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Bakgrund:  Den äldre populationen är växande i Sverige och anhörigvårdarnas insatser ökar i 

omfattning. Detta innebär förändringar i anhörigvårdarnas livssituation och kan upplevas både 

positivt och negativt. För att få ett väl fungerande vård- och omsorgssystem är det viktigt att 

få en övergripande bild av anhörigvårdarnas erfarenheter. Detta för att kunna främja och 

bibehålla deras livskvalitet. Syfte: Syftet med studien är att studera äldre anhörigvårdares 

erfarenheter av att vårda en närstående. Metod: Litteraturstudie som är baserad på 9 

vetenskapliga artiklar. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts och dessa har 

granskats och analyserats. Kriterierna för urvalet var att de skulle innefatta människor över 60 

års ålder, vara publicerade efter 2001 samt skrivna i industriländer som kan passa in på 

Sveriges sjukvård. Resultat: Resultatet beskriver anhörigvårdarnas erfarenhet av att vårda en 

närstående som en förändring som påverkar även deras livssituation. Studien presenteras i två 

kategorier med sju underkategorier: Anhörigvårdarens livssituation och Den viktiga 

interaktionen med omvärlden. Diskussion: Erfarenheterna av att vara anhörigvårdare var av 

olika karaktär och påverkades av yttre och inre faktorer. Där en del anhörigvårdare kände en 

förlust av egen tid upplevde andra en ökad samhörighet med den närstående. Att bemästra sin 

roll som anhörigvårdare verkade till stor del grunda sig i personens inneboende egenskaper, 

även det sociala nätverk anhörigvårdaren hade upplevdes betydelsefullt. Benner och Wrubels 

omsorgsteori låg till grund för diskussionen och vissa begrepp förankrades: omsorg, person, 

situation, kontext, stress, bemästrande, livscykel, hälsa (välbefinnande) och ohälsa.  

Nyckelord: Erfarenhet, Anhörigvårdare, Informella vårdare, Äldre, Stöd. 

Keywords: Experience, Family caregivers, Informal caregivers, Elderly, Support 
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1 Inledning 

Utifrån vår egen erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen har vi sett ett mönster där de 

personer som kommer till ett särskilt boende är äldre och i sämre fysiskt skick. Många gånger 

så är det personens anhöriga som har vårdat i hemmet och alltså blivit anhörigvårdare. Trots 

att vi allt mer hör talas om anhörigas växande roll i omvårdnadskontexten anser vi att de ofta 

”glöms bort”. Enligt vår uppfattning verkar det finnas en förväntning från samhällets sida att 

man som anhörig bör gå över i en roll som anhörigvårdare om så behövs. I den här 

litteraturstudien har vi valt att fördjupa kunskapen om anhörigvårdarnas erfarenheter av hur 

livet förändras när man vårdar en sjuk närstående. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Omvårdnadens utveckling 

I alla tider har det legat i varje familjs intresse att vårda sina sjuka och äldre (Dahlberg, 

Fagersten, Nyström, Segesten & Suserud, 2003). Arbetsfördelningen mellan män och kvinnor 

var distinkt och omvårdnadsansvaret låg på kvinnan (Kirkevold & Stromsnes-Ekern 2001). I 

en tid då den allmänna hälsovården var dåligt utbyggd var familjens omsorg livsnödvändig 

för att tillgodose omvårdnadsbehov. I och med industrialiseringen under artonhundratalets 

senare del och början av nittonhundratalet, skedde förändringar även i familjens struktur och 

funktion och vårdandet blev en angelägenhet för samhället och en uppgift för professionella 

yrkesgrupper (Kirkevold et al 2001). I Sverige och andra industriländer så blir populationen 

äldre och detta innebär ökat behov av fungerande vård och omsorgssystem (Jegermalm, 

2002). Särskilt åldersgruppen över 80 år har över de senaste decennierna ökat (Kirkevold & et 

al 2001). I relation till detta behöver de äldre omvårdnad under längre tid och i större 

omfattning än förr. I en utredning som gjorts av Socialstyrelsen (2006) framgår även att 

antalet anhörigvårdare generellt ökar i Sverige. På senare tid har vårdandet återigen blivit 

centralt för familjen som ett alternativ till den professionella vården. För att få ett fungerande 

vård- och omsorgssystem så omfattar det även att förståelsen för anhörigvårdarnas 

upplevelser måste öka. Att anhörigvårdarnas roll blir större är även en viktig del för landets 

ekonomi, och Sveriges kommuner är beroende av anhörigvårdarnas insatser. Ungefär en 

tiondel av befolkningen ger omfattande vård och omsorg med dagliga insatser och inslag av 

personlig omvårdnad. En stor del av omvårdnaden riktar sig mot äldre. Med anhörigvårdare 
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avses enligt socialstyrelsen (2006) framförallt en make eller maka som dagligen eller flera 

gånger i veckan, hjälper sin närstående i det dagliga hushållet. Dessa anhörigvårdare är 

vanligtvis i åldern mellan 75- 84 år. I denna studie avses anhörigvårdare till äldre människor i 

åldern 60-84 år som vårdar en äldre närstående. 

 

2.2 Att vara anhörigvårdare 

Borg & Hallberg, (2006) visar att de anhörigvårdare som kontinuerligt vårdade upplever 

sämre livskvalitet än äldre personer som inte vårdade en närstående. Ungefär hälften av de 

äldre personerna som vårdade en närstående upplevde att deras hälsa var acceptabel eller dålig 

vilket skiljer sig i jämförelse med de äldre som inte var anhörigvårdare. Ungefär en fjärdedel 

av anhörigvårdarna upplever att de inte längre kunde träffa vänner i den utsträckning som de 

velat. Av dessa uppger en tredjedel att de inte var nöjda med sitt sociala liv. Andra som ansåg 

sig ha lågt socialt umgänge var de som var över 85. Av dessa var det både män och kvinnor, 

närstående vårdare och icke närstående vårdare som upplevde detta. I Välimäki, Vehviläinen-

Julkunen, Pietilä, Pirttilä, (2009) visade det sig att män hade bättre förmåga att hantera 

stressen av att vårda sin närstående och att kvinnor som vårdade sin närstående uppvisade 

tecken på depression tidigare än män. I samma studie framkom även att anhörigvårdarna 

kände stark oro för att förlora den de vårdade och därför hade svårt att fokusera på något 

annat i livet, och att de som tog emot vården hade svårt att vara ifrån anhörigvårdaren. De 

närstående kände ett konstant behov av närhet. Kontinuitet inom närstående vård innebär ofta 

starka band mellan anhörigvårdaren och den närstående (Sand, 2002). Genom att vara 

hänvisade till varandra uppstår vanligen en mycket nära relation som kan medföra 

påfrestningar. Det vanligaste var att anhörigvårdaren kände en bundenhet. Denna bundenhet 

kunde leda till att anhörigvårdaren kände en skyldighet att alltid finnas till hands. Kaunonen, 

Salin, Åstedt-Kurki (2008) visade i sin studie på att de anhörigvårdare som vårdade sin 

närstående i hemmet upplevde sämre livskvalitet än de anhörigvårdare som inte levde med 

den person de som de vårdade.  

Att vara anhörigvårdare innebär att insatser regelbundet utförs utan ersättning. Det som är 

betydande i beskrivningen av anhörigvårdarna är att de inte är anställda för att hjälpa sina 

närstående. Att bli anhörigvårdare grundade sig för många i en pliktkänsla gentemot den 

närstående, en känsla av att man borde vårda snarare än om man ville ( Kirkevold & 

Stromsnes- Ekern 2001). Att vara anhörigvårdare kunde upplevas som både positivt och 
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negativt. Negativa aspekter kunde vara att det blir en känslomässig börda med stress och 

depression som centrala begrepp. Men ur en positiv synvinkel så kunde anhörigvårdarna 

uppleva en ökad självrespekt och få en annan ”bättre” syn på vad som är viktigt i livet (Sand, 

2002). Att visa omtanke och omsorg i rollen som anhörigvårdare gav även en känsla av att 

vara meningsfull och viktig för sin närstående (Kirkevold et al 2001). 

Sverige har beskrivits som ett land med god socialpolitik och en välfärdsstat med 

heltäckande omfattning av sociala tjänster inom äldreomsorgen, (Jegermalm, 2002). Inom 

äldreomsorgen blir anhörigvårdarna allt mer involverade. Detta beskrivs även av Sand (2002) 

som tar upp att anhörigvårdarna många gånger känt ångest som grundade sig i en känsla av att 

inte ha tillräcklig kunskap om de närståendes sjukdom eller yttringar av denna. Även i 

Kaunonen, Salin, Åstedt-Kurki (2008) upplevde närstående vårdarna att de var utmattade och 

inte fick den kunskap de behövde från sjuksköterskorna. Genom att inte få tillräcklig kunskap 

i hur den fortsatta vården skulle utföras uppstod en känsla av att vara förbisedd. De upplevde 

även att deras känsla av situationen inte var av intresse för sjuksköterskan och att dennes 

bemötande inte var tillfredställande. Det ökade antalet äldre personer i vårt samhälle ställer 

allt större krav på det system och den organisation som finns av vård- och omsorg om de 

äldre. Anhöriga som vårdar äldre personer i hemmet har återigen blivit ett viktigt komplement 

till den professionella vården.  

Vid den litteraturgenomgång som gjorts framkommer att belastningen på anhörigvårdare 

varit stor, såväl fysiskt som psykosocialt. Stödet från sjukvård och omsorg beskrivs vara 

bristfälligt. För att kunna ge anhörigvårdare det stöd de behöver för att kunna upprätthålla 

egen hälsa och välbefinnande och för att de bättre ska kunna hantera den komplexa situation 

det innebär att vårda en närstående, behövs mer kunskap om hur närstående vårdare själva 

erfar sin situation.  

 

3 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva äldre anhörigvårdares erfarenheter av att vårda en 

närstående. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt Benner & Wrubels omsorgsteori då den definierar begrepp så som: omsorg (att 

bry sig om), person, situation, kontext, stress, bemästrande (coping), livscykel, hälsa 

(välbefinnande) och ohälsa (Benner & Wrubel, 1989). Begreppen är av betydelse för 

litteraturstudien då de speglar samspelet mellan individen och dennes situation. 

 Huvudtesen i denna teori är att omsorg i betydelsen “att bry sig om” är grundläggande för 

människans sätt att vara i världen, (Benner & Wrubel 1989). Begreppet ligger även som grund 

för omvårdnad som en mänsklig aktivitet och kan även sätta personen i en utsatt situation, då 

den innebär ett förhållningssätt till världen runtomkring. Detta kan resultera i förlust och 

smärta, men kan även skapa möjligheter. Omsorgen är även utåtriktad, att bry sig om någon 

utanför sig själv gör att man binder sig till personen och agerar därefter. Det kan då uppstå 

vad Benner och Wrubel (1989) kallar stress. Stress beskrivs som en störning i mening, 

förståelse och ohämmad funktion, som leder till upplevelse av hot, förlust eller utmaningar, 

och som kräver sorgearbete, tolkning eller nya färdigheter. Ohälsa är en vanlig orsak till 

sammanbrott i livet och kan bli ett hinder för människan att leva som innan. Det uppstår en 

medveten ansträngning eller reflektion över dagliga sysslor och aktiviteter som inte tidigare 

fanns. Personens sätt att hantera denna störning är det som benämns bemästring. Bemästring 

avgränsas av betydelser och frågor som ingår i vad som räknas som stressande för den 

enskilde personen. Personens uppfattning, bakgrundsförståelse och kunskap påverkar 

upplevelsen av vad som är stressframkallande och vilka bemästringsstrategier som finns. 

Förmågan att bemästra en situation har helt och hållet med personens egen bedömning, 

förståelse och möjligheter att göra. Den kroppsliga kunskapen som innefattar känslor och 

sinnesintryck är medfödd och utvecklas med människan. Dessa inneboende egenskaper ger 

människan en oreflekterad kunskap som tillåter henne att skapa sig en omedelbar förståelse av 

sin situation.  Situation är något en människa alltid befinner sig i, här- och - nu erfarenheter, 

hon är sammanflätad med det sammanhang hon befinner sig i. Begreppet kontext innefattar 

människans historiska, sociala och kulturella sammanhang. Personen formas genom de 

situationer hon upplever, kroppen och själen anses vara en sammansatt del. Tolkningen av 

personens liv görs utifrån ett livscykelperspektiv, där erfarenheter har olika innebörd i livets 

olika situationer. Hälsa ses som en känsla av sammanhang och definieras även som 

välbefinnande, och är en överensstämmelse mellan personens möjligheter och sin faktiska 

verklighet. Detta bygger på omsorg och känslan av att känna omsorg, (Wrubel & Benner 
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1989). I denna studie kommer den teoretiska referensramen användas som hjälp för att tolka 

resultatet. 

 

5 Metod 

Föreliggande uppsats är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar om 

vårdvetenskapliga empiriska studier. Genom litteraturstudien skapas en överblick av 

forskningsområdet som valts som utgångspunkt, bli orienterad till vad som är känt och inte 

känt om ett ämne och få en förståelse för vad forskningen kan bidra med, (Polit & Beck 

2006). Detta innebär ett strukturerat arbetssätt och det görs ingen avgränsning till användandet 

av kvantitativa eller kvalitativa studier, bägge kan användas. I denna studie används både 

kvantitativa som kvalitativa studier som ett komplement till varandra. Litteraturstudien kan 

skapa en utgångspunkt för framtida forskning, (Friberg 2006). 

 

5.1 Datainsamling 

De databaser som användes vid litteratursökningen var Cinahl plus med full text och Age 

Line, Pub Med och Medline. Pub Med och Medline beskrivs i Polit & Beck (2006) som 

relevanta sökbaser för vårdvetenskaplig forskning. Cinahl anses relevant då databasen täcker 

mer än 1200 omvårdnadstidsskrifter, böcker och omvårdnads avhandlingar på engelska och 

andra språk, (Polit et al 2006). Age Line har litteraturreferenser inom områdena 

socialgerontologi samt åldrandets psykologi, sociologi och hälsa.  Avgränsningar som sattes 

var peer rewiewed för att endast få träffar på vetenskapligt granskade artiklar, (Friberg 2006). 

Detta är en funktion som används för att avgränsa sökandet till vetenskapliga tidskrifter. Samt 

sattes en tidsram, 2001-2011 med hänvisning till att vetenskapligt material är färskvara. 

Språket begränsades till engelska då det faller sig naturligt att begränsa sig till språk 

författarna förstår. 

Sökord som användes var: informal caregivers (informella vårdare), informal care 

(informell vård), Sweden (Sverige), relative (anhörig), elderly (äldre), experience (erfarenhet), 

quality of life (livskvalitet), spouse (make/maka), support (stöd). Dessa sökord användes i 

olika kombinationer som visas i bilaga 1. 
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5.2 Urval 

Studiernas titlar och syftes lästes och de som inte föreföll vara relevanta sorterades bort, 

bedömningen gjordes i relation till syftet med föreliggande studie. Studierna som 

inkluderades ansågs vara relevanta för syftet, och detta bedömdes efter att uppsatsförfattarna 

läst studiernas sammanfattningar. En kvalitetsgranskats enligt Friberg,(2006) analyskriterier 

för vetenskapliga studier genomfördes. Artiklarna poängbedömdes där varje fråga från 

bedömningsmall gavs noll poäng om den saknade svar i artikel, en poäng om svaret fanns 

men var otillräckligt beskriven och två poäng om svaret finns och är väl beskrivet. Sedan 

räknades poängsumma om till procent från de totala 28 poängen. Procenten på de artiklar som 

inkluderades var minst 75%. Studierna är skrivna efter 2001 och geografiskt inkluderades 

studier gjorda i Sverige eller andra industriländer. Dessa länder var Australien, Nederländerna 

och Canada och dessa länder har liknande hälso- och sjukvårdssystem som Sverige. Liknande 

kultur krävs för att kunna tillämpa resultaten inom svensk omvårdnad. Hänsyn togs även till 

åldern på anhörigvårdarna och endast de över 60 års ålder inkluderades. Till resultatet valdes 

nio artiklar ut, dessa visas i bilaga 2 

 

5.3 Analys 

I studien har en kvalitativ analys använts som syftar till att ge så ingående svar som möjligt på 

den frågeställning som finns. Som framgår i Polit och Beck (2006) började författarna 

analysen genom att organisera artiklarna och skapa en metod för tillgång till nyckeldelarna av 

dessa. Detta uppnåddes genom att resultatet i artiklarna har lästs av båda författarna enskilt 

och sedan diskuterats för att kontrollera om de uppfattats lika. Författarna har identifierat 

nyckelfynd i resultaten och använt sig av olikfärgade överstryknings pennor för att markera 

dessa. Fokus har legat på att studera likheter och skillnader i studierna, (Friberg 2006). Syftet 

med detta var att hitta rubriker som sammanfattade nyckelfynden. För att hitta dessa rubriker 

har studierna som använts kategoriserats. Detta gjordes genom att författarna skapade 

tilltänkta rubriker utifrån den första analysen som gjordes av studierna. Utifrån detta lästes 

resultaten igen för att se om de stämde in under den tilltänkta rubriken eller om den behövde 

flyttas. För att säkerställa att de tilltänkta rubrikerna svarade på det nyckelfynd som 

uppsatsförfattarna funnit under analysen, sammanfattades materialet och analyserades 

ytterliggare en gång.  
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6 Etiska ställningstaganden 

Författarna har tillsammans valt, granskat och analyserat samtliga artiklar som har använts i 

denna studie. I granskningen så har författarna i första hand kontrollerat om studierna har 

granskats av etisk kommitté och om artiklarna har baserats på intervjuer så har det 

kontrollerats att deltagandet har varit frivilligt. Enligt vetenskapsrådet (2011) påpekas att en 

bedömning av andras forskning skall vara rättvis. Detta har författarna haft i åtanke i form av 

att inte förvränga språk eller dra egna slutsatser i redovisningen av resultatet. Då artiklarna 

som har använts som grund i denna studie har skrivits på ett annat språk (engelska), så har 

författarna varit noggranna i översättning till det svenska språket för att inte ta orden ur dess 

kontext. För att göra detta har författarna använt sig av ordbok, (ordboken 2011). Hänsyn har 

även tagits till att inte kopiera andras forskning och göra denna till sin egen. Detta benämns i 

Polit & Beck (2006) som plagiat. Plagiat innefattar att lägga beslag på någons idéer, resultat 

eller ord utan att ge vederbörande ära för dennes arbete. 

 

7 Resultat 

I analysen av de vetenskapliga artiklar som ingått i studien, identifierades två kategorier: 

Anhörigvårdarnas livssituation och Den viktiga interaktionen med utomstående. Kategorin 

Anhörigvårdarnas livssituation omfattar underkategorierna: Den förändrade relationen, 

Förändringar i det sociala livet, Den förändrade ekonomiska bilden, Hantera den förändrade 

livssituationen. Den andra kategorin Den viktiga interaktionen med omvärlden representerar 

underkategorierna, Anhörigvårdarnas erfarenhet av den professionella vården, Den bristande 

informationen från sjukvården och Betydelsen av anhörigvårdarnas sociala nätverk. 

 

7.1 Anhörigvårdarnas livssituation 

7.1.1 Den förändrade relationen 

I flera studier framkom att i vårdandet av en närsående förändrades relationen mellan 

anhörigvårdaren och de närstående (Sawatzky & Fowler- Kerry, 2003, Cheung & Hocking, 

2004). Anhörigvårdarna upplevde att deras närstående förändrades och de uttryckte känslor av 

att denne blivit en annan människa. Det blev en utmaning att försöka förstå varandra i den 

förändrade situationen som relationen utsattes för. Anhörigvårdarna upplevde att en av de 
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största utmaningarna var att hantera olika nytillkomna beteenden hos sina närstående. I dessa 

situationer ville anhörigvårdarna behålla lugnet, men detta beskrevs vara svårt, särskilt i 

situationer då den äldre inte var medveten om den vård och omtanke som anhörigvårdarna 

gav. Det fanns en oro för hur förhållandet kunde fortsätta att underhållas även i den nya 

situationen, genom partnerskap och lagarbete. En anhörigvårdare som vårdade sin make sa: 

”It´s changed everything about our relationship. In our marriage it was an equal partnership, 

it´s not equaly anymore. It´s very one- sided and I´m doing it all and I don´t know that there´s 

much of the relationship that´s the same” (Sawatzky et al, 2003). Trots denna oro upplevde 

ändå anhörigvårdarna att deras engagemang för deras närstående var av stor vikt (Cheung et 

al, 2004). I Sawatzky et al (2003) framgår att en del av anhörigvårdarna upplevde att deras 

intima och fysiska relation med den närstående hade förändras, bland annat saknade de 

känslan av att kunna kramas och röra vid varandra på det spontana sättet som de var vana vid. 

De uttryckte att deras känslor för den närstående successivt hade avtagit under vårdtiden. 

Kärleken mellan anhörigvårdaren och den närstående omformas i den nya situationen 

(Cheung et al, 2004). En tredjedel av anhörigvårdarna upplevde att kärleken för personen som 

de vårdade blev större. Framförallt män upplevde detta då de kände att de kom i kontakt med 

en vårdande sida av dem själva som de inte tidigare mött. Däremot var det tydligt att 

kvinnliga anhörigvårdare upplevt en frustration över den förändrade relationen med sin 

närstående och att det var vanligt att kärleken utbytes till moderskänslor. ”You know love 

changes… It´s almost like the way a mother loves a child. It´s different” (Sawatzky et al, 

2003). Kommunikationens betydelse mellan anhörigvårdaren och dennes närstående belyses 

också som en bidragande faktor till den förändrade relationen. Då anhörigvårdarna upplevde 

att deras närståendes förmåga till muntlig kommunikation blivit sämre (Sawatzky et al, 2003).  

 

7.1.2 Förändringar i det sociala livet 

Anhörigvårdare, framförallt de som vårdar sin närstående i ett gemensamt boende hade 

erfarenheter av att de själva var tvungna att söka kontakt med andra. De upplevde en känsla 

av att det inte fanns många som verkligen ställde upp för dem, detta leder till en negativ 

erfarenhet av att de är helt ensamma. Det kan vara ett resultat av att anhörigvårdare inte längre 

kunde utföra egna aktiviteter i samma utsträckning som de tidigare hade kunnat, (Proot, Abu- 

Saad, Crebolder, Goldsteen, Luker & Widdershoven, 2003). Några av dem kände sig ”som 

fångar i sitt eget hem”. Trots det upplevde en del av anhörigvårdarna att det handlade om en 



  
9 (27) 

 

 

prioritering. Dessa anhörigvårdare menade att det skulle komma andra tillfällen vid en senare 

tidpunkt att utföra dessa aktiviteter och att detta inte hade högsta prioritet i den situation de 

var i just då. Sawatzky & Fowler- Kerry (2003) beskriver att de anhörigvårdare som till följd 

av sin nya situation varit tvungna att avsluta sitt arbete saknar det dagliga sociala samspelet 

som de fick på arbetsplatsen. För de par som levt tillsammans påverkade den närståendes 

insjuknande även närstående vårdarens sociala samspel. I tiden före insjuknandet var det en 

gemensam aktivitet för de båda att umgås med andra par. När man inte längre umgicks i de 

sociala kretsarna som ett par var det svårt att identifiera sig i en ny roll i sina ”gamla” sociala 

sammanhang. Trots att detta upplevdes av anhörigvårdarna som ett hinder att ta sig över, fann 

några av anhörigvårdarna även positiva effekter av den nya livssituationen. De tyckte att 

banden med övriga familjemedlemmar och/eller släktingar hade förstärkts (Sawatzky et al, 

2003). Även Ekwall, Sivberg & Rahm- Hallberg (2004) kunde visa denna positiva erfarenhet 

av anhörigvårdarnas sociala tillgångar, i form av att anhörigvårdarna hade ett stort socialt 

nätverk som var införstådda med deras situation. I denna studie framkom även att män hade 

en starkare känsla av ett socialt nätverk än vad kvinnor upplevde sig att ha. 

 

7.1.3 Den förändrade ekonomiska bilden 

Studier kring anhörigvårdarnas erfarenheter visade uteslutande fokus på anhörigvårdarens 

ekonomiska situation, en minoritet av anhörigvårdarna upplevde att deras ekonomi är sämre 

än andras (Ekwall, Sivberg & Rahm- Hallberg, 2004, 2005, 2006, Sawatzky & Fowler- Kerry, 

2003, Persson, Wennman- Larsen, Sundin & Gustavsson 2007, Jegermalm, 2004). Det fanns 

två tydliga faktorer som var bidragande till detta, kostnader i form av förlorad inkomst samt i 

form av underhåll. Den närstående hade inte längre någon inkomst och utav den kategorin av 

anhörigvårdare som fortfarande fanns kvar i arbetslivet var några tvungna att dra ned på sin 

arbetstid alternativt sluta arbeta som resultat av att de vårdade sin närstående. De vanligaste 

anledningarna till detta var bland annat att anhörigvårdarna upplevde att de inte hade tid för 

att både arbeta och vårda sin närstående och att de kände att vårdandet var för krävande och 

kunde innebära att de exempelvis var tvungna att gå upp på nätterna vilket kunde leda till att 

de ofta behövde ta ledigt från jobbet. Det uppstod en känsla av att det fanns för mycket att 

göra. De kostnader som påverkade den ekonomiska situationen i form av underhåll var bland 

annat transportkostnader då man med egen bil körde den närstående till läkare, tandläkare och 

andra behandlingar var en stor kostnad (Sawatzky et al, 2003). I Persson et al (2007) 
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påvisades att upplevelsen av försämrad livskvalitet, relaterat till den ekonomiska situationen 

skilde sig beroende om anhörigvårdaren och den närstående delade ekonomi eller inte. 

Anhörigvårdarna menade att de inte kämpade för att klara sig ekonomiskt men att i slutet av 

månaden fanns inte mycket kvar. Det innebar en oro för att de inte skulle klara av oväntade 

ekonomiska utgifter. 

 

7.1.4 Att hantera den förändrade livsituationen 

Anhörigvårdarna använde sig av olika bemästringsstrategier för att hantera den förändrade 

livssituationen (Ekwall, Sivberg & Rahm- Hallberg2006). De vanligaste 

bemästringsstrategierna bland deltagarna var att försöka motverka problem innan de skedde, 

att arbeta med självstyrkande tekniker som att intala sig själva att de klarade av de uppgifter 

som kom med att vara anhörigvårdare. Som anhörigvårdare, framförallt de som vårdade en 

närstående som var svårt sjuk, så pågick en konstant process med tankar om att eventuellt 

förlora den de vårdar (Proot, Abu- Saad, Crebolder, Goldsteen, Luker & Widdershoven, 2003, 

Sawatzky & Fowler- Kerry, 2003). Tankarna kring detta innefattade framförallt att 

anhörigvårdarna kände hopp, detta hopp grundade sig inte i att deras närstående mirakulöst 

skulle bli friska utan det grundade sig att de hoppades att deras kära inte skulle lida och även 

att de närstående skulle kunna leva något längre. Men i denna känsla av hopp fanns även en 

rädsla. En rädsla för hur livet skall bli utan deras närstående och en rädsla av att inte ha 

kontroll över när döden kommer att inträffa. Svårigheter att prata med sin närstående om 

rädslan var en bidragande faktor till att anhörigvårdarna kände osäkerhet över att de inte 

gjorde tillräckligt. Exempelvis fanns en osäkerhet om hur den närstående ville ha sin 

begravning: ”He dosen´t talk about it (the funeral). But maybe to the social worker later on. 

Because I worry I didn´t do it right, that he may have wanted it” (Proot et al, 2003). Att 

fokusera på den omedelbara situationen och inte tänka på framtiden, (McGarry & Arthur, 

2001) blev för många ett sätt att hantera sin situation. Anhörigvårdarna valde att sätta sina 

egna behov i andra hand för att på det sättet undvika att reflektera över den situationen de var 

i. Sawatzky et al (2003) visar att tro var ett sätt för anhörigvårdarna att bemästra sin situation. 

Trots att de inte tidigare varit troende så blev bönen och samtalet med bland annat Jesus ett 

sätt att klara av det som pågick. Det ingav även en känsla av att de aldrig var ensamma utan 

att den fanns någon där att ta hand om dem. Även att acceptera situationen och inte blunda för 

verkligheten var ett sätt att hantera det som skett. På det sättet uppstod inte oanade situationer 
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och det var lättare att ta det som skedde med lugn och vara rationell på ett annat sätt än om de 

inte var beredda på det. Detta var också ett sätt att kunna motverka problem innan de uppstod 

(Ekwall et al, 2006, McGarry et al, 2001). 

 

7.2 Den viktiga interaktionen med omvärlden 

7.2.1 Anhörigvårdarnas erfarenhet av den professionella vården 

För anhörigvårdarna var det betydelsefullt att känna att även de blev inräknade som en del av 

den närståendes liv. Genom detta ansåg de att de själva fick hjälp genom en känsla av att ha 

kontroll över situationen (Cheung & Hocking, 2004). Här upplevde anhörigvårdarna att den 

professionella vården hade starka brister. Anhörigvårdarna hade ett behov att få känna sig 

viktiga, detta för den egna tillfredställelsens skull, bemötandet av vården ansågs nedslående ur 

denna synpunkt. Patientfokus och flexibilitet saknades i den professionella vården och 

upplevelsen kunde vara att det som skulle innebära hjälp skapade mer oro för de involverade 

än vad det gav nytta (Proot, Abu- Saad, Crebolder, Goldsteen, Luker & Widdershoven, 2003, 

Sawatzky et al, 2003, Cheung et al, 2004). Att kontinuitet i vården saknades var även det 

något som skapade oro. Anhörigvårdarna menade att vårdpersonalen hjälpte till exempelvis 

morgon och kväll men att det där emellan inte fanns någon hjälp att få och anhörigvårdaren 

var helt ensam. Att sjuksköterskorna inte tog deras situation på fullt allvar var för 

anhörigvårdarna ett problem. De hade inte förståelse för att det fanns ett behov av att 

anhörigvårdarna själva ville vara delaktiga i vården. ”But there again the nurse said to me 

´why wont you put him into care for a while?´I couldn´t do that… It would kill him. It would 

break his heart. He´d say `you don´t want me anymore” (McGarry & Arthur, 2001). 

Ur en positiv synvinkel påpekade anhörigvårdarna som fått stöd i hemmet att det var 

uppskattat, den professionella vårdaren blev som en del av familjen. Den professionella 

vårdaren kände till de rutiner som fanns och både vad den närstående och anhörigvårdaren 

uppskattade eller ogillade. ”Janet´s been coming here for 4 years… She´s our regular. She´s 

more like a friend really. She knows Fred and we have a routine” (McGarry et al, 2001). Den 

hjälp som gavs i hemmet underlättade för anhörigvårdarna i deras dagliga liv. Bara det faktum 

att anhörigvårdarna kände en trygghet och hade möjlighet till en god natts sömn eller 

möjlighet att utföra egna aktiviteter och ta tid till sig själva gav anhörigvårdarna mer energi att 

återigen kunna hantera sina situationer. 
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7.2.2 Den bristande informationen från sjukvården 

Även om upplevelse av deltagande från den professionella vården kunde ses som positivt 

menade anhörigvårdarna att kommunikationen mellan dem var dålig och riktade sig enbart till 

den närstående (Proot, Abu- Saad, Crebolder, Goldsteen, Luker & Widdershoven, 2003, 

Sawatzky & Kerry- Fowler, 2003). Anhörigvårdarna ansåg att de alltid fick ett trevligt 

bemötande från vården men när det gällde att samtala om vårdtagarens situation kände de sig 

inte delaktiga i samtalet. Anhörigvårdarna menade att de inte blev informerade om hjälp som 

gick att få och genom detta kunde de inte avgöra vad de var berättigade till. Det innebar att 

anhörigvårdarna kände en oro för att fråga om stöd då de var osäkra på hur de skulle bli 

bemötta. Att inte vilja be om stöd var också ett resultat av att anhörigvårdarna ville vara 

självständiga. ”There is a lot of pride involved in asking for help, the superwomen complex 

that so many women have. You think you can do it all and you come to the point when you 

recognize you can´t” (Sawatzky et al, 2003). De var utifrån tidigare erfarenheter oroliga för 

att om de bad om någon praktisk hjälp skulle detta ha inneburit mängder med pappersarbete 

och resultera i långa väntetider (Cheung & Hocking, 2004).  

Anhörigvårdarna menade att även de var i behov av information för att känna sig mer säkra 

i sin roll. Såväl praktisk information som information om den närståendes tillstånd var av 

relevans för anhörigvårdarna. Hade de kunnat få detta skulle det minimera oron och känslan 

av att vara ensam i vårdandet skulle inte vara lika påtagligt. Anhörigvårdarna såg sig själva 

som en tillgång och trodde att om de skulle få vara med i samtalet på ett annat sätt skulle både 

den professionella vårdaren och anhörigvårdaren ha mer utbyte och detta skulle resultera i 

säkrare vård för den närstående. Något som anhörigvårdarna ansåg skulle underlätta deras 

situation var att i enrum få samtala med den professionella vårdaren, detta var något som inte 

skedde och då kunde inte all information nå fram (Proot et al, 2003, Sawatzky et al, 2003, 

Cheung & Hocking, 2004). 

 

7.2.3 Betydelsen av anhörigvårdarnas sociala nätverk 

Det framkommer att det vanligaste var att anhörigvårdarna sökte stöd från övriga 

familjemedlemmar och vänner (McGarry & Arthur, 2001). De upplevde att detta stöd var 

mycket bättre att få, än det stöd som erbjöds från den professionella vården, då det inte 

innebar att behöva ”släppa in” en främling nära inpå sig. I samtalen med sina sociala nätverk 

upplevde anhörigvårdaren att fokus låg även på deras hälsa och hur de kände sig. Övriga 
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familjemedlemmar verkade känna ett starkt ansvar i att vara mån om anhörigvårdaren och 

denna blev fokus för deras intresse. Då det var vanligt att vårdtagaren och anhörigvårdarna 

hade bott i samma område under en lång tid så kunde det innebära att de hade en nära 

relationen med grannarna. Dessa var också väldigt betydande för anhörigvårdarna då de var 

införstådda i situationen och erbjöd en kontinuerlig social kontakt. Anhörigvårdarna upplevde 

också att det var lättare att be om hjälp från de människor som de kände och kontinuiteten i 

kontakten med dessa människor var en form av stöd som ersatte där den professionella vården 

brast. Däremot upplevde anhörigvårdarna att de inte ville be barnen om hjälp i sin situation på 

grund av att de ville respektera dessas liv och integritet (Ekwall, Sivberg & Rahm- Hallberg 

2006).  

Men några av anhörigvårdarna upplevde en känsla av att deras sociala nätverk antog att de 

var i behov av stöd (Persson, Wennman- Larsen, Sundin & Gustavsson 2007). Att de skulle 

ha varit i behov av stöd var inte alltid fallet då anhörigvårdarna menade att de kände att de 

kunde hantera sin situation utan att få stöd från utomstående. Att människor i deras 

omgivning hade förutfattade meningar om att de skulle må dåligt blev en börda. Några av 

anhörigvårdarna menade också att människor i deras omgivning ansåg att de hade sämre 

förmåga till avkoppling till följd av att de var anhörigvårdare. Anhörigvårdarna menade att 

deras försämrade förmåga till avkoppling inte berodde på att de var anhörigvårdare utan att 

andra åtagande och oro var det som låg till grund för det. De menade också att det fanns ett 

antagande att det skulle vara en negativ aspekt i att avstå från att göra andra saker i livet. 

Anhörigvårdarna menade att det inte alltid var fallet utan att det var deras eget val att avstå 

från att göra saker och detta inte blivit påtvingat utav situationen. Om människor skulle ha 

förståelse för att anhörigvårdarna kände sig tillfreds med sin situation skulle det i sig vara ett 

enormt stöd (Persson et al, 2007). 

 

8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att studera anhörigvårdares erfarenheter av att vårda en 

närstående. I resultatet framträdde två olika huvudkategorier. Anhörigvårdarnas livssituation 

och Den viktiga  interaktionen med omvärlden.  
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Att bli anhörigvårdare innebar för många en roll där den tidigare erfarenheten och 

kunskapen inte räckte till för att bemästra situationen. Förändrade par relationer och 

levnadsmönster skapade hos många anhörigvårdare en osäkerhet (Sawatsky & Fowler- Kerry, 

2003, Cheung & Hocking, 2004). Benner och Wrubel (1989) skriver att kroppsliga känslor 

och sinnesintryck utgör en inneboende kunskap. En del anhöriga upplevde övergången från 

anhörig till vårdare som en självklarhet, men i denna självklarhet inleddes en ny livssituation i 

en ny roll. Att de som anhörigvårdare upplevde en förändring av sin livssituation framgick i 

resultatet. Dessa förändringar påverkade anhörigvårdarna på olika sätt, ekonomiskt, 

emotionellt och socialt (Ekwall, Sivberg & Rahm- Hallberg, 2004, 2005, 2006, Sawatzky et 

al, 2003). Beroende på vad anhörigvårdaren upplevde som stressande i sin livssituation 

upplevdes förändringarna olika (Sawatzky et al, 2003). Detta anser vi kan härledas till att alla 

människor har olika inneboende bemästringsförmågor, vilket innebär olika sätt att hantera en 

stressande situation (Benner & Wrubel 1989). Oavsett vilken aspekt som påverkade 

anhörigvårdaren innebar det att vardagen inte var som tidigare. Kroppsliga känslor och 

sinnesintryck utgör en inneboende kunskap, denna kunskap är oreflekterad och låter 

människan leva sin vardag utan att medvetet anstränga sig eller reflektera över sina handlingar 

(Benner & Wrubel, 1989). I denna nya vardag krävdes reflektion för att tolka nya 

sinnesintryck och i enlighet med Benner & Wrubel (1989), använde sig anhörigvårdarna av 

olika bemästringsstrategier för att hantera dessa. Resultatet visade att ett socialt nätverk som 

var förstående och stöttande i situationen upplevdes som positivt. I ett socialt sammanhang 

som begränsades av anhörigvårdarens engagemang i den närstående, återfanns en positiv 

erfarenhet i det stärkta band de kände med övriga familjemedlemmar (Sawatzky et al 2003). I 

kontrast till detta framkom att anhörigvårdarnas tankar på socialt samspel sköts undan. 

Anhörigvårdarnas prioriteringar ändrades i den nya situationen och det som var viktigt i livet 

förändrades, aktiviteter lades åt sidan eller minskades (Proot, Abu- Saad, Crebolder, 

Goldsteen, Luker & Widdershoven, 2003, Fowler- Kerry et al, 2003). De aspekter i livet som 

påverkades av den nya rollen som anhörigvårdarevårdare var relationer, arbetsliv, sociala och 

kulturella upplevelser. Dessa aspekter utgör kontexten i vilken människan förhåller sig till 

världen (Benner & Wrubel, 1989). Det är rimligt att anta att förändringar inom en eller flera 

av dessa komponenter kunde leda till att anhörigvårdarna inte såg sig själva på samma sätt. 

Det framgår även i resultatet att den förändrade bilden av sig själv som anhörigvårdare 

upplevdes olika av män och kvinnor. Det är rimligt att anta att rollerna mellan könen var mer 
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distinkta för 50 år sedan, när personerna som var aktuella i denna studie växte upp. Vårdar 

rollen föll sig då naturligt för kvinnan medan mannen hade en roll som försörjare till familjen. 

Detta utgör en bakgrundsförståelse och betyder att människan är en produkt av sin kultur, 

formas av sin omvärld och tolkar världen utifrån sina erfarenheter av sitt levda liv (Benner & 

Wrubel 1989) vilket i sig kan vara en bidragande faktor till skillnaderna mellan de kvinnliga 

och manliga anhörigvårdarna som återspeglas i resultatet. Begränsningarna i anhörigvårdarnas 

tillvaro sätts i relation till omfattningen av de vårdinsatser som utförs. Att ge omsorg är att 

binda sig till den andra (Benner och Wrubel 1989), och framgår i resultatet genom 

anhörigvårdarnas beskrivningar att de ofta agerade utifrån den närståendes behov. Att vara 

anhörigvårdare innebar att leva i den närståendes situation vilket även hade en påverkan på 

anhörigvårdarens livssituation. I resultatet framgår att sociala begränsningar och förändrade 

relationer kan stärka banden mellan anhörigvårdaren och den närstående (Fowler-Kelly et al 

2003, Cheung & Hocking, 2004). Det är viktigt att belysa att i förändringar som till synes kan 

ses som begränsningar ligger stärkande positiva delar. När ett livsmönster bryts skapar 

människan en ny orientering i livet, att hitta nya vägar och möjligheter kan antas vara 

stärkande för individen. Människans erfarenhet, kunskap och upplevelse omfattar både 

kroppen och intellektet, dessa går inte att särskilja (Benner & Wrubel 1989). Tillsammans 

utgör detta grunden för att bemästra nya situationer. I resultatet framgår att många 

anhörigvårdare ville dela med sig av sin kunskap om sin närstående. Detta är 

anhörigvårdarnas expertkunskap utifrån sin situation och sina erfarenheter av att vara 

anhörigvårdare. Genom att ge omsorg till sin närstående skapas ett engagemang, där den 

närstående är av fundamentalt värde för anhörigvårdaren. Detta hör ihop med människans liv 

sett ur ett livscykelperspektiv (Benner och Wrubel 1989), där nuet är en produkt av tidigare 

erfarenheter och där förväntningar och hopp är framtiden. Det framgick att hopp fanns hos 

anhörigvårdarna men de upplevde samtidigt ambivalens då hoppet kombinerades med rädsla 

och uppgivenhet. Ambivalensen skulle kunna grunda sig i att anhörigvårdarna upplevde skuld 

över att vilja vårda men att de samtidigt ville leva sitt eget liv. Resultatet visade att många 

anhörigvårdare slutade arbeta för att kunna vårda sin närstående, vilket upplevdes både som 

en förlust av socialt umgänge kontra att de fick mer tid till sin närstående. I relation till 

ekonomisk förlust upplevdes detta vara av mindre vikt för anhörigvårdarna (Ekwall et al 

2004, 2005 & 2006) Interaktionen med omvärlden var en viktig del i anhörigvårdarnas liv för 

att bemästra sina tankar och känslor, samt att få stöd i form av kunskap. Att ge stöd i en 
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vårdsituation är väsentligt men behovet skiftar mellan individer. Resultatet visar att det är 

viktigt att ge anhörigvårdare information om vad som finns att tillstå, beslutet om vilken sorts 

stöd som behövs fattas av anhörigvårdaren och den närstående. Detta stämmer överens med 

Ekwall et al, (2006) resultat där en stor del av anhörigvårdarna var medvetna om det stöd som 

fanns att tillgå oberoende om stödet mottogs eller inte.  

Välbefinnandets olika dimensioner psykologiskt, socialt och fysiologiskt (Benner och 

Wrubel,1989), blir en integrerad helhet hos anhörigvårdaren och den närstående. För att 

främja detta välbefinnande upplevdes kontinuitet och delaktighet med den professionella 

vården som viktigt i anhörigvårdarens situation. Att kontinuitet i vården är viktigt framgår 

även i McGarry & Arthur (2001) studie där anhörigvårdarna tar upp att bristen på kontinuitet i 

vården skapade oro. Vårt resultat visade att anhörigvårdarna beskrev positiva erfarenheter när 

de tillgodosågs med tillfredsställande bemötande från den professionella vården, kontinuitet, 

delaktighet och en känsla av att vara bekräftade.  

 

8.2 Metoddiskussion 

I metoden har uppsatsförfattarna strävat efter att redogöra för hur vi gått till väga i 

litteratursökningen, urval och analys ( Polit & Beck 2006).  

För att på bästa sätt besvara syftet har uppsatsförfattarna valt att göra en systematisk 

sökning i bland olika vetenskapliga databaser, Cinahl, Medline, Age Line och Pub Med. Att 

använda flera databaser gav ett större utbud av artiklar. Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar användes i skapandet av denna studie, detta för att uppsatsförfattarna var av 

uppfattningen att dessa artiklar skulle kunna komplettera varandra och på det sättet ge en mer 

övergripande helhetsbild av anhörigvårdarnas erfarenheter. Målet med sökningen var att 

endast finna artiklar publicerade i vårdvetenskapliga tidsskrifter, ett undantag från detta 

gjordes för de två artiklarna skrivna av Jegermalm (2002 & 2004). Dessa båda artiklar är 

publicerade i Social work Journals. Artiklarna ansågs vara relevanta för att svara på studiens 

syfte. Den ena av artiklarna användes i bakgrunden och den andra användes i resultatet.  När 

denna studie påbörjades fanns en önskan om att finna artiklar baserad på svensk forskning för 

att resultatet i denna studie skulle vara applicerbart på det svenska samhället. Tidigt in i 

sökningen insåg uppsatsförfattarna att det fanns ytterst lite forskning gjord i Sverige och 

utökade därför sin sökning till artiklar skrivna i andra industriländer.  
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 Analysen utfördes lika mellan de kvalitativa och kvantitativa artiklarna, likheter och 

skillnader sammanställdes med hjälp av olika färgade överstrykningspennor vilket 

underlättade för uppsatsförfattarna att hitta sambandet mellan artiklarna samt att finna de 

nyckelord som ansågs relevanta. 

Efter genomgången studie så anser uppsatsförfattarna att det ligger mer relevans i att 

studera kvalitativa artiklar då detta ger en mer övergripande bild av anhörigvårdarnas 

erfarenheter. Användandet av kvantitativa artiklar begränsade resultatet genom att påvisa 

anhörigvårdarnas åtaganden, i konrast till de kvalitativa artiklarna som berörde 

anhörigvårdarnas erfarenheter vilket korrelerade med syftet i denna studie (Friberg, 2006). 

Det är då rimligt att anta att syftet hade kunnat belysas mer deskriptivt om fler kvalitativa 

artiklar använts. En tillgång i denna litteraturstudie har varit det faktum att vi tillsammans har 

kunnat reflektera och stötta varandra under processens gång. Genom att läsa enskilt och 

tillsammans ser man lättare brister och möjligheter. 

 

9 Slutsats 

Resultatet visar att anhörigvårdarnas erfarenheter av att vara anhörigvårdare är individuella, 

och hur man upplevde sin roll som anhörigvårdare skiftade mellan negativa och positiva 

erfarenheter. Den professionella vården bör beakta detta i mötet med anhörigvårdarna och 

möta dem som individer. Genom att behandla anhörigvårdarna som en viktig resurs i 

vårdtagarens liv och fokusera även på dem genom samtal och annat stöd, kan en mer 

tillfredsställande vård bedrivas. 

Anhörigvårdarna är en hälsoresurs för de närstående och att sjuksköterskan har ett ansvar 

för att främja denna relation. Detta kan sjuksköterskan göra genom att dels ta del av forskning 

kring anhörigvårdarna samt att bekräfta dem vid möten i en vårdsituation. Resultaten i denna 

studie kan bidra till att skapa en medvetenhet om anhörigvårdarnas erfarenheter av att känna 

sig utanför i vård kontexten. Att vara anhörigvårdare är ett stort ansvar och innebär olika 

omfattningar av insatser. Som framgår i bakgrunden blir anhörigvårdarnas roll i vård- och 

omsorgssystemet allt större. I ett samhälle med en växande population äldre ställs krav på 

samhälle att bistå med boende i de fall vård i hemmet inte är möjligt. Mer forskning kring 

anhörigvårdarna kan bidra till en ökad livskvalitet i åldrandet för både anhörigvårdarna och de 

närstående. Om anhörigvårdarna upplever en förlust av sitt eget liv till följd av bristande stöd 

från vården och samhället, riskerar vi att förlora denna viktiga del i äldreomsorgen. Detta 
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skulle leda till ett ökat tryck på vårdsektorn, ökad kunskap och visat intresse för 

anhörigvårdarna är därför relevant för vården. 
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Datum  

Sökord/fritext Träffar Lästa 
abstract 

Valda artiklar  
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Reviewed 

9869 0 0 

 “Elderly AND Sweden” AND 
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 “Informal caregivers AND Sweden” 
AND Limiters  - English Language; 
Peer Reviewed 

27 8 7 
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AND Sweden” AND Limiters  - 
English Language; Peer Reviewed 

11 3 2 

 “Quality of life AND Elderly” 
AND Limiters  - English Language; 
Peer Reviewed 

825 0 0 

 “Quality of life AND Elderly AND 
Sweden” AND Limiters  - English 
Language; Peer Reviewed 

36 4 1 

 “Quality of life AND Elderly AND 
Informal caregivers AND Sweden” 
AND Limiters  - English Language; 
Peer Reviewed 

3 1 1 

AgeLine 
110419 

“Elderly” AND Limiters  - English 
Language; Peer Reviewed 

4412 0 0 

 “Elderly AND Sweden” AND 
Limiters  - English Language; Peer 
Reviewed 

68 3 3 

 “Spouse AND Informal Caregivers” 
AND Limiters  - English Language; 
Peer Reviewed 

67 0 0 

 “Spouse AND Informal Caregivers 
AND Sweden” AND Limiters  - 
English Language; Peer Reviewed 

2 0 0 

 “Informal Care” AND Limiters  - 
English Language; Peer Reviewed 

586 0 0 

 “Informal Care AND Sweden” AND 
Limiters  - English Language; Peer 
Reviewed 

22 1 1 

 “Informal Care AND support AND 
Sweden” AND Limiters  - English 
Language; Peer Reviewed 

9 2 1 
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Datum  

Sökord/fritext Träffar Lästa 
abstract 

Valda artiklar  
för vidare 
kvalitetsgranskning  

Medline 

110513 

Elderly AND Experience AND 

Limiters- English Language Peer 

Reviewed 

13 4 0 

 Elderly AND Informal Caregivers 

experiences AND Limiters – English 

Language, Peer Reviewed 

7 2 1 

 Elderly AND Relatives experience 

AND Limiters – English Language, 

Peer Reviewed 

17 1 0 

 Elderly AND home caregivers 

experience AND Limiters – English 

Language, Peer Reviewed 

20 2 0 

 Elderly AND Family Caregivers 

experience AND Limiters – English 

Language, Peer Reviewed 

20 6 3 

Pub Med 

110505 

Informal Caregivers AND Limiters 

– 2001-2011, English Language, 65+ 

years, Links to free full text, 

Humans, Nursing Journals 

 

7 2 0 

 Informal Caregivers AND Elderly 

Limiters – 2001-2011, English 

Language, 65+ years, Links to free 

full text, Humans, Nursing Journals 

189 5 0 
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2 2 2 2 Matris över slutligt urval av artiklar till resultatMatris över slutligt urval av artiklar till resultatMatris över slutligt urval av artiklar till resultatMatris över slutligt urval av artiklar till resultat    

Författare Titel År, Land och Tidskrift Syfte Metod och Urval Resultat 

Cheung J & Hocking P Caring as worrying: the 

experience of spousal 

carers 

2004, Australia, Journal 

of Advanced Nursing, 

47, (5), 475-482 

Att utifrån ett tema som 

återfanns i en studie 

som gjordes 1998-1999 

och utveckla mening 

med vården utifrån 

makars perspektiv för 

människor med MS 

Ostrukturerade 

fördjupnings intervjuer 

med fenomenologiskt 

tillvägagångssätt där 10 

närstående vårdare 

deltog 

Oro är ett komplext 

känslofullt förhållande 

till ansvar. Det fanns 

oro för deras egen 

hälsa, oro för vård 

boende, oro för deras 

förhållande, deras 

framtid och oro för 

statligt stöd 

Ekwall , A, Sivberg B & 

Hallberg. R I 

Dimensions of informal 

care and quality of life 

among elderly family 

caregiver 

 

2004, Sweden, Scand J 

Caring Sci, 18, 239-248 

Undersöka dimensioner 

av omvårdnads 

verksamhet bland äldre 

vårdgivare och att 

studera dimensioner i 

förhållande till 

hälsorelaterad 

livskvalitet 

 

Kvantitativ metod med 

frågeformulär 

Urvalet var personer 

som var i åldern 75 år 

eller äldre i södra 

Sverige. 

Resultatet redovisas i 

tabeller samt 

förklarande text och 

beskriver i vilken 

utsträckning 

anhörigvårdarna vårdar 

och hur de upplever sin 

livssituation. 
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Författare Titel År, Land och 

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Ekwall K, A, 

Sivberg B & 

Hallberg. R I 

Loneliness as a 

predictor of quality 

of life among older 

caregivers 

2005, Sweden, 

Journal of 

Advanced 

Nursing, 49, (1), 

23-32 

Undersöka livskvalitet i 

relation till ensamhet, 

vårdande, sociala nätverk, 

genus, ålder och ekonomisk 

status bland vårdande män 

och kvinnor i en population -

baserad studie i åldern 75 

och uppåt. 

En postenkät med en 

kort 

hälsoundersökning 

skickades ut till 4278 

människor i åldern 75 

och uppåt varav 783 

av dessa var 

vårdgivare 

Vårdare har ett större socialt nätverk 

än icke vårdare. Nästan hälften av 

vårdarna hjälpte vårdtagaren varje dag. 

Ensamhet bland vårdarna hörde ihop 

med dålig/ nedsatt livskvalitet 

Ekwall K, A, 

Sivberg B & 

Hallberg. R I 

Older 

caregivers`coping 

strategies and sense 

of coherence in 

relation to quality of 

life 

2006, Sweden, 

Journal of 

Advanced 

Nursing, 57, (6), 

584-596 

Undersöka coping strategier 

och känsla av sammanhang i 

relation till kön, 

omfattningen av och 

vårdaktiviteter. Samt 

ekonomisk och hälso- 

relaterad livskvalitet. 

En postenkät 

skickades ut till 

informella vårdare 

över 75års ålder, 47 % 

al deltagarna svarade 

på enkäten 

 

Mer än hälften utförde vård varje dag. 

Hög känsla av sammanhang och själv 

bärande coping strategier väntas ge 

högre livskvalitet. Ekonomiska 

svårigheter och krävande socialt och 

praktiskt stöd förutspår låg livskvalitet. 
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Författare Titel År, Land och 

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Jegermalm M Informal care and 

support for carers 

in Sweden: patterns 

of service receipt 

among informal 

caregivers and care 

recipients 

2004, Sweden, 

European 

Journal of 

Social Work 

Beskriva och analysera 

vilket stöd olika kategorier 

av informella vårdare får 

vilken hjälp vårdtagaren får 

utöver det som erbjuds den 

informella vårdaren 

Kvantitativ studie 

med 2697 deltagare 

varav deltagande var 

61%. Data samlades 

in via 

telefonintervjuer  

Resultatet visar på att 

socialpolitiken och socialarbetet 

måste vara mer tydliga i den hjälp 

som finns att erbjuda, de måste 

också ha större förståelse i vilket 

behov informella vårdarna och 

vårdtagarna har när det inefattar 

olika stödsystem  

McGarry J & 

Arthur A 

Informal careging 

in late life: a 

qualitative study of 

the experiences of 

older carers 

 

2001, England, 

Journal of 

Advanced 

Nursing, 33, 

(2), 182-189 

Att undersöka 

erfarenheterna bland 

informella vårdare som är 

75 år och uppåt  

Data samlades in 

genom personliga 

intervjuer med 14 

vårdare, intervjuerna 

analyserades med 

hjälp av tematiskt 

arbetssätt 

Av studie så framkom fyra teman 

(1) organisatoriska krav och 

struktur i den vårdande relationen 

(2) informella stödnätverk (3) 

formella tjänster och (4) 

konstansen av vården och den 

informella vårdarens behov att 

uppmärksammas 
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Författare Titel År, Land och 

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Persson, C 

Wennman- 

Larsen A, Sundin 

K & Gustavsson 

P 

Assessing informal 

caregivers´experien

ces: a qualitative 

and psychometric 

evaluation of the 

Caregiver Reaction 

Assessment Scale 

2007, Sweden, 

European 

Journal of 

Cancer Care, 

17, 189-199 

Värdera den svenska 

versionen av “Caregiver 

Reaction Assessment Scale” 

(CRA) bland informella 

vårdare. 

Deltagarna till 

studien hittades 

genom andra 

pågående studier. 

Deltagarna fyllde i 

en enkät angående 

CRA. 

De informella vårdarna hade en 

positiv inställning till sin situation. 

De svarade på svarsalternativen för 

att visa att deras situation inte var 

en börda.   

Proot I, Abu- 

Saad A, 

Crebolder H, 

Goldsteen M, 

Luker K, & 

Widdershoven G 

Vulnerability of 

family caregivers 

in terminal 

palliative care at 

home; balancing 

between burden 

and capacity 

2003, The 

Netherlands, 

Scandinavian J 

Caring Sci, 17, 

113-121 

Studera närstående vårdares 

erfarenheter, vilket stöd de 

var i behov av och vilket 

stöd de fick. 

En kvalitativ studie 

där materialet 

analyserats med 

grounded theory 

Kategorin som var kärnan i studien 

var sårbarhet, och de olika faktorer 

som inkräktade på sårbarheten 

identifierades i resultatet. Dessa 

var; vård börda, begränsade 

aktiviteter, rädsla, osäkerhet, 

ensamhet, möta döden och brist på 

stöd 
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Författare Titel År, Land och 

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Sawatzky J & 

Fowler- Kerry S 

Impact of 

caregiving: 

listening to the 

voice of informal 

caregivers 

2003, Canada, 

Journal of 

Psychiatric and 

Menatl Health 

Nursing, 10, 

277-286 

Beskriva och klassificera 

effekterna av att vårda på 

hälsa och välmående hos en 

grupp storstadskvinnor som 

var informella vårdare. 

En studie utifrån 

målande berättelser. 

Data samlades in 

genom två 

djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Vårdandet beskrivs som livs 

omvälvande. Det fanns tre 

dominanta teman: (1) Erfarenhet 

av förlust och sorg (2) Bemästra 

den nya verkligheten (3) Den 

kort- och långsiktiga påverkan av 

vårdandet. 
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