på kontinuitet i den formella 

vården och att det var många hemtjänstpersonal som passerade i hemmet på kort tid. 

Närstående fick själv söka upp information om vem i vården de skulle kontakta. 

Närstående framhävde vikten av att ha en kontaktperson och behovet av kunskap om vilka 

sorters stöd som finns tillgängligt. Fyndet styrks av en norsk studie av Nordhagen & 

Sørlie (2016) där närstående till personer med demenssjukdom intervjuades om sina 

erfarenheter av hemtjänst. Resultatet visade att de var glada att hemtjänst fanns att tillgå 

men det var svårt att veta vart de skulle vända sig och de upplevde att det var för många 

vårdare (Ibid.). Även i en studie av Karlsson et al (2014) beskrevs det av närstående som 

viktigt att ha en kontaktperson eller känna till vilken sjuksköterska som är ansvarig så de 

vet var de ska vända sig beskrevs som viktigt (Ibid.). Bristen på kontinuitet inom vård 

och omsorg bekräftas av Inspektionen för vård och omsorg [IVO]s Tillsynsrapport 2016, 

som visade att det fanns en bristande kontinuitet inom bland annat i primärvården, 

hemsjukvården och hemtjänsten. IVO påpekar att kompetensen behöver höjas, likaså är 

bemanningen ofta för låg och det finns ett ökat behov av samverkan inom vården. En av 

de grupper som särskilt berörs av bristen på samverkan är multisjuka äldre (IVO, 2017). 

Utifrån ett familjefokuserat perspektiv, med synen att sjukdom i familjen påverkar alla 

familjemedlemmar (Wright et al, 2002), så påverkas även närstående av hur vården 
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bedrivs. Närstående får ta ett stort ansvar för att hålla ihop situationen när det hela tiden 

kommer nya personer från hemtjänsten och de dessutom måste hålla kontakten med 

vården och själva leta upp information. Resultatet visar på vikten av att sträva efter en 

familjefokuserad omvårdnad som inkluderar den närstående i vården och ser behoven 

både hos personen med demenssjukdom och den närstående. Ökad kontinuitet i hemtjänst 

och hemsjukvård, mer information till närstående och att öka vårdpersonalens kunskaper 

är områden där insatser skulle kunna leda till en förbättring av de aktuella förhållandena. 

Ett sätt att förbättra kontinuiteten i vården kan vara att införa särskilda demensteam. I 

Västra innerstaden i Malmö genomfördes ett sådant försök inom hemtjänsten. En 

hemtjänstgrupp fick utbildning om demenssjukvård, de hade hälften så många vårdtagare, 

fick handledning och mer tid till anhöriga och vårdtagare. Demensgruppen jämfördes mot 

en kontrollgrupp, och det visade sig att vårdtagarna i kontrollgruppen försämrades 

emotionellt, vilket vårdtagarna i demensgruppen inte gjorde. Vårdtagarna i 

kontrollgruppen var dessutom mer ängsliga, och dubbelt så många av dem flyttade till 

särskilt boende under tiden för studien. Både närstående och vårdpersonal i 

demensgruppen hade positiva erfarenheter av arbetssättet och demensgruppen gjordes 

permanent, men författarna poängterade att fler studier behövdes (Åhsberg, Ingvad, 

Elmståhl & Ohlsson, 2003). Ett annat försök med demensgrupper i hemtjänsten utfördes 

därefter i Stockholm 2012. Stimulansbidrag utdelades till hemtjänstutförare för att 

förbättra vården för personer med demenssjukdom, höja kunskapsnivån, stärka 

samverkan och utveckla särskilda demensgrupper i hemtjänsten. Wånell och Gens (2013) 

har utvärderat resultatet av stimulanspaketet. Trettiofyra hemtjänstenheter fick bidrag, 

och en stor del av pengarna gick till utbildning. Även om det fanns problem, såsom 

tidsbrist och att det var svårt för en demensgrupp att ge insatser dygnet runt, så var 

resultatet övervägande positivt. Personalkontinuiteten blev större och 

kontaktmannaskapet utvecklades vilket ökade vårdtagares välbefinnande. 

Demensgruppernas kontinuitet påverkade även närstående som nu visste vem som var 

kontaktperson, de uttryckte att personalen var kunniga och gav dem stöd och information 

om demenssjukdom. En närstående uttryckte att: ”Det borde finnas demensgrupper 

överallt i hemtjänsten.” (Wånell & Gens, 2013, s. 35). Personal lyfte fram betydelsen av 

att ha kunskap, kontinuitet, bra kontakt med hemsjukvård och närstående och att ha 
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tillräckligt med tid (Wånell & Gens, 2013) Studierna kring demensgrupper i hemtjänsten 

visar på kontinuitetens positiva effekter för vårdtagare, närstående och personal. Önskvärt 

vore att fler demensteam införs i Sverige, men ytterligare forskning behövs kring hur det 

bör vara organiserat, sjuksköterskans roll i teamet och vilka ekonomiska ramar som finns.  

 

Slutsats 

Ett övergripande tema som framkom i litteraturstudien var att livet förändrades när 

närstående började vårda personen med demenssjukdom. Även om en del upplevde 

positiva förändringar i relationen så upplevde flera sorg över hur den drabbade 

förändrades. Det sociala livet begränsades och en övergripande känsla av förlust 

upplevdes. Olika roller uppstod i familjen, där könsskillnader märktes. Manliga 

närstående hade även mer positiva erfarenheter av vården än kvinnliga närstående; de var 

över lag mer nöjda med sin situation och fick mer stöd och hjälp än kvinnorna. Både män 

och kvinnor beskrev bristen på kontinuitet i vården som ett bekymmer. Enligt ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) finns det fyra 

grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, förbygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. I förhållande till allmänheten är det viktigt att sjuksköterskan visar respekt 

för både individen och familjen, är lyhörd för närståendes behov och verkar för en god 

omvårdnad för den som drabbats av sjukdom. Sjuksköterskan har ett ansvar för att 

utveckla arbetssätt och riktlinjer för att på ett bättre sätt stödja den närstående i vården av 

personen med demenssjukdom. Det visar på vikten av att ha en ansvarig sjuksköterska 

och kontaktperson, samt demensteam med ett familjefokuserat förhållningssätt som sätter 

både närstående och den drabbade i fokus. För närstående finns en möjlig hälsovinst när 

de får avlastning och stöd, i och med att belastningen blir mindre. Ur ett 

samhällsperspektiv finns en ekonomisk vinst då närstående orkar fortsätta bistå i 

omvårdnaden av personen med demenssjukdom, som dessutom får en tryggare miljö med 

mindre oro. Litteraturstudien bidrar till att belysa närståendes situation och behovet av ett 

individcentrerat och familjefokuserat förhållningssätt.  
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Aasgard, L., Modensen 

M.T. & Grov E.K. 
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god og vondt -Menn og 

kvinners beskrivelse av 

pleie- og 

omsorgssituasjonen 

overfor hjemmeboende 

personer med demens. 

Norge, 2007. 

Syftet var att öka 

kunskap, 

dokumentation och en 

bredare basis för 

värderingen av 

närståendes behov när 

tjänsteutbud skall 

utformas och åtgärder 
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Etiskt tillstånd erhölls. Författarna 

hade genomfört en kvantitativ 
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till detta skickat ut enkäter med ett 

kvalitativt inslag där deltagarna 

kunde skriva om sina 

erfarenheter. Svaren analyserades 

med datareduktion baserad på 

Miles och Hubermans kvalitativa 

dataanalys, en trestegsprocess. 

Genom datareduktion fann 

författarna ord/termer som de 

kategoriserade och framställde 

schematiskt i en ”display”. 

Därefter framställdes textmaterial 

som understödde deras val av 

kategorier. I diskussionen 

beskrevs termernas och 

kategoriernas begreppsinnehåll. 

Två kategorier (Upplevelse 

och organisering) uppdelat i 

manligt och kvinnligt. 

Kategorierna innehåller 

termer, negativa för kvinnor 

och positiva för män.   

Tillförlitlighet: Hög. 

Citat redovisas, svarar på 

syftet. 

Verifierbarhet: Medel. 

Något otydlig metod 

Pålitlighet: Hög. 

Förförståelse finns och 

flera författare deltog. 

Överförbarhet: Medel 

eftersom urvalet inte är 

tydligt beskrivet men 

abstraktionsnivån är 

relativt hög.   

Andrén, S. & Elmståhl, S. 

Family caregivers’ 

subjective experiences of 

satisfaction in dementia 

care: aspects of burden, 

subjective health and sense 

of coherence. Sverige, 

2005. 

Syftet var att 

undersöka 

egenskaperna hos 

personer som vårdar 

en dement patient som 

bor hemma, att 

utforska ett instrument 

som mäter upplevd 

belöning hos vårdare 

Samhällsundersökning, 

icke-sannolikhetsurval. 

153 personer deltog, 60 

män och 93 kvinnor. 

Medelålder 62 (range 

27-90). 37 var 

make/maka till person 

med demens, 91 var 

barn och 25 var övrigt 

Etiskt tillstånd erhölls. Brev 

skickades ut till alla boendi i 

kommun som var över 70 år och 

fick någon form av stöd från 

kommunen. De som visade 

intresse screenades av en 

forskningssjuksköterska med 

MMSE och undersöktes därefter 

av läkare som fastställde 

Personerna med demens hade 

en mild funktionsnedsättning. 

Vårdarnas uppgav sällan 

börda. Signifikant positivt 

samband mellan 

tillfredsställelse, ökande ålder 

och minskande 

funktionsnivåer. Negativt 

samband mellan 

Intern validitet: hög, 

resultatet svarar på syftet 

Reliabilitet: hög, 

instrumenten var väl 

testade och 

sjuksköterskorna var väl 

utbildade i hur 

instrumenten används 
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samt vilka faktorer 

som associeras med 

tillfredsställelse hos 

personer som vårdar 

en dement patient. 

(exempelvis vän). 

Kvantitativ studie, inte 

experimentell. 

Självskattningsformulär 

och standardiserade 

intervjuer.  

demensdiagnos. Personen med 

demens utsåg en närstående som 

fick delta i studien. Intervjuerna 

genomfördes av sjuksköterskor i 

deltagarnas hem. Instrument: 

CASI (vårdarens 

tillfredsställelse), CB-scale 

(vårdarens börda), KASAM & 

NHP (subjektiv upplevelse av 

hälsa). Katz index, Berger scale, 

GBS-scale. Faktoranalys av datan 

med SPSS, med varimax-rotation 

som visar hur stor del av variansen 

en faktor kan förklara. 

Chronbachs alfa-koefficient för 

att testa intern validitet, därefter 

en andra faktoranalys. 

Spearman’s 

korrelationskoefficient testade 

förhållandet mellan instrumenten, 

därefter inkluderades beroende 

variabler i en multipel 

regressionsanalys. Vid 

nominaldata Chi2-test för att 

jämföra grupper, Mann-Whitney-

U-test för att analysera skillnader 

mellan två grupper.  

tillfredsställelse och att inte 

vara nära anhörig. Största 

tillfredsställelsen var att känna 

sig behövd, att se att personen 

med demens är ren och bekväm 

att personen med demens är 

lycklig.  

Objektivitet: medel, 

powerberäkning saknas.  

Extern validitet: hög, 

externa bortfallet är lågt 

och resultatet är 

generaliserbart. 

Donnellan, W. J., Bennett, 

K. M. & Soulsby, L. K.  

What are the factors that 

facilitate or hinder 

resilience in older spousal 

dementia carers? A 

qualitative study. 

Storbritannien, 2015. 

Syftet var att 

undersöka om 

partners som vårdar en 

person med demens 

kan uppnå 

motståndskraft. Vilka 

tillgångar och resurser 

använder sig 

närståendevårdarna av 

Ändamålsenligt urval. 

20 deltagare (13 kvinnor 

och 7 män). De hade 

vårdat en make/maka i 

2–10 år och varit gifta i 

28–61 år. Ålder range 

62–86 (medelålder 76).  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Etiskt tillstånd erhölls. 

Rekrytering från två stödgrupper 

och ett demensboende genom att 

forskarna höll ett kort föredrag. 

Närstående som ville delta och var 

vårdare inkluderades och 

intervjuades i 25–60 min av 1:e 

författaren & 2 assistenter, 

intervjuerna spelades in. 

Klassificering: Närstående 

som vårdar en person med 

demens kan vara 

motståndskraftiga. De är 

yngre, vårdat längre, oftare 

män. De anpassar sig, har en 

positiv syn på livet, är aktiva 

socialt. 2: Faktorer associerade 

med motståndskraft. 

Tillförlitlighet Hög, 

Svarar på syftet, citat 

redovisas, intervjuerna 

verkar spegla deltagarnas 

upplevelser.   

Verifierbarhet Hög, väl 

beskriven metod. 

Pålitlighet Medel, Flera 

personer har deltagit i 
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som hindrar eller 

underlättar 

motståndskraft, och 

hur passar de 

resurserna/tillgångarn

a in i ett ekologiskt 

ramverk? 

Faktafrågor, frågor om livet före 

kognitiv nedsättning, initiala 

reaktioner till diagnosen och den 

nuvarande situationen. Analys 

med 3-stegs hybridmodell. 

Undersökande grounded theory 

approach, 1:e författaren läste o 

kodade materialet, kodades sedan 

blint av 2:e författaren. 

Intervjuerna lästes igen, 

deltagarna klassificerades. 

Identifiera faktorer/resurser som 

underlättade el. hindrade 

motståndskraft.   

Individuell nivå: psykologiska 

tillgångar + materiella resurser. 

Samhällelig nivå: 

Familjerelationer + socialt stöd 

+ socialt 

deltagande/sammanhållning. 

Sociala resurser: sjukvård och 

sociala tjänster + andra 

tjänster.   

analysen förförståelse 

saknas.   

Överförbarhet: hög, 

sammanhanget väl 

beskrivet.  

 

Donnellan, W.J., Bennett, 

K.M. & Soulsby, L.K. 

Family close but friends 

closer: exploring social 

support and resilience in 

older spousal dementia 

carers. Storbritannien, 

2017. 

Syftet var: 1. Att 

identifiera 

tillgängligheten och 

funktionen av det stöd 

som erbjuds 

motståndskraftiga 

(m.k.) icke m.k. äldre 

som vårdar en 

make/maka med 

demens 2. Att 

identifiera upplevda 

funktionella aspekter 

av stöd från familj och 

vänner och undersöka 

hur detta varierar 

mellan m.k. och icke 

m.k. deltagare.  

Subjektivt urval, 23 

personer deltog i 

studien, 16 kvinnor och 

7 män. Hade varit 

anhörigvårdare i 2-10 år. 

Ålder range 62-89 

(medelålder 75).  Data 

samlades in med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Etiskt tillstånd erhölls. Deltagare 

rekryterades från två stödgrupper 

och ett vårdboende.  

Försteförfattaren och två 

assistenter genomförde intervjuer 

en och en i tysta rum, de tog 25-

90 min. Faktafrågor och frågor om 

livet före de började vårda, tiden 

kring diagnosen och hur 

situationen är i nuläget. Spelades 

in och transkriberades. Analysen 

var en trestegsmetod som utfördes 

självständigt av alla författarna. 

Materialet lästes och kodades med 

en grounded theory-approach. 

Därefter identifierades 

stödfunktioner utifrån Sherbourne 

och Stewarts fem dimensioner av 

stöd. Slutligen undersöktes 

deltagarnas egen upplevelse av 

stöd och hur det varierade mellan 

m.k. och icke m.k. deltagare. 

Huvudkategori 1: Stöd från 

familjen 

Stöd från familjen var lika 

tillgängligt för m.k. och icke 

m.k. vårdare. Det upplevdes 

som ohjälpsamt om det var för 

involverande. 

Huvudkategori 2: Stöd från 

vänner 

Stöd från vänner upplevdes 

mest hjälpsamt från personer i 

samma sits. Hjälp från grannar 

var mer tillgängligt för m.k. 

vårdare; de gav mest handfast 

stöd. 

Tillförlitlighet: hög, 

svarar på syftet, citat 

redovisas.  

Verifierbarhet: hög, 

metoden, ingående 

beskriven 

Pålitlighet: medel, flera 

forskare deltog i 

analysen, ingen 

förförståelse redovisas 

Överförbarhet: medel, 

subjektivt urval, 

subkategorier och 

kategorier är inte 

beskrivande. 
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Eriksson, H., Sandberg, J. 

& Hellström, I.  

Experiences of long-term 

home care as an informal 

caregiver to a spouse: 

gendered meanings in 

everyday life for female 

carers. Sverige, 2013. 

 

Att undersöka den 

"könade" meningen av 

den kvinnliga 

omsorgsrollen så som 

den erfars av kvinnor 

som vårdar en partner 

med demens i 

hemmet. 

12 kvinnor (66-80 år) 

som var informella 

vårdare åt en partner 

med demens.  

Kvinnorna hade levt 

med sin partner i 39-54 

år. Kvalitativ studie, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Etiskt tillstånd erhölls. Deltagarna 

rekryterades från en diagnostisk 

sjukhusenhet av 

sjukvårdspersonal. 

Försteförfattaren kontaktade 

därefter intresserade via telefon 

och bokade tid för intervju. 40 

intervjuer under fem års tid, ca 45 

min långa. Frågor om hemmet, 

sjukdomen, autonomi, 

förhållandet och det dagliga livet. 

Intervjuerna genomfördes i 

deltagarnas hem, spelades in och 

transkriberades. Feministisk 

analys (inspirerad av Jonasdottir 

och Haraway) av materialet 

genom upprepade reflexiva 

diskussioner mellan författarna. 

De tre huvudtema som 

identifierades var 

Heteropolarisering i 

förhållandet, Introspektion 

kopplad till vårdande aktivitet 

och Att tona ned behovet av 

stöd med omvårdnad. 

Tillförlitlighet: hög, 

svarar på syftet, citat 

visar på djup i 

intervjuerna. 
Verifierbarhet: medel, 

metoden kunde ha 

beskrivits utförligare. 
Pålitlighet: hög, flera 

personer har deltagit i 

analys, förförståelse 

beskrivs.  
Överförbarhet: hög, 

kontexten beskrivs 

tydligt, gediget urval. 

Grigorovich, A. & 

Rittenberg, N., Dick, T., 

McCann, A., Abbott, A., 

Kmielauskas, A., ... & 

Cameron, J.I. Roles and 

coping strategies of sons 

caring for a parent with 

dementia. Kanada, 2016. 

Syftet var att förstå 

vårdgivarrollen från 

perspektivet av söner 

som vårdar en förälder 

med demens. 

Bekvämlighetsurval. 20 

män deltog i studien, 19 

söner och en svärson 

mellan 25-66 år. Median 

55 år. 10 vårdade sin far, 

10 vårdade sin 

mor/svärmor. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Etiskt tillstånd erhölls. 

Försteförfattaren rekryterade 

deltagare på en psykopedagogisk 

grupp, även rekrytering med 

flyers på stödgrupper. Potentiella 

deltagare screenades över telefon. 

Deltagare fick fylla i 

frågeformulär, därefter intervjuer 

över telefon eller person till 

person. De tog mellan 28-79 

minuter (medel 49 minuter) och 

rörde frågor kring vårdarrollen. 

Intervjuerna spelades in digitalt, 

transkriberades och laddades upp 

i ett kvalitativt mjukvaruprogram. 

Materialet analyserades med hjälp 

av konventionell innehållsanalys.  

Tema 1: Att bli vårdare 

Tema 2: Att hantera vården 

Tema 3: Hur påverkas söner av 

att vårda 

Tema 4: Att hantera 

vårdgivarrollen  

 

Tillförlitlighet: hög, 

svarar på syftet, citat 

redovisas. 

Verifierbarhet: medel, 

metoden är relativt väl 

beskriven. 

Pålitlighet: medel, 

många författare 

genomförde analysen, 

förförståelsen saknas. 

Överförbarhet: låg, 

eftersom urvalet är ett 

bekvämlighetsurval 

vilket starkt begränsar 

överförbarheten. 
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Alla författarna läste materialet 

och identifierade nyckelord och 

fraser. Författarna hjälptes åt att 

att koda och gruppera i teman och 

subteman. Under hela processen 

dokumenterades varje steg.  

Hellström, I., Håkanson, 

C., Eriksson, H. & 

Sandberg, J. Development 

of older men’s caregiving 

roles for wives with 

dementia. Sverige, 2017. 

Syftet var att beskriva 

hur äldre svenska män 

närmar sig 

vårdgivarrollen av en 

fru med demens över 

tid. 

Ändamålsenligt urval. 7 

män i åldern 68-85 år 

(medelålder 78,4) som 

var gifta med en person 

med demens och varit 

gifta i 8-60 år. Fruarnas 

medelålder var 77år, 

range 65-84.  Kvalitativ 

studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Etiskt tillstånd erhölls. 

Bedömning gjordes på 

minnesmottagning, vid uttryckt 

intresse kontaktades deltagare av 

försteförfattaren. 30 intervjuer 

under 5-6 års tid. Genomfördes i 

deltagarnas hem, separat från 

personen med demens. Ca 45 min 

långa. De spelades in, 

transkriberades. Konstruktivistisk 

tematisk analys utfördes. 

Materialet lästes, kodades i 

relation till syftet. 1:e-författaren 

hade ansvar för analysen, alla 

författarna deltog och en 

diskussion pågick under analysen 

tills konsensus uppnått. 

Tre kategorier och 

subkategorier identifierades:  

1. Jag och den: en 

distans mellan jaget 

och vårduppgifterna.  

2. Jag trots den: 

vårdandet kryper 

närmre.  

3. Den är jag: att vara en 

vårdande man 

Tillförlitlighet: hög, 

svarar på syftet, speglar 

deltagarnas upplevelser. 
Verifierbarhet: hög, 

metod och analys är 

tydligt beskrivet.  
Pålitlighet: medel, flera 

forskare deltog, 

förförståelse beskrivs 

inte. 
Överförbarhet: hög, 

sammanhang är väl 

beskrivet, hög 

abstraktionsnivå. 

Landmark, B.T., 

Svenkerud Aasgaard, H. & 

Fagerström, L. ”To be 

stuck in it – I can’t just 

leave”: A qualitative study 

of relatives’ experiences of 

dementia suffers living at 

home and need for support. 

Norge, 2013. 

Syftet var att beskriva 

och utforska 

närståendes 

erfarenheter av 

demenssjuka som 

lever hemma och att 

visa på de närståendes 

behov av assistans och 

stöd. 

Ändamålsenligt urval. 

10 personer (två män, 

åtta kvinnor) som 

representerade åtta 

familjer deltog. De 

närståendes medelålder 

var 53,7 år (range 38-

63). Personerna med 

demens var 74-89 år 

gamla. Kvalitativ studie. 

Fokusgruppsintervjuer. 

Etiskt tillstånd erhölls. Deltagare 

rekryterades av en person med 

ansvar för hemsjukvården, utan 

koppling till de närstående. Två 

fokusgrupper (n=4 respektive 6). 

Intervjuer leddes av en moderator, 

en assistent gjorde observationer. 

Intervjuerna var två timmar långa, 

spelades in, transkriberades. 

Kvalitativ innehållsanalys, 

kondensering av mening. Analys 

genomfördes av de ansvariga 

forskarna, först individuellt och 

Tre huvudkategorier och sex 

subkategorier.  

 

Huvudkategori 1: ”Att vara 

fast i det- jag kan inte bara 

lämna” 

 

Huvudkategori 2: ”Det 

angriper ens värdighet” 

 

Huvudkategori 3: ”Känsla av 

maktlöshet i relation till 

Tillförlitlighet: hög, 

svarar på syftet.  

Verifierbarhet: hög, väl 

beskriven metod 

Pålitlighet: Medel, flera 

författare har deltagit i 

analysen, förförståelse 

redovisas inte.  

Överförbarhet: hög. 

Urval och kontext väl 

beskrivna, kategorier och 

subkategorier har hög 

abstraktionsnivå.  
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därefter gemensamt, till sist 

kondenserades meningsenheter 

till huvudkategorier, 

subkategorier. 

fragmenteringen av 

förhållanden i hemsjukvården” 

 

Lethin, C., Rahm Hallberg, 

I., Karlsson, S. & Janlöv, 

A-C. Family caregivers 

experiences of formal care 

when caring for persons 

with dementia through the 

process of the disease. 

Sverige, 2016. 

Syftet var att 

undersöka 

familjevårdares 

erfarenheter av 

formell vård när de 

vårdar en person med 

demens genom 

sjukdomsprocessen. 

Strategiskt urval. 23 

närstående deltog (10 

män, 13 kvinnor). Deras 

ålder 45-88. Personerna 

med demens var 68-98 

år. 13 av de närstående 

var makar, tio var barn 

till personen med 

demens. 

Semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer. 

Etiskt tillstånd erhölls. Deltagare 

rekryterades från 4 kommuner av 

demenssjukssköterska. 4 

fokusgrupper, 4-7 

personer/grupp. Pilotintervju 

genomfördes. Intervjuerna var 

124-140 min, spelades in, 

transkriberades. 

Fokusintervjuerna leddes av 2 

sjuksköterskor, 1 moderator, 1 

observatör. Kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman. 1:e författare 

påbörjade analysarbetet, 

diskuterade sedan med 

medförfattarna, kom fram till 

subkategorier, kategorier och 

tema. Transition theory användes 

för tolkningen. 

Tema: ”Familjevård kräver 

samarbete med formell vård 

för att få stöd anpassat till 

behoven som är specifika för 

demenssjukdomens process.”  

Kategori 1: ”Demens-

diagnosen: inträde i den 

formella vården som en 

nybliven familjevårdare” 

Kategori 2: ”Behov av utökat 

samarbete med formell vård 

för att fortsätta vård i hemmet” 

Kategori 3: ”Att vara beroende 

av ett vårdhem men försöka 

bibehålla medverkan”. 

Tillförlitlighet: hög, citat 

redovisas, svarar på 

syftet, urvalet är 

strategiskt 

Verifierbarhet: hög, väl 

beskriven metod, studien 

går att göra om. 

Pålitlighet: hög, flera 

forskare har deltagit i 

analys, förförståelsen är 

beskriven 

Överförbarhet: hög, 

urval och sammanhang är 

väl beskrivna. Kategorier 

och tema har ganska hög 

abstraktionsnivå. 

Lin, M-C., Macmillian, M. 

& Brown, N. A grounded 

theory longitudinal study 

of carers’ experiences of 

caring for people with 

dementia.  Storbritannien, 

2011.  

 

 

Att identifiera, 

beskriva och 

undersöka 

förändringar i 

familjevårdares 

erfarenheter av att 

vårda en individ med 

demens samt 

effekterna av 

vårdandet på 

vårdarens autonomi 

och hälsa över tid.  

6 personer (3 kvinnor 

och 3 män) i åldern 64-

72, medelålder 69 år, 

gifta och samman-

boende med en person 

med demens.  
Kvalitativ studie, 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Etiskt tillstånd erhölls. Deltagare 

rekryterades från två 

närståendegrupper. Intervjuades i 

sina hem tre ggr under 18 

månader. Digital inspelning av 

intervjuerna, observationer skrevs 

ner. Materialet analyserades med 

Constant comparative analysis 

(Grounded theory). Data kodades, 

kategorier skapades, en 

kärnkategori identifierades och en 

teori genererades. 

Kategorierna var Mitt liv 

förändrades, Åtagande, Ansvar 

och plikt samt Stöd.  

 

Kärnkategorin var Mitt liv 

förändrades.  

 

Teorin som genererades var 

Omsorgsteorin (Theory of 

caring).  

Tillförlitlighet: hög, 

svarar på syftet, citaten 

visar djup i intervjuerna 
Verifierbarhet: hög, 

metoden är noggrant 

beskriven. 
Pålitlighet: medel saknar 

förförståelsen.  
Överförbarhet: hög, 

kontexten beskrivs 

tydligt, hög 

abstraktionsnivå.   
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Myhre, J., Björnstad 

Tonga, J., Ulstein, I.D., 

Höye, S. & Kvaal, K. The 

coping experiences of 

spouses of persons with 

dementia. Norge, 2017.  

Syftet var undersöka 

hur makar som vårdar 

en person med demens 

upplever vardagen 6-

12 månader efter att ha 

deltagit i 

interventionsgruppen i 

N-CORDIAL-

studien.  

Randomiserat urval. 6 

deltagare, 3 kvinnor och 

3 män, ålder 55-75+. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer.  

Etiskt tillstånd erhölls. Deltagare 

rekryterades från 

öppenvårdsklinik. Intervjuerna 

genomfördes på kliniken (n=3) 

eller i hemmet (n=3). Utfördes i 

form av konversation och tog 

mellan 45 min till en timme. 

Spelades in, transkriberades.  

Materialet analyserades med hjälp 

av kvalitativ systematisk 

textkondensering.  

Ett övergripande tema: ”En 

daglig sökning efter mening”, 

samt tre kategorier. 

Huvudkategori 1. ”Ökade 

copingstrategier”.  

Huvudkategori 2: ”Vikten av 

relationen”,  

Huvudkategori 3 ”Hopp för 

framtiden”  

 

 

Tillförlitlighet: hög, 

svarar på syftet, citat 

redovisas.  

Verifierbarhet: hög, väl 

beskriven metod.  

Pålitlighet: medel, flera 

författare deltog i 

analysen, ingen 

förförståelse.  

Överförbarhet: hög, väl 

beskriven kontext, litet 

urval dock randomiserat.  

Norheim, A. & 

Dombestein, H.  

”På alerten” hele tiden! 

Om pårørendes 

omsorgsrolle når deres 

nærmeste utvikler demens. 

Norge, 2015. 

Syftet var att lyfta 

fram rollen som den 

informella vårdaren 

tog på sig när en 

familjemedlem 

utvecklar demens. 

Ändamålsenligt urval. 

Två dataset (n=12). 

Dataset 1 bestod av sju 

deltagare, makar och 

döttrar. Dataset 2 bestod 

av fem deltagare, alla 

var döttrar till en mor 

med demens. 

Individuella kvalitativa 

intervjuer, 

semistrukturerade. 

Etiskt godkännande erhölls. 

Deltagare rekryterades av 

författarna & hemtjänsten. 

Intervjuer 40-70 min, spelades in, 

transkriberades. Systematisk 

textkondensering med deskriptiv 

analys av fenomen utifrån 

Malteruds metod: Materialet 

lästes för helhetsintryck. 

Preliminärt tema, hitta 

meningsbärande enheter, koda, 

kondensera koderna, få fram 

meningen, sammanfattning: 

skriva analytisk  

text. 

 Kategori 1: Bördor och 

belastningar.  

 

Kategori 2: Tillfredsställelse  

 

Kategori 3: Utmaningar i 

familjen  

 

Kategori 4: Hälso- och 

sjukvården på gott och ont. 

 Tillförlitlighet: hög, 
Citaten verkar spegla 

deltagares upplevelser, 

studien svarar på syftet. 

Verifierbarhet: medel. 

Väl beskriven metod, 

intervjufrågor saknas. 

Pålitlighet: medel. Flera 

författare deltog i 

analysen, ingen 

förförståelse beskrivs. 

Överförbarhet: medel. 

Kontexten väl beskriven, 

deltagarnas karaktäristika 

saknas delvis.   

Tretteteig, S., Vatne, S. & 

Rokstad, A. M. M. The 

influence of day care 

centres designed for people 

with dementia on family 

caregivers- a qualitative 

study. Norge, 2017.  

Syftet var att 

tillhandahålla en 

utökad förståelse för 

familjevårdares 

situation och 

undersöka i vilken 

utsträckning dagvård 

kan tillgodose deras 

Stratifierat urval. 17 

familjevårdare deltog. 

Deras ålder var 46-86 år 

(medelålder 65,6). 5 

män deltog (tre var 

söner och två makar). 12 

kvinnor deltog (fem 

döttrar, sex fruar och en 

svärdotter). Personerna 

Etiskt tillstånd erhölls. Deltagare 

rekryterades från norskt 

forskningsprojekt.  Intervjuer på 

dagvårdscentra, via Skype eller i 

deltagarens hem, 30-90 min långa, 

intervjuguide med sex teman. 

Analys: systematisk 

textkondensering genom fyra 

steg: 1. Totala intrycket- från kaos 

Huvudtema 1: 

Familjevårdarens komplexa 

vårdarroll.  

 Huvudtema 2: 

Dagvårdscentras påverkan på 

familjevårdarens situation.   

Tillförlitlighet: hög, 

svarar på syftet, redovisar 

citat, visar på djup i 

intervjuerna. 

Verifierbarhet: hög. 

Tydligt beskriven metod. 

Pålitlighet: medel. Flera 

författare deltog i 
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behov av stöd och 

avlastning.  

med demens var 72 och 

96 år. Semistrukturerade 

intervjuer.  

till tema. 2. Identifiera och sortera 

meningsenheter, från tema till 

koder. 3. Kondensera, från kod till 

mening. 4. Syntetisera koder till 

beskrivningar och begrepp.  

analysen, förförståelse 

saknas. 

Överförbarhet: medel. 

Mångfaldigt urval men 

kan inte generaliseras till 

andra grupper.  

Quinn, C., Clare, L., 

Pearce, A. & van 

Dijkuizen, M.  The 

experience of providing 

care in the early stages of 

dementia: An interprative 

phenomenological 

analysis. Storbritannien, 

2008. 

Syftet var att 

undersöka den 

subjektiva 

psykologiska 

erfarenheten hos 

partners till personer 

med demens under de 

tidiga stadierna in 

vårdar-karriären.   

Ändamålsenligt urval 

från minneskliniker. 34 

personer deltog, 28 

kvinnor och 6 män. Var 

mellan 52-80 år gamla, 

var partner till en person 

med demens. De hade 

europeiskt ursprung, 

blandad yrkesmässig 

och social bakgrund, de 

flesta var pensionerade. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 Etiskt tillstånd erhölls. 

Närstående till personer med 

demens som deltog i en större 

studie tillfrågades. Författarna 

genomförde individuella 

intervjuer, 20-90 min, spelades in, 

transkriberades. Tolkningsfeno-

menologisk analys. Intervjuerna 

lästes flera gånger. Huvudfrågor 

klustrades samman, teman 

framträdde, kodades.  

Intervjuerna analyserades, teman 

jämfördes. Teman, subteman 

sammanställdes och kodades på 

varje transkript. Lista med teman 

sammanställdes. 

Tema 1: Vet inte vad det är. 

Tema 2: Förändringar i 

förhållandet.  

Tema 3: Göra det bästa vi kan.  

Tema 4: Det har inte alltid varit 

en lätt match. 

Tillförlitlighet: hög. 

Svarar på syftet, citat 

redovisas.  

Verifierbarhet: hög. 

Tydligt beskriven metod.  

Pålitlighet: Hög, flera 

personer har deltagit i 

analysen, förförståelse 

diskuteras. 

Överförbarhet: 

Medelhög. Kontexten är 

väl beskriven, kan endast 

generaliseras till andra 

partners till personer med 

demens.  

Quinn, C., Clare, L. & 

Woods, R. T. Balancing 

needs: The role of 

motivations, meanings and 

relationship dynamics in 

the experience of informal 

caregivers of people with 

dementia. Storbritannien, 

2015.  

Syftet var att utforska 

hur mening, 

motivation och 

förhållandets dynamik 

tillsammans influerar 

den subjektiva 

erfarenheten av att 

vårda en person med 

demenssjukdom.  

12 personer deltog, 

varav 4 kvinnliga vuxna 

barn och 8 äkta makar (6 

kvinnor, 2 män). 

Medelålder 65, range 

41-86. Personer med 

demenssjukdom 

medelålder 76. 

Deltagarna var 

pensionerade eller hade 

slutat arbeta för att 

vårda. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Etiskt tillstånd erhölls. Deltagare 

rekryterades av 

demenssjuksköterskor. Deltagare 

kontaktades av författarna som 

genomförde intervjuerna. De 

varade 38-98 min (medel 66), 

utfördes i hemmet. Analyserades 

genom IPA 

(tolkningsfenomenologisk 

analys), som är deskriptiv och 

analytisk.  

Övergripande tema var ”Att 

balansera behov”. Tema 1 

”Den här personen är 

förändrad”, 2 ”Jag saknar 

kompanjonskapet”, 3 ”Jag 

saknar hjälpen”, 4 ”Försöker 

bara finna balansen”, 5 ”Du 

bara fortsätter med det”, 6 

”Vändpunkt”.  

Tillförlitlighet: hög. 

Svarar på syftet, citat 

redovisas.  

Verifierbarhet: hög. 

Tydligt beskriven metod. 

Pålitlighet: Hög, flera 

personer har deltagit i 

analysen, förförståelse 

diskuteras. 

Överförbarhet: 

Medelhög. Hög 

abstraktionsgrad på 

teman men urvalet är 

begränsat. 
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Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitativa studier 

HKR:s granskningsmall för KVALITATIVA studier  

1. Författare, titel, land och publikationsår   

a. Vilka var författarna? Vad får vi veta om dem? 

b. Vad var titeln på artikeln? Vilka tankar ger titeln om vad 

studien kommer att handla om? 

c. I vilket land genomfördes studien? 

d. Vilket år publicerades artikeln? 

 

2. Syfte (Aim)  

a. Vad var syftet med studien - översatt till svenska? 

b. Vilka centrala begrepp finns i syftet? 

 

3. Bakgrund (Background/Introduction)  

a. Finns de centrala begreppen i syftet definierade i bakgrunden? 

b. Finns det en problematisering tidigt i bakgrunden? En 

problematisering är ett stycke där forskarna ger sina motiv till 

varför denna studie behövs. 

c. Finns tidigare forskning inom området beskriven? Vad handlar 

denna forskning om? Någon forskning som saknas? 

d. Finns det en teori, modell eller något centralt begrepp i 

bakgrunden? Vilken/vilket? 

e. Kan du tänka dig någon teori/modell/centralt begrepp som hade 

passat att ta med i bakgrunden? 

 

4. Metoden – Urval och datainsamling (Sample and 

Datacollection) 
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a. Vilken typ av urval användes? Använd det vetenskapliga 

begreppet. 

b. Hur många personer ingick i studien?  

c. Hur många tillfrågades/hur stort var bortfallet? 

d. Hur såg urvalet ut? Antal, kön, ålder osv. 

e. I vilket kontext (sammanhang, miljö) genomfördes studien? 

f. Vilka var inklusions- respektive exklusionskriterierna? 

g. Vilken slags datainsamling användes? Använd det 

vetenskapliga begreppet. 

 

5. Metoden – Genomförande och analys (Procedure and Analysis)  

a. Vem rekryterade deltagarna? 

b. Var skedde datainsamlingen? Hur gick forskarna rent praktiskt 

tillväga vid datainsamlingen? Tidsaspekter? Utskrifter? 

c. Vilka frågor ställdes? 

d. Vilket slags kvalitativ analys användes? Vetenskapligt begrepp. 

e. Vem/vilka genomförde analysen? 

f. Redovisas forskarnas förförståelse? 

g. Hur gick analysen till? 

h. Vilka etiska överväganden gjordes? Fanns forskningsetiskt 

tillstånd? 

 

6. Fynd (Findings)  

a. Vilka var de övergripande resultaten (kategorier & 

subkategorier alt. teman & subteman)? 

 

7. Diskussion (Discussion/ Comprehensive interpretation)  

a. Vilka fynd väljer forskarna att fokusera i sin diskussion? 

b. Vilken ny forskning/vilka nya teorier för forskarna in i 

diskussionen? 
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8. Slutsats och kliniska implikationer (Conclusion, clinical 

implications) 

 

a. Vilka slutsatser drar forskarna? 

b. Vilka kliniska tillämpningar av fynden föreslås? 

c. Vilken ytterligare forskning föreslås? 

 

9. Kvalitet (Se Shenton, 2004)  

a. Hur bedömer du studiens tillförlitlighet a) (Credibility)? 

b. Hur bedömer du studiens verifierbarhet c) (Dependability)? 

c. Hur bedömer du studiens pålitlighet d) (Confirmability)? 

d. Hur bedömer du studiens överförbarhet b) (Transferability)? 

 

a) En kvalitativ studies tillförlitlighet bestäms framför allt av om studien svarar på syftet, om citaten som redovisas antyder att intervjuerna blivit 

djupa dvs. verkligen speglar deltagarnas upplevelser samt av urvalet. 

b) En kvalitativ studies verifierbarhet bestäms framför allt av om metoden (intervjuerna, genomförandet, analysen) är beskriven på ett sätt som 

gör att det skulle gå att göra om studien.  

c) En kvalitativ studies pålitlighet bestäms framför allt av om fler än en person har deltagit i analysen, om forskarna har beskrivit sin förförståelse, 

om de visar att de inte bara har sett det de trodde och hoppades att de skulle finna samt av vilken relation det finns mellan forskarna och deltagarna. 

d) En kvalitativ studies överförbarhet bestäms framför allt av urvalet, om sammanhanget där studien genomfördes (kontextet) är väl beskrivet och 

av kategorierna/temanas abstraktionsnivå. 
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Bilaga 4. Granskningsmall för kvantitativa studier 

HKR:s granskningsmall för kvantitativa studier  

10. Författare, titel, land och publikationsår   

e. Vilka var författarna? Vad får vi veta om dem? 

f. Vad var titeln på artikeln? Vilka tankar ger titeln om vad studien kommer att 

handla om? 

g. I vilket land genomfördes studien? 

h. Vilket år publicerades artikeln? 

 

11. Syfte (Aim)  

c. Vad var syftet med studien - översatt till svenska?  

d. Vilka centrala begrepp finns i syftet? 

 

12. Bakgrund (Background/Introduction)  

f. Finns de centrala begreppen i syftet definierade i bakgrunden? 

g. Finns det en problematisering tidigt i bakgrunden? Ett stycke där forskarna ger 

sina motiv till varför denna studie behövs. 

h. Finns tidigare forskning inom området beskriven? Vad handlar denna forskning 

om? Någon forskning som saknas? 

 

13. Metoden – Urval och datainsamling (Sample and Datacollection)  

h. Vilken typ av urval användes? Använd det vetenskapliga begreppet. 

i. Hur många personer ingick i studien?  

j. Hur många tillfrågades/hur stort var bortfallet? 

k. Hur såg urvalet ut? Antal, kön, ålder osv. 

l. I vilket kontext (sammanhang, miljö) genomfördes studien? 
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m. Vilka var inklusions- respektive exklusionskriterierna? 

n. Vilken slags datainsamling användes? Använd vetenskapliga begrepp. 

o. Användes några instrument (ex. frågeformulär)? I så fall vilka? 

14. Metoden – Intervention (Intervention)  

a. Är det en experimentell studie? Om nej, gå till punkt 6. Om ja, vad bestod 

interventionen av? Vem genomförde den? Hur ofta gavs den? Vad fick 

kontrollgruppen?  

 

15. Metoden – Genomförande och analys (Procedure and Analysis)  

i. Vem rekryterade deltagarna? 

j. Hur gick datainsamlingen till? Hur gick forskarna rent praktiskt tillväga vid 

datainsamlingen? Tidsaspekter?  

k. Har författarna redovisat sina hypoteser?  

l. Användes beskrivande och/eller analytisk statistik? Vilka statistiska analyser 

användes? 

m. Vilka variabler undersöktes? 

n. Vilka etiska överväganden gjordes? Fanns forskningsetiskt tillstånd? 

 

16. Resultat (Results)  

b. Vilka var huvudresultaten? 

c. Redovisas statistiska signifikanta skillnader? Ange signifikansnivå.  

 

17. Diskussion (Discussion/ Comprehensive interpretation)  

c. Vilka fynd väljer forskarna att fokusera i sin diskussion? 

d. Vilken ny forskning/vilka nya teorier för forskarna in i diskussionen? 

 

18. Slutsats och kliniska implikationer (Conclusion, clinical implications)  

d. Vilka slutsatser drar forskarna? 

e. Vilka kliniska tillämpningar av fynden föreslås? 
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f. Vilken ytterligare forskning föreslås? 

19. Kvalitet (Polit & Beck, 2012)  

e. Hur bedömer du studiens interna validitet a)? 

f. Hur bedömer du studiens reliabilitet b)? 

g. Hur bedömer du studiens objektivitet c)? 

h. Hur bedömer du studiens externa validitet d)? 

 

a) En kvantitativ studies interna validitet bestäms framförallt av om resultatet svarar på studiens syfte och om resultatet speglar uppfattningarna 

hos de som valde att delta i studien. Ett frågeformulär som inte överensstämmer med syftet eller där frågorna kan missförstås liksom ett internt 

bortfall på någon eller några av frågorna hotar den interna validiteten. För en interventionsstudie bestäms den interna validiteten framförallt av 

sannolikheten att resultatet (den beroende variabeln) kan förklaras av insatsen (den oberoende variabeln) och inte av andra faktorer. Selektionsfel, 

historiska händelser och internt bortfall är exempel på sådant som kan göra att det finns risk för att det är andra faktorer som kan förklara resultatet.  

b) En kvantitativ studies reliabilitet bestäms framförallt av mätnoggrannheten vid datainsamlingen ex om frågeformuläret är pålitligt och tillräckligt 

känsligt (sensitivt) för att upptäcka skillnader. 

c) En kvantitativ studies objektivitet bestäms framförallt utifrån sannolikheten att oberoende forskare skulle komma fram till liknande resultat. Har 

”rätt” statistisk metod använts i relation till skalnivå och fördelning? Finns det en beräkning av hur många deltagare som behövs för att upptäcka 

signifikanta skillnader (power beräkning)?  

d) En kvantitativ studies externa validitet (generaliserbarhet) bestäms framförallt utifrån i vilken grad urvalet i studien är representativt för 

populationen som resultatet avses att generaliseras till? Ett stort externt bortfall (ex. låg svarsfrekvens) riskerar att hota den externa validiteten.  

 


