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Sammanfattning

Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att beskriva 
erfarenheter av förändrade roller hos anhöriga till personer med 
demenssjukdom. Data har samlats från fem svenska 
skönlitterära självbiografier skrivna mellan åren 1988-2003.  
Data analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys och 
resulterade i tre kategorier: ”aktiviteterna förändrades, 
förlorades, tillkommer”, ” förändrat beteende” samt ” 
återskapa nära relation”. Resultatet visade att anhöriga fick 
förändrade roller inom arbete, fritid och socialt umgänge. 
Rollförändringen medförde även en ökad arbetsbelastning samt 
ansvar över hemmets sysslor. Vidare framkom i resultatet att det 
skedde en förändring av den anhöriges beteende, där den 
anhörige tog ett större ansvar för personen med demenssjukdom, 
blev den som tillrättalade och ursäktade i sociala sammanhang. 
Den anhörige försökte även återskapa en nära relation till 
personen med demenssjukdom, genom att med bilder och 
berättelser återställa deras gemensamma upplevda livs 
händelser. Denna studie förväntas bidra med kunskap om och 
förståelse för hur roller kan förändras hos anhöriga till personer 
med demenssjukdom och därmed visa på betydelsen av att 
arbetsterapeuten arbetar både klientcentrerat och 
familjecentrerat.

Nyckelord: relatives, dementia, changing roles, activities



3

Ekman, C
Experience of the changing roles of family members of people with dementia.

Examensarbete 15 hp, Luleå tekniska universitet, Institution för hälsovetenskap, 2009.

Abstract 
The purpose of this qualitative literature review was to describe 
the experience of the changing roles of family members of 
people with dementia. Data were collected from five Swedish 
literary autobiographies written between the years 1988-2003. 
Data were analyzed based on a qualitative content analysis, and 
resulted in three categories: "activities changed, lost, created", 
"changed behaviour" and "re-establish close relationship." The 
results showed that relatives changed roles at work, leisure and 
society. The change resulted in an increased workload and 
responsibility of the home chores. Furthermore the results 
showed that there was a change of family behaviour, in which 
the relative took a greater responsibility over the life of the 
person with dementia, became the authority, and who 
apologized in social contexts. The relative also tried to re-
establish a close relationship with the person with dementia, by 
using pictures and stories restoration of their common 
experience of life events. This study is expected to contribute 
knowledge and understanding of how roles may change for the 
relatives of people with dementia and thus demonstrate the 
importance of occupational therapists working both client-
centred and family centred.

Keywords: relatives, dementia, changing roles, activities
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INTRODUKTION

Det blir fler och fler äldre i Sverige och många drabbas av en demenssjukdom. Stora 

förändringar sker inom vård och omsorg med omprioriteringar inom kommunens boenden 

och hemtjänst. Äldre bor kvar längre hemma i sitt eget boende med insatser av anhörig och 

hemtjänst (Winqvist, 1999; Johansson, 2007). Den ”omsorgskaka” som kommunerna har att 

fördela ifrån räcker inte till, vilket innebär att anhörig måste hjälpa till att vårda en sjuk person 

i det egna hemmet (Winqvist, 1999). Rollen som anhörigvårdare i det egna hemmet har därför 

blivit intressant ur ett samhällsperspektiv, då kommunerna står inför faktum att de äldre 

förväntas öka sin livslängd. Roller upptar en central plats i människans liv och människan 

tillskapas olika roller under sitt liv som utgör en del av människans identitet (Winqvist, 1999; 

Johansson, 2007; Kielhofner, 2008). Rollen att sköta hemmets alla plikter samt rollen att ha 

hela omsorgen över en annan person, är en tung börda för den anhörige, som därmed utsätter 

sig för en risk att själv insjukna (Winqvist, 1999). Att som anhörig mista roller och aktiviteter 

som är betydelsefulla kan leda till att tillvaron omkring den anhörige raseras och medför en 

förlust av den egna identiteten (Kielhofner, 2008). Eftersom forskning visar att roller och 

aktiviteter ger mening och är betydelsefulla för människors hälsa är det angeläget att studera 

vilka förändringar i roller som anhöriga till personer med demenssjukdomar erfar.

BAKGRUND

Anhörigperspektiv

De flesta av oss får erfara hur våra anhöriga åldras och kanske behöver hjälp av olika slag 

(Winqvist, 1999). En del av oss är anhörig till en person med demenssjukdom. I ”På väg mot 

en god demensvård” (Regeringskansliets Departementserie  RD, 2003) skrivs följande: 

”Varje anhörigsituation är unik och anhörigskapets variationer är 
oändliga. Ingen anhörigsituation är den andre lik, därför måste
samhällets stöd och hjälpinsatser skräddarsys utifrån de unika
förutsättningarna och omständigheter som finns i varje vårdsituation ” 

Det är en självklar del av livet att människor ger och tar emot hjälp av varandra, även i det 

moderna välfärdssamhället. En anhörig som blir vårdare till sin make/maka är det oftast på 

grund av en moralisk förpliktelse. Det är meningsfullt för den anhörige att ta hand om och 

hjälpa en närstående. Anhörigvården präglas av tacksamhet, tillgivenhet och kärlek från den 

anhörige. Äkta makar som bott tillsammans hela livet och ställt upp för varandra känner ett 

ansvar för varandra (Mossberg Sand, 2002). Det är en självklarhet att vilja fortsätta leva 
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tillsammans så länge det är möjligt, även om den ena partnern drabbas av en sjukdom. Den 

tanken finn trots att den anhörige är medveten om att få en allt tyngre vård uppgift med tiden.  

Mossberg Sand (2002) menar att om den anhörige ska orka med denna uppgift behövs både 

stöd och avlösning.

Sjukdomen demens har kallats "de anhörigas sjukdom" eftersom livet för den demenssjukes 

anhörig påverkas mer än vid andra sjukdomar (Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsens (2009) 

termbank definierar anhörig som en person inom familjen eller bland de närmaste 

släktingarna samt närstående som en person som den enskilde anser sig ha en nära relation 

till, dock poängteras att termerna anhörig och närstående inte används konsekvent i 

lagtexterna. I denna studie kommer termen anhörig fortsättningsvis att användas men 

inkluderar då även närstående.

Demenssjukdom

Den tyske läkaren Ailos Alzheimer definierade symtomen och ställde diagnosen på 

sjukdomen som kom att bära hans namn (Fahlander, Karlsson & Vikström, 2009). Alzheimers 

sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen, den står för 50-70 procent av alla 

demenssjukdomar i hela världen, den är kronisk, obotlig, långvarig och leder sakta med säkert 

till omfattande funktionsnedsättningar (World Health Organization WHO 2009; Marcusson, 

Blennow, Skoog & Wallin, 2003). Vid Alzheimers sjukdom dör nervcellerna i hjärnan och de 

kemiska signalämnena förändras. De kemiska signalämnena behövs för att nervcellerna ska 

kunna kommunicera med varandra så att hjärna och kropp kan fungera. Det finns i Sverige 

ungefär 140 000 personer med någon form av demenssjukdom (Marcusson et al, 2003).  Det 

är oftast den drabbade personen själv, familjemedlem eller vän som märker det första tecknet 

på en demens sjukdom. Tiden från första uppenbara symtom, med en gradvis fortskridande 

förlust av kognitiva förmågor, fram till döden kan variera mellan 7 – 10 år (Brynes, 2006).

De första tecknen på Alzheimers sjukdom förutom minnet är svårigheter att hitta ord, att 

uttrycka sig, att förstå och svårigheter med tidsuppfattning. Yrkesverksamma personer med 

nedsatt kognitiva funktioner far oftast illa under den första tiden. Allt eftersom sjukdomen 

progredierar får personer med Alzheimer sjukdom svårt att hitta i sin omgivning samt att 

utföra sina dagliga aktiviteter (Marcusson et al, 2003). Symtomen varierar från person till 

person och hos vissa ser man ett onormalt beteende som bland annat en misstänksamhet och 

rastlöshet på nätterna (World Health Organization WHO 2009). Hälften av personer med 
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demenssjukdom flyttar till kommunens särskilda boenden. Samhällets kostnader för 

demenssjukdomar är cirka 40 miljarder kronor årligen i Sverige och förväntas öka. 

Kommunerna bär största delen (mer än fyra femtedelar) av kostnaderna i form av omvårdnad 

vid särskilt boende och stöd i ordinärt boende (Statens Beredning för Medicinsk utvärdering, 

2007).  

Aktivitetsnedsättning

Demenssjukdomarna, av vilka Alzheimers sjukdom är en (Nygård & Borell, 2005) drabbar 

först det mesta komplexa aktiviteter inom yrkesliv och socialt deltagande, för att så 

småningom under sjukdomsutvecklingens gång drabba de livsnödvändiga och välkända 

aktiviteterna i hemmet. Vidare menar Nygård och Borell i sin studie att faktorer som kan 

inverka på personer med demenssjukdom är förmågor i vardagliga aktiviteter är bland annat 

personligheten, livserfarenheter, motivation, vanor, rutiner samt fysisk och social miljö. 

Människan tillbringar sina liv genom att ständigt vara engagerad i medvetna aktiviteter, även 

de utan förpliktelse eller de aktiviteter som utförs av nödvändighet (Wilcock, 1998). Enligt 

Kielhofner (2008) har människan olika roller och att de är rollerna som skapar förutsättningar 

för trygghet och kontinuitet i det dagliga livet. Rollerna skapar även förväntningar från 

omgivningen genom att människan förutsätts uppföra sig eller agera på ett visst sätt i olika 

givna situationer och miljöer. Människan kan under sin livstid inneha olika roller som bland 

annat partnerroll, arbetsroll, föräldraroll samt vänskapsroll. Kielhofner (2008) identifierar tre 

olika subsystem som påverkar människans utförande av aktivitet. I Model of Human 

Occupation (MoHO) beskrivs dessa som: viljesystem, vanesystem samt utförandesystem. Hur

motiverad en människa är skiljer sig mellan individer och varje individ väljer själv vilka 

aktiviteter som hon vill utföra allt utifrån sina roller, viljor och vanor. Det är viktigt att 

arbetsterapeuten känner till familjens roller, viljor och vanor för att kunna ge rätt intervention 

(Kielhofner, 2008; Förbundet Svenska Arbetsterapeuter [FSA], 2005; Corcoran & Gitlin, 

1992). Arbetsterapeutens kan därmed i kontakt med den anhörige identifiera dennes primära 

problem gentemot personen med demenssjukdom. Arbetsterapeuten kan ge 

rekommendationer och diskutera strategier samt ta sig tid att förklara logiken bakom de olika 

strategier som ges (Sheldon & Teaford, 2002).

I demensförbundets anhörigenkät våren 2003 som presenteras i ”På väg till en god 

demensvård” (Regeringskansliets Departementserie  RD, 2003) tillfrågades 2568 anhöriga 

om deras situation som anhörig till en demenssjuk make/maka som bor i eget boende. 13 % 
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tyckte att den hjälp anhöriga fick fungerar mycket bra, 49 % av anhöriga vill ha mer eller 

annan form av stöd, 19 % upplevde brister i information från kommun/landsting, 7 % kände 

sig bunden till hemmet, 7 % tyckte att den hjälp anhöriga fick fungerar dåligt, 4 % hade 

ekonomiska svårigheter samt övrigt 34 %. En vanlig kommentar var att de anhöriga tyckte att 

demensboende verkade mer som en förvaring än rehabilitering.  Bland de anhöriga till hemma 

boende personer med demenssjukdom avsatte 71 % mer än 10 timmar/vecka till att vårda 

personen med demenssjukdom, 38 % avsatte mer än 50 timmar/vecka (RD, 2003).  I alla 

kategorier av hjälpbehövande är det betydligt fler som främst har hjälp av anhöriga, vilket de 

senaste 15 åren har ökat (Johansson, 2007).

Anhörig

Ett aktivt åldrande innebär ett livslångt lärande, längre arbetsliv en senare och mera gradvis 

pensionering, människan fortsätter vara aktiva även efter pensioneringen och de äldre deltar i 

utvecklande aktiviteter som främjar hälsan (Agahi, Lagergren, Thorslund & Wånell, 2005).

Att som äldre bli anhörig till en person med demenssjukdom innebär ofta att vara utsatt för ett 

”hårt tryck”. Hela familjen drabbas och måste gå in i nya roller och ta på sig ett nytt ansvar, 

kanske ändra hela sitt livsmönster fysiskt och psykiskt. Ibland skäms den anhörige eller vill 

skydda personen med demenssjukdom i det längsta genom att undanhålla sanningen för 

omgivningen (Socialstyrelsen, 2006; Sawatzky, Mc Ed & Fowler-Kerry, 2003). Orsak till den 

anhöriges beteende kan vara bristande kunskap hos de själva eller omgivningen 

(Alzheimerfonden, 2009). Socialstyrelsen beskriver att ovan faktorer påverkar och gör att 

hjälpen fås först i ett sent stadium, när den anhörige redan är mycket utmattad av situationen.

Den anhörige befinner sig i en risksituation, med risk för utmattning, överansträngning, 

uppgivenhet och där med egen sjukdom. Det kan medföra att den anhörige inte orkar 

förvärvsarbeta eller fungera som informell vårdare (Socialstyrelsen, 2006). Enligt Brynes 

(2006) är det i den kärleksfullaste familjen svårt att lämna över vården av en person med 

demenssjukdom. De anhöriga vill ta hand om sin sjuka make, maka eller förälder med 

demenssjukdom, men det är viktigt att göra den anhörige även medveten om sina egna behov. 

Det är inte ovanligt att en make, maka eller barn känner ett omöjligt val mellan att ge all den 

vård de kan i hemmet till att de sviker personen med demenssjukdom om de tvingas välja ett 

vårdhem (Brynes, 2006).

Sedan början av 1990 talet har intresset för de oavlönade hjälpinsatserna ökat från politikers 
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och myndigheters sida i Sverige. Stora förändringar inom vård och omsorgen kännetecknas 

bland annat av färre vårdplatser, kortare vårdtider inom sjukvården samtidigt som det skett 

omprioriteringar inom kommunens boende och hemtjänst (Jeppsson Grassman, 2001; 

Socialstyrelsen, 2006). I takt med att allt fler människor lever längre, ökar också andelen 

människor med kroniska sjukdomar (Socialstyrelsen, 2005). Denna utveckling av ökad äldre 

befolkning är inte enbart en företeelse som ses i Sverige utan är global. Diskussionerna om 

ansvars förskjutning mellan de olika sektorerna har medfört en ökad betydelse av den 

anhörige som vårdare samt ett ökat tryck på kommunerna och frivilligorganisationer om att 

bygga ut det så kallade anhörigstödet (Jeppsson Grassman, 2001).  

Enligt Batljan (2007) har utbildningsnivån ökat bland de äldre och medför att såväl 

patienterna som deras anhöriga blir kunnigare och mer kapabla att sköta kroniska tillstånd. 

Det är en kraftig ökning av personer med demenssjukdom. I kombination med resurskrävande 

vård och omsorg samt en ansträngd ekonomi för kommuner och landsting, tvingas 

kommunerna att utveckla strategier för att kunna möta det växande behovet (Winqvist, 1999). 

Vidare menar Winqvist att de allra flesta som har en mild eller måttlig demenssjukdom finns 

idag i det ordinära boendet och förväntas bo längre kvar hemma med hjälp av anhörigas 

insatser. Dessa insatser blir ett av de viktigaste komplementen till samhällets vård och omsorg 

(Winqvist, 1999; Socialstyrelsen, 2005). Detta sammantaget kan få en påverkan på anhörigas 

roller och möjligheter till aktivitetsutförande och där kan arbetsterapeuten bli en viktig länk 

att bistå den anhörige som vårdar en person med demenssjukdom i det egna boendet 

(Corcoran et al, 1992). 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att anhöriga till personer med 

demenssjukdomar får problem i sitt dagliga liv, de förlorar roller och aktiviteter. Detta gör att 

det blir en otillfredsställande livssituation och en tung börda att klara av tillvaron. Aktiviteter 

är viktiga för hälsan och det är av betydelse att arbetsterapeuten, som är en av de professioner 

som möter den anhörige och personen med demenssjukdom, förstår och sätter sig in i både 

den situation som personen med demenssjukdom befinner sig i och den situation som den 

anhörige befinner sig i. Det är viktigt att studera de erfarenheter som anhöriga till personer 

med demenssjukdomar har. Genom större kännedom om anhörigas beskrivningar kan 

arbetsterapeutiska klientcentrerade och familjecentrerade åtgärder planeras.  Med ett klient-

och familjecentrerat arbetssätt fokuserar arbetsterapeuten på de områden klienten och den 

anhörige själva upplever och prioriterar som viktiga (Kottorp, Bernspång & Fisher, 2003). 
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Arbetsterapeuten skapar med ett klientcentrerat arbetssätt ett partnerskap, möjliggöra aktivitet 

genom att underlätta för klienten att själv välja, organisera och utföra de aktiviteter som 

klienten finner angelägna och betydelsefulla i sin kontext (Kielhofner, 2002). Genom 

familjecentrerat arbetssätt stödjer arbetsterapeuten familjen i de olika strategier anhörige 

föredrar för att kunna möta personen med demenssjukdom samt utbilda anhörige utifrån varje 

familjs egna värderingar (Corcoran, 1994).

Anhörigas roll är mera intressant idag då samhället vård och omsorg som ges av kommuner 

och landsting inte kommer att räcka till. Anhöriga är och blir mer betydelsefull som ett 

komplement till den som vårdar en sjuk person i det egna hemmet. Men det är viktigt att man 

vet vad som kommer att krävas av den anhörige för att klara den tunga uppgiften (Winqvist, 

1999; Agahi et all, 2005), vidare menar Winqvist (1999) att den som vårdar oftast är en äldre 

person med egna sjukdomar samt att detta medför att anhörige utsätter sig själv för en större 

risk att insjukna. 

SYFTE

Syftet med studien är att beskriva erfarenheterna av förändrade roller hos anhöriga till 

personer med demenssjukdom.

METOD

Design

Utifrån syftet att beskriva erfarenheterna av förändrade roller hos anhöriga till personer med 

demenssjukdom, valdes en kvalitativ litteraturstudie baserad på skönlitterära självbiografier. 

Enligt Friberg (2006) är data insamlad från berättelser en lämplig metod då syftet är att ha 

fokus på människa och deras upplevelser av sin livsvärld. En kvalitativ innehållsanalysmetod 

valdes enligt Graneheim och Lundman (2003).  

Urval

Urval av undersökningsgruppen, skönlitterära svenska självbiografier, gjordes med ett 

ändamålsenligt urval (Holloway & Wheeler, 2002). Undersökningsgruppen valdes ut genom 

olika kriterier för att besvara studiens syfte. Inklusionskriterierna för de skönlitterära svenska 

självbiografierna var att de skulle vara skrivna av anhörig; en person inom familjen eller 

bland de närmaste släktingarna eller en person som den enskilde anser sig ha en nära relation
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med, samt att biografierna handlade om den erfarenhet anhöriga hade av förändrade roller till 

personer med en demenssjukdom. Självbiografierna skulle vara primärkällor och vara 

publicerade mellan 1985-2009. De självbiografier vars syfte ej överensstämt med syftet i 

denna studie exkluderades.

Litteratursökning

För att finna skönlitterära svenska självbiografier som svarade mot studiens syfte 

genomfördes litteratursökning via bibliotekets databas på Sociomedicinska biblioteket vid 

Luleå Tekniska Universitet i databasen ”Lucia” samt kommunbiblioteket i Kalix med hjälp av 

bibliotekarie från båda biblioteken. Sökord som användes var själbiografier, skönlitteratur,

demens samt anhörig, vilket resulterade i totalt 60 träffar. Av de 60 träffar svarade 10 mot 

syftet. Då några av de 10 böckerna innehöll så mycket av annan information, som inte var 

relevant för studien gjordes en djupare sökning med hjälp av bibliotekarien i Kalix. Den gav 

ytterligare 4 träffar. Av totalt 64 träffar valdes 50 böcker bort som inte svarade mot syftet. 

Författaren i denna studie har valt ut böckerna utifrån titel och text på böckernas baksida samt 

könet på författaren av de skönlitterära biografierna. De böcker som exkluderades var böcker 

som lyrik, böcker för att handleda vårdpersonal, självbiografier över anhöriges upplevelser av 

en person med demenssjukdom boende på demensboende samt rena faktaböcker i ämnet 

demens. Efter att författaren valt ut de 14 resterande böckerna, gjordes ytterligare en 

granskning av vilka som svarade mot syftet. Det resulterade i att av de 14 valdes slutligen 5 

självbiografier ut vilka var de som svarade mot syftet i studien (Friberg, 2006). Se bilaga 1 

över valda självbiografier 

Analys av data

Data har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Metoden innebär att 

meningsbärande enheter i materialet identifieras, kodas och kategoriseras (Graneheim & 

Lundman, 2003). Författaren har läst självbiografierna var och en i sin helhet för att få en 

inblick i innehållet och för att se texten som en helhet. Sedan lästes texterna ytterligare där 

författaren markerade meningar som hörde ihop med syfte. De meningsbärande enheter som 

markerats har sedan kodats och kategoriserats (Tabell 1). Under analysarbetet har beskrivning 

av roller enligt MOHO använts (Kielhofner, 2008). Koderna har sedan kategoriseras och 

resulterade i tre kategorier.  För att öka trovärdigheten har författaren och handledare var för 

sig läst texter, kondenserat, kodat och kategoriserat för att sedan jämföra mot varandra. 

Samstämmigheten var god och de skillnader som fanns diskuterades med handledaren till 
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överensstämmelse uppnåddes. Koderna grupperades till en början utifrån varje självbiografi 

för att sedan jämföras mellan varandra och slutligen kunde tre kategorier identifieras.

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, kondensering koder och kategorier

___________________________________________________________________________

Meningsenheter Kondensering Koder Kategorier

___________________________________________________________________________

Även om jag insett Jag insett förut Jag insett, Förändrat aktivitetsmönster
det förut stod det nu fullkomligt klart, långseglartiden
fullkomligt klart att långseglartiden var över
långseglartiden över
definitivt var över, 
vilket jag ju 
sagt åt läkaren.

Det var nu jag började Hålla henne i handen Hålla henne i Förändrat ansvar
hålla Clary i handen ute, ingen ömhetsbe- handen en hjälp-
när vi var ute och               tygelse utan en hjälp- åtgärd
promenerade. Det åtgärd
hade jag gjort många
gånger förut, skillnaden
var att det nu var en

hjälpåtgärd i stället för
en ömhetsbetydelse.

__________________________________________________________________________________________

Etiskt övervägande

Denna studie baseras på publicerade självbiografier skrivna av anhöriga till personer med 

demenssjukdom. Materialet finns publicerat och är tillgängligt för allmänheten och därför inte 

medfört någon etiskt dilemma för de personer som själva valt att berätta om sina erfarenheter 

kring det valda problemet. Det kan tänkas att andra anhöriga i liknande situationer kan känna 

igen sig och sin situation i dessa berättelser. Materialet har analyserats men inte förvrängts så 

att dess innebörd förlorats.

RESULTAT

Resultatet av denna studie visade att det skedde en förändring av den anhöriges roll gentemot 

personen med demenssjukdom samt att det fick en stor påverkan på den anhörige i deras 

dagliga aktiviteter. Analysen av resultatet formade tre kategorier: ”aktiviteterna förändras, 

försvinner, tillkommer ”, ” förändrat beteende” samt ” återskapa nära relation”. Enligt 
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anhöriga skedde det en förändring av roller som påverkade dem i deras aktiviteter inom 

arbete, fritid och socialt umgänge. De förändrade rollerna medförde en ökad arbetsbelastning 

och ett ensamt ansvar över hemmets sysslor. Resultatet visar även att de anhöriga förändrade 

sitt eget beteende genom att ta stor hänsyn och överta ansvar och beslut för personen med 

demenssjukdom. De förändrade sitt beteende för att passa in och få de dagliga aktiviteterna att 

flyta på så smidigt som möjligt. Dessutom förändrades och valdes aktiviteterna så att 

personen med demenssjukdom kunde vara delaktig. Anhöriga försökte återställa en nära 

relation med den demenssjuke, genom att återskapa gemensamma upplevda livshändelser, 

med bilder och berättelser. Nedan följer en beskrivning av de tre kategorierna samt citat från 

anhöriga. 

Aktiviteter förändras, försvinner och tillkommer

I denna kategori beskrivs anhörigas erfarenheter av förändrade roller som påverkade dem i 

aktiviteterna arbete, fritid och socialt umgänge. Förändringarna gällde både i enskilt utförda 

aktiviteter och i aktiviteter utförda tillsammans med personen med demenssjukdom. De fick 

en ökad arbetsbelastning och ensamt ansvar över hemmets sysslor. De anhöriga beskriver hur 

de förändrade sitt arbete genom att tidigare än planerat gå i pension eller anhörige ändrade 

sina arbetstider för att kunna tillbringa mer tid i hemmet för att ta hand om personen med 

demenssjukdom. Möjligheten till olika uppdrag som exempelvis föreläsningar på kvällar och 

helger försvann. De kände sig fortfarande aktiva och beroende av arbetets stimulans men som 

nu gick över till en vårdande roll. En del anhöriga beskriver hur de försökte miljöanpassa för 

att kunna fortsätta med sina fritidsintressen men som ändå till slut begränsade dem till att helt 

försvinna. Fritidsaktiviteter som försvann var bland annat åka skidor, bada och segla. Att 

utföra gemensamma aktiviteter som middagar och andra festligheter med vänner och bekanta 

beskriver de anhöriga som att de näst intill helt försvann. De middagar som gick att delta i 

tillsammans för den anhörige och personen med demenssjukdom, var med enstaka utvalda 

goda vänner som var väl införstådda i personen med demenssjukdoms problematik och där 

kunde den anhörige känna sig trygg. Anhörigas aktiviteter förändrades dem emellan, de 

upplevde saknaden av deras gemenskap, de som varit två individer, kompletterat varandra 

med självständiga åsikter som lett fram till skratt och diskussioner. De saknade att inte ha 

någon att tala med där hemma. Anhöriga beskriver hur de blev socialt isolerad till hemmet 

och det fanns heller inget intresse hos personen med demenssjukdom att längre deltaga i ett 

socialt umgänge. En anhörig illustrerar det i följande citat:
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”Vi tackade nej till alla inbjudningar utom sådana vänner som kände
hennes svårigheter och kunde anpassa sig till dem”

Samtliga anhöriga beskriver att aktiviteterna förändrades, försvann och att nya tillkom, som 

matlagning, inköp, städning och tvättning. Till en början fick den anhörige avsluta påbörjade

och halvfärdigt gjorda sysslorna i hemmet för att så småningom helt överta dem.  De anhöriga 

som var äkta make till personen med demenssjukdom berättar hur de levt i ett äktenskap med 

en föråldrig syn på arbetsfördelningen i hemmet, där hustrun skött hemmets sysslor. De 

beskrev svårigheter med att veta hur sysslorna skulle utföras och beskriver hur de fick lära sig 

sysslorna på nytt. Anhöriges roll som make var utspelad och övergick från att vara ett 

ömhetsbevis till en hjälpåtgärd. 

De anhöriga som var döttrar till personen med demenssjukdom beskriver hur deras 

familjeförhållande påverkas negativt och förändrades eftersom den anhöriges lediga tid gick 

åt till att hjälpa personen med demenssjukdom i sitt eget boende. De beskriver hur nya 

aktiviteter tillkom, som den personen med demenssjukdom inte längre klarade var att utföra 

olika ärenden som ordna hemtjänst, sysslor i hemmet, betala räkningar, beställa tandvård, 

fotvård samt hjälp med personlig hygien. De anhöriga förlorade sin egen tid till att utföra egna 

aktiviteter som att träffa vänner och utöva fritidsintressen. Döttrarna kände skuld över att inte 

själv kunna ge sin moder den tillsyn och omvårdnad som hon behövde. Samvaron i familjen 

upptogs oftast av samtal omkring den personen med demenssjukdom, hur tillståndet var och 

vad som skulle göras. De anhöriga som var döttrar beskriver hur svårt det var att förändra sig, 

att inta rollen att bestämma över sin demenssjuke mor. En dotter beskriver det på följande 

sätt:

”Våra roller har förändrats totalt. Jag är visserligen fortfarande dotter
och hon min mor, men vi försöker båda att hitta nya roller. Att fullt ut
bli  mamma till sin mamma är omöjligt. Men för denna oplanerad och

oväntade situation finns inget rollhäfte”.

De anhöriga beskriver att alternativen för dem att fortsätta med sitt arbete, fritidsaktiviteter, 

socialt umgänge samt kunna utföra hemmets sysslor som inköp, var att ordna tillsyn för 

personen med demenssjukdom av någon i familjen, goda vänner eller kommunalt boende. De 
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anhöriga beskriver hur svårt det var att begära och ta emot hjälp. Det kände ett stort ansvar 

över den personen med demenssjukdom, som kunde bli orolig och aggressiv när anhörige inte 

var där. De anhöriga valde att anlita hjälp enbart i ytterst nödfall och då enbart under några 

timmar för att kunna utföra viktiga ärenden. 

Sammanfattningsvis beskriver anhöriga att deras roller och aktiviteter förändrades, försvann 

och nya tillkom. De anhöriga blev tvungna att välja bort det sociala umgänget i en större 

utsträckning än de tidigare gjort och upplevde därmed en större social isolering till hemmet. 

Tiden med den egna familjen blev åsidosatt, de fanns ingen tid till att träffa vänner eller ägna 

sig åt egna fritidsintressen. Anhöriga beskriver de inte var mentalt förberedda eller motiverade 

för denna situation, saknaden och längtan efter att få göra det de inte hade hunnit göra.  

Förändrade beteendet

Denna kategori beskriver hur den anhörige förändrade sitt beteende för att kunna fungera ihop 

med personen med demenssjukdom i olika sammanhang och miljöer. Anhöriga beskriver hur 

de fick förändra sitt beteende genom att tänka om, anpassa sig, att vara rustad för alla 

eventualiteter samt aldrig kunna koppla av. På arbetet blev de tvungna att informera övriga på 

arbetsplatsen om tillståndet hos personen med demenssjukdomen, då personen kunde komma 

till arbetet. De valde fritidsaktiveter utifrån vad de trodde att personen med demenssjukdom 

kunde vara med och delta i. Anhörige förändrade sitt beteende och blev mer vaktande på 

personen med demenssjukdom vid utförande av fritidsaktiviteterna samt var ständigt beredd 

och rustade för eventualiteter.  De anhöriga var den som förändrade sitt beteende emot 

bekanta i de sociala sammanhangen. Den anhörige var den som förklarade om rådande 

omständigheter, orientera värdarna om att visa hänsyn om personen med demenssjukdom för 

att hon eller han skulle kunna delta. Anhöriga var den som förklarade personens 

tillbakadragenhet som kunde uppfattas som likgiltighet. Anhörige berättar hur det förändrade 

sitt beteende och var på sin vakt, att inte kränka eller förarga personen med demenssjukdom.

”Att slippa känna trycket av att behöva uppföra mig på ett särskilt
sätt var detsamma som att ladda batterierna, att hämta kraft och energi”.

De försökte i dagliga aktiviteter få personen med demenssjukdom att medverka i olika 

aktiviteter. Anhörig förändrade sitt beteende för att avdramatisera olyckshändelser som 

personen med demenssjukdom åstadkom genom att ta på sig rollen som den ”skyldige”. Allt 
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för att dämpa ångest, oro och känslan av oduglighet hos personen med demenssjukdom samt 

minska risken för konflikter dem emellan. De fick svårare att på ett naturligt sätt närma sig 

personen med demenssjukdom. De anhöriga som var döttrar berättar om en ständig oro över 

att något skulle hända deras moder, då det inte bodde tillsammans och därmed inte kunde ge 

tillsyn dygnet runt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den anhöriga förändrade sitt beteende för att kunna fungera 

ihop med personen med demenssjukdom. Vilket såg som en nödvändighet för att få aktiviteter 

som arbete, fritid, sociala sammanhangen samt sysslor i hemmet att fungera. Förändringen av 

de anhöriges beteende medförde att de var på sin vakt, kunde inte koppla av samt tog själva 

på sig skulden för att minska ångest och oro hos personen med demenssjukdom. 

Återskapa nära relationer

Denna kategori beskriver hur den anhörige saknade den nära relation som de en gång delat 

och hade behov av att återskapa. Anhöriga berättar hur de ville göra en insats genom att 

aktivera, uppmuntra och coacha personen med demenssjukdom till att utföra en aktivitet, om 

endast en liten del av den för att återskapa. De fanns ett behov hos dessa anhöriga att 

återskapa den nära relation som fanns innan insjuknandet genom att försöka aktivera och 

stimulera i daglig aktivitet. Anhörige återskapade deras gemensamma livs händelser genom 

att klistrade in kort i stora ramar på deras barn, barnbarn, föräldrar och goda vänner. Ramarna 

hängdes upp på olika ställen i bostaden, fotoalbumet låg alltid framme. På samma sätt gjordes 

med foton från olika platser i olika länder som de gemensamt hade besökt för att kunna erinra 

om roliga och tänkvärda händelser. Anhörig gjorde det till en daglig rutin att erinra och 

återskapa för personen med demenssjukdom deras gemensamma händelser och upplevelser. 

”Att aktivera och stimulera var budskapet som gällde, till vilken
nytta det kunde vara. Det blev många ramar som jag satte upp

på väggarna i samtliga tre rum”.

De fanns en glädje hos den anhörige då det gick att återskapa en nära relation genom dialog 

med personen med demenssjukdom. Anhöriga hade önskan av att hitta tillbaka till den 

ursprungliga personen, även om det bara var för en kort stund. Att kunna få ett adekvat svar 

var mycket värdefullt för dem. Även om de var medvetna och tveksamma om det bara var en 

tillfällighet så gav det dem glädje.  En anhörige berättar hur han för familjens skull försökte 
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återskapa den nära relation som funnits i familjen, genom att ta över personen med 

demenssjukdoms tidigare huvudroll i familjen. Hon som hållit familjen samman, fostrat den 

nya generationen och förvaltat gamla traditioner i familjen.

Sammanfattningsvis beskriver de anhöriga i sina berättelser hur viktigt det var att försöka 

hitta tillbaka till den ursprungliga personen i personen med demenssjukdom. Hur den 

anhörige försökte återskapa en nära relation, genom att stimulera personen med 

demenssjukdom i dagliga aktiviteter De anhöriga berättar hur svårt det var att maktlöst se på, 

hur det för var dag försvann en bit av lång livstids inlärda kunskaper, gemensamma upplevda 

livs händelser och som aldrig skulle återkomma.

DISKUSSION

Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheterna av förändrade roller hos anhöriga till 

personer med demenssjukdom. Resultatet i denna studie visade genomgående att anhöriga 

fick förändrade roller, vilket även stöds av andra studier (Sällström, 1994). Detta hindrade 

dem i att utföra aktiviteter som de fann viktiga. Rollförändringen var framförallt inom arbete, 

fritid och socialt umgänge. Förändrade roller innebar att arbetsbördan ökade eftersom de fick 

ansvar över aktiviteter de tidigare inte utfört eller utfört tillsammans med annan person, 

exempelvis ansvar över hemmets sysslor. Andra studier stärker detta och visar på att anhöriga 

ger stöd i allt från att utföra dagliga aktiviteter till att svara på upprepade frågor (Garand, 

Dew, Urda, Lingler, Deskosky & Reynolds, 2007) Rollförändringen innebar även att anhöriga 

avstod från aktiviteter de tyckt om att utföra. Eftersom anhöriga till personer med 

demenssjukdom blev hindrade i sitt aktivitetsutförande och flertalet författare belyser 

människans behov av att skapa och känna mening i sina aktiviteter (Kielhofner, 2008; 

Persson, Erlandsson, Eklund, & Ivarsson, 2001; Hasselkurs, 2002; Bruce, & Borg, 1993), bör 

de anhöriga ges möjlighet till att vara delaktiga i den vård som ges till personer med 

demenssjukdom. För att kunna vara stödjande bör de anhöriga ges en förståelse av hur det kan 

vara att vara demenssjuk, vilket visar på områden som arbetsterapeuten kan vara behjälplig 

inom. Enligt Fisher (1998) ska aktivitet i så stor grad som möjligt utföras i miljöer som är 

naturliga för aktiviteten samt att aktiviteten ska utföras med verkliga objekt i en verklig miljö.

Resultatet visar även att de sociala sammanhangen begränsades till några få väl förtrogna 

vänner till familjen. De anhöriga som inte bodde tillsammans med personen med 

demenssjukdom berättar att tiden med familjen och vänner blev lidande. Detta innebär att 
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familjemedlemmar isoleras från andra släktingar och vänner vilket kan resultera i ensamhet 

och isolering (Betts Adams, 2008). Enligt Kielhofner (2008) är den sociala miljön central och 

en av de faktorer som påverkar aktivitetsutförandet. Ett sätt för de anhöriga att vidga den 

sociala miljön och dess stöd kan vara att de anhöriga deltar i stödgrupper, där de kan få 

information om sjukdomen och vilka stödjande strategier som finns att tillgå (Schultz, 2000).

Enligt Haraldsson och Wånell (2009) kan anhörigstöd utformas tillsammans med kommunen, 

föreningar och frivilligorganisationer, där man erbjuder anhöriga att delta i anhöriggrupper, 

samt bistår med trygghetsplatser. Dessa kan fungera som en plats för den anhörige att lämna 

personen med demenssjukdom för att bland annat uträtta ärende, ringa telefonsamtal i lugn 

och ro samt erhålla avlösning vid akuta behov, och få några dagars vila och avkoppling 

(Socialstyrelesen, 2008). Det indikerar på att arbetsterapeuten skulle utifrån sin profession 

kunna vara delaktig i utformandet av anhörigstöd. De skulle även kunna bidra med att 

synliggöra de anhörigas situation och framhålla rätta åtgärder för att förebygga utbrändhet 

bland anhöriga samt därigenom förbättra deras livskvalitet (FSA, 2005).  

Resultatet visade att anhöriga kände sig fortfarande aktiva och hade behov av ett aktivt liv, 

vilket blev begränsat för dem och därmed en isolering till det egna hemmet. Anhöriga 

beskriver hur deras roller förändrades och hade inte längre någon betydelse för personen med 

demenssjukdom. Genom att arbetsterapeuten använder olika teoretiska arbetsterapimodeller 

som Canadian Model of Occupational Performance (CMOP), (Law, Baptiste, McColl, 

Opzoomer, Polatajko & Pollock, 1990), MOHO (Kielhofner, 2007) eller Occupational 

Therapy Intervention Process Modell (OTIPM ,( Fisher, 1998; Fisher & Nyman, 2007) kan 

arbetsterapeuten få stöd i hur hon ska samla information, tolkas och användas för den fortsatta 

interventionen tillsammans med anhörige och personen med demenssjukdom. Enligt 

arbetsterapeuters etiska kod (FSA, 2005) har arbetsterapeuten en övergripande kunskap över 

betydelsen för varje enskild människas att kunna bevara sin egen hälsa, välbefinnande samt 

sina roller. När människan upplever meningsfullhet i livet så bidrar det till god hälsa 

(Antonovsky, 1991). God hälsa menar man ur ett teologiskt perspektiv är att om livet saknar 

mening har inte hälsa någon betydelse och omvänt: om en människa känner att hennes liv har 

en mening har hon också hälsa (Medin, & Alexandersson, 2002).

Resultatet visade att de anhöriga ställdes inför svåra situationer då deras aktivitetsmönster 
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förändrades, försvann och nya tillkom som ökade deras fysiska och psykiska belastning, deras 

livssituation blev stressande och de upplevde en frustration. Enligt Andersson, Towsley och 

Gaugler (2004) är stress ett vanligt förekommande fenomen hos de anhöriga som vårdar en 

person med demenssjukdom. Enligt Vikström (2008) upplever anhöriga till en person med 

demenssjukdom daglig aktivitets och sociala problem.  De känslomässiga reaktionerna hos de 

anhöriga yttrar sig som vemod, frustration, förlust, och rädsla, (Kristensson Ekwall & Rahm 

Hallberg, 2007; Borg & Rahm Hallberg, 2005; Fahlander et al, 2009; Almberg, Grafström & 

Winblad, 1997) som även bevittnas i denna studie. 

Resultatet i denna studie visade att det var viktigt för de anhöriga att försökte återskapa den 

nära relation de haft med personen med demenssjukdom. Anhöriga försökte genom aktivitet 

och dagliga rutiner stimulera personen med demenssjukdom. Enligt Vikström (2008) ger den 

anhörige stöd och support i dagliga aktiviteter för att möjliggöra för personen med 

demenssjukdom att utföra aktiviteter, anhörige gav ledtrådar för att personen med 

demenssjukdom själv skulle kunna utföra olika uppgifter än att den anhörige skulle ta över.  

Vidare menar Vikström att det finns ett behov av fortsatt stöd till de anhörige som exempelvis 

att vägleda anhöriga i att välja rätt aktiviteter och ha realistiska krav på personen med 

demenssjukdom utifrån dens förmåga. En arbetsterapeutisk intervention är att stötta anhöriga i 

deras dagliga vård av personen med demenssjukdom i det egna hemmet (FSA, 2005).

Under studiens gång har intresset och frågan väckts utifrån ett genusperspektiv. Finns det en 

risk när den offentliga omsorgen minskar, att det blir det kvinnan som tar rollen som 

anhörigvårdare? Även frågan om ekonomisk ersättning för anhörigvård är ett 

jämställdhetsdilemma. Finns risken att man binder kvinnan hårdare vi ett omsorgsansvar och 

på så sätt minska valfriheten både för dem själva och för dem de skall hjälpa? Finns det ett 

pris som anhörigvårdaren får betala genom utebliven lön, sämre pension, sämre 

karriärmöjligheter och svårigheter att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden igen 

efter vårdperiodens slut? Kan man få en mer jämställd debatt omkring anhörigvårdare? Det 

kanske är dags att lagstadga om rätten till att inte bara ”vabba” (vård av barn) utan även 

”vaffa” (vård av förälder). Vilket skulle underlätta för många anhöriga som är medelålders 

yrkesverksamma barn oavsett kön, att kunna hjälpa sina föräldrar (Socialstyrelsen, 2008).

KONKLUSION

Resultatet i denna studie visar på att anhöriga till personer med demenssjukdom bär en tung 

uppgift att vara den som vårdar en sjuk person i det egna hemmet. Resultatet visade 
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genomgående att anhöriga fick förändrade roller som påverkade dem i deras 

aktivitetsutförande. Under studiens gång har författaren erfarit att det dock är rätt så väl 

beskrivet i olika studier om den anhörige som riskerar att själv insjukna då den blir vårdare till 

en person med bland annat demenssjukdom.  Anhörigas livssituation utifrån ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv är inte nämnvärt utforskat. Det är därför av betydelse att söka 

kunskap om hur den anhörige upplever sina vardagliga aktiviteter. Arbetsterapeuten med sin 

inriktning att i första hand se på personens aktivitetsförmåga och förmåga att vara delaktig i 

samhället är viktig till skillnad från andra yrkesgrupper som fokuserar på funktioner. 

Arbetsterapeuten kan med sina interventionsmetoder stödja anhöriga till hälsofrämjande 

meningsfulla aktiviteter. 

METODDISKUSSION

Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheterna av förändrade roller hos anhöriga till 

personer med demenssjukdom. Denna studie har genomförts i form av en litteraturöversikt 

baserad på skönlitterära självbiografier. Metodvalet är i enlighet med Friberg (2006) och Skott 

(2004) lämplig för att beskriva hur personer erfar olika situationer, som här att vara anhörig 

till en person med demenssjukdom. Friberg (2006) menar att det finns erfarenheter och 

upplevelser i skönlitterära böcker. Berättelserna ger möjlighet att handskas med existentiella 

kvaliteter som inre smärta, förtvivlan, hopp, sorg och moraliska svårigheter, som ofta åtföljer 

eller till och med utgör människans sjukdomsupplevelser (Greenhalgh & Hurwitz, 1999). De 

sökord som används utgick ifrån begrepp i syftet.  Då första sökning inte gav tillräckligt 

många i antal som motsvarade syfte gjordes en djupare sökning vilket resulterade i något fler 

skönlitterära självbiografier. Möjligtvis hade sökning i flera data baser kunna ge fler träffar. 

Till denna studie valdes fem böcker ut och i antal kan det förefalla som få, men anhöriga 

bevittnar om samma erfarenheter i samliga böcker och därför påvisar urvalet en slags 

mättnad. Möjligen hade resultatet kunna se annorlunda ut om erfarenheter av en maka belysts. 

Forskning bör vara så trovärdig som möjligt och begreppet trovärdighet inom kvalitativ 

forskning, i enlighet med Graneheim och Lundman (2003) inrymmer kvalitetskriterierna: 

tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet. I denna studie kommer trovärdigheten att 

diskuteras utifrån dessa begrepp.

Tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2003) beskrivs som hur väl data- och 
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analysprocessen stämmer överens med det valda fokuset. Genom ett ändamålsenligt urval, 

med information som svarar mot studien syfte, har studiens tillförlitlighet stärkts. Författaren 

har haft handledartillfällen tillsammans med handledaren och där diskuterat samstämmighet 

vilket också stärker tillförlitligheten i denna studie.  

Pålitlighet (Graneheim & Lundman, 2003) handlar om att datainsamlingen och analysen är 

gjord efter vedertagna regler och bestämmelser för att en likvärdig studie skall kunna 

upprepas. Pålitligheten har stärkt i denna studie genom att författaren har jämfört analysen 

med handledarens analys. Handledaren har sedan tidigare erfarenheter av kvalitativ 

innehållsanalys. Vidare har pålitligheten stärkts genom att ge en god beskrivning av 

procedurens tillvägagångssätt, och därmed ökat möjligheterna till att replikera studien. 

Överförbarhet förklarar Graneheim och Lundman (2003) med att resultaten är sanningsenliga. 

Studiens överförbarhet kan stärkas genom att ge en utförlig beskrivning av de anhöriga 

erfarenheter i skönlitterära böcker samt det kontext de befinner sig i. Resultatet i denna studie 

visar en enhetlighet med återkommande mönster och gemensamma drag varpå en 

överförbarhet finns och torde kunna vara generaliserbar till andra i liknade situation, vilket 

även talar för en pålitlighet. Det är dock upp till läsaren att avgöra om resultaten är 

överförbara till andra liknande 

Vid litteratursökningen där fyra sökord användes, fann författaren att få studier var gjorda på 

anhöriges egna upplevda erfarenheter av livsberättelser. Fler och andra sökord torde ha gett 

fler träffar. Fem självbiografier analyserades, vilket kan ses som ett begränsat antal. 



22

Referenser 

Agahi, N,. Lagergren, M., Thorslund, M., & Wånell, S E. (2005). Hälsoutveckling och 
Hälsofrämjande insatser på äldre dar. Stockholm: Folkhälsoinstitutet.

Almberg, B., Grafström, M., & Winblad, B. (1997). Caring for a demented elderly person –
burden and burnout among caregivning relatives. Journal of Advanced Nursing, 25. 109-116.

Andersson, K A., Towsley, G L, &  Gaugler, J E. (2004). The genetic connections of 
Alzheimer`s disease: An emerging source of caregivers stress. Journal of Aging Studies. 18, 
(4), 429-443.

Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Köping: Natur och Kultur.

Batljan, I. (2007). Demographics and Future Needs for Public Long Term Care and Services 
among the Elderly in Sweden: The Needs for planning.  Stockholm: Stockholm University, 
Department of Social Work.

Betts Adams, K. (2008). Specific effects of caring for a spouse with dementia: differences in 
depressive symptoms between caregiver and non-caregiver spouses. International 
Psychogeriatrics, 20, 508-520.

Borg, C., & Rahm Hallberg, I L. (2005). Life satisfaction among informal caregivers in 
comparison with noncaregivers. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20, 427-438.

Bruce, M A., &  Borg, B. (1993). Psychosocial occupational therapy: frames of reference for 
intervention. Thorofare: SLACK Incorporated.

Brynes, G. (2006). Dealing whit Dementia. Nothern County Psychiatric Associates. 

Corcoran, M.A. (1994). Management Decisions Made by Caregivers Spouses of Persons with 
Alzheimer´s Disease. The American Journal of Occupational Therapy, 48 (1), 38-45.

Corcoran, M A., &  Gitlin, L N. (1992). Dementia management: an occupational therapy 
homebased intervention for caregivers. The American Journal of Occupational Therapy,, 801-
808.

Departementserie. 2003:47. ds200347d3. På väg mot en god demensvård. Samhällets insatser 
för personer med demens sjukdom och deras anhöriga. Stockholm: Socialdepartementet.

Fahlander, K.,  Karlsson, G., & Wikström, D. (2009). Demensboken. Lund: Studentlitteratur.

Fisher, A. G. (1998) Uniting practice and theory in an occupational framework. The American 
Journal of Occupational Therapy, 52, 509-521.

Fisher, A. G., & Nyman,, A. (2007). OTIPM: En modell för ett professionellt resonemang 
som främjar bästa praxis i arbetsterapi. FOU-rapport NR; 9. Nacka:Förbundet Sveriges 
Arbetsterapeuter.



23

Friberg, F. (2006). Dags för uppsats. Lund: Studentlitteratur.

FSA. (2005).  Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 
Publikationer.

Garand, L., Dew, M.A., Urda, B., Lingler, J.H., Dekosky, S.T. & Reynolds III, C.F. (2007). 
Marital quality in the context of mild cognitive impairment. Western Journal of Nursing 
Research, 29,976-992.

Graneheim, U H., & Lundman, B. (2003). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 
24,105-112.

Greenhalgh, T., & Hurwitz, B. (1999). Why study narrative? Medical Publication of the 
year,318,48-50.

Haraldsson, U., & Wånell, S E. (2009). Demensteam. En nationell överblick. Stockholms 
Läns Äldrecentrum.

Hasselkurs, B. (2002). The Meaning of Everyday Occupation. Thorofare: SLACK 
Incorporated.

Holloway, I. & Wheeler, S.(2002). Qualitative research in nursing. (2nd ed). London: 
Blackwell Science Ltd.

Jeppsson Grassman, E. (2001). Medmänniska och anhörig. Stockholm: Sköndalsinstitutet.

Johansson, L. (2007). Anhörig omsorg och stöd. Danmark: Studentlitteratur.

Kielhofner, G. (2002).  A Model of Human Occupation. Theory and Application (3th ed.). 
Baltimore: Williams & Wilkins.

Kielhofner, G. (2008).  A Model of Human Occupation. Theory and Application (4th ed.). 
Baltimore: Williams & Wilkins.

Kottorp, A., Bernspång, B., & Fisher, AG. (2003). Client-centred occupational therapy for 
persons with mental retardation: Implementation of an intervention programme in activities of 
daily living. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 10, 51-60.

Kristensson Ekwall, A., & Rahm Hallberg, I L. (2007). The association between caregivning 
satisfaction, difficulties and coping among older family caregivers. Journal of Clinical 
Nursing.16. 832-844.

Law, M,. Baptiste, S,. Mc Coll, MA,. Opzoomer,A,.Polatajko, H & Pollock, N. (1990). The 
Canadian Occupational Performance Measure: An Outcome Measure for Occupational 



24

Therapy. Canadian Journal of Occupational Therapy, 57, 82-87.

Marcusson, J., Blennow, K., Skoog, I., & Wallin, A. (2003). Alzheimers sjukdom och andra 
kognitiva sjukdomar. Stockholm: Liber AB.

Medin, J., & Alexandersson, K. (2002). Begreppen Hälsa och hälsobefrämjande – en 
litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur.

Mossberg – Sand, A-B. (2002). Anhörigvård. Lund: Studentlitteratur

Nygård, L. & Borell, L. (1995). Daily Living with Dementia: Two Cases. Scandinavian 
Journal of Occupational Therapy,2, 24-33 .

Persson, D., Erlandsson, L K., Eklund, M., &  Ivarsson, S. (2001). Value Dimensions, 
Meaning and complexity in Human Occupation. A tentative Structure for Analysis.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 8, 7-18.

Sawatzky, J E., McEd, R N., & Fowler Kerry, S. (2003). Impact of caregiving: listening to the 
voice of informal caregivers. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing ,10, 277-286.

Schulz, R. (Ed.) (2000). Handbook on dementia caregiving: evidence-based interventions in 
family caregiving. USA: Springer Publishing Company.

Skott, C. (2004). Berättelser i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Sheldon, M M. & Teaford, M H. (2002). Caregivers of people with Alzheimer’s dementia: an 
analysis of their compliance with recommended home modifications. Alzheimer’s Care 
Quarterly, 3, 78-81.

Sällström, C. (1994). Spouse´s experiences of living with a partner with Alzheimer´s disease. 
Doctoral thesis. Umeå University Medical dissertations, Umeå, Sweden.

Vikström, S. (2008). Supportning persons with dementia and their spouses´everyday 
occupations in the home environment. Division of occupational Therapy. Karolinska 
Institutet, Stockholm, Sweden.

Wilcock, A A. (1998). Reflections on doing, being and becoming. Australian Occupational 
Therapy Journal,46, 1-11.

Winqvist, M. (1999). Den åldrande familjen. Lund: Studentlitteratur.

Alzheimerfonden. (2009). (Elektronisk). Tillgänglig:<
http://www.alzheimerfonden.se/web/Mer_om_Alzheimers_sjukdom.aspx  > (090425).

http://www.alzheimerfonden.se/web/Mer_om_Alzheimers_sjukdom.aspx


25

Socialstyrelsen. (2005). Demenssjukdomarnas samhällskostnader och antal dementa i Sverige 
2005. (Elektronisk). Tillgänglig:< http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/FBF2CF90-
53A4-4538-8953-EEF235BC790B/8297/200712332.pdf  >(081030).

Socialstyrelsen. (2006). De äldres sociala situation nr 8. (Elektronisk). Tillgänglig:<
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/E078AE6E-944B-4C46-A187-

711BF06B5FBE/0/start.pdf > (090426).

Socialstyrelsen. (2008). (Elektronisk). Tillgänglig:< 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/811F8CAD-AD58-4A26-8A59-
BF5959EC9645/0/fokus_anhoriga_4.pdf > (090426).

Socialstyrelsen. (2008). (Elektronisk). Tillgänglig:< 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/1FE36121-ABA3-41B4-85A1-
08BC3956CFCF/0/fokus_anhoriga_9.pdf  > (090426).

Socialstyrelsen. (2009). Termbank.  (Elektronisk). Tillgänglig:< 
http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ > (090426).

Statens Beredning för Medicinsk utvärdering. (2007). Vård av personer med demenssjukdom 
– vad vet vi idag? (Elektronisk). Tillgänglig: <
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Demens_2007_kommun.pdf  >(090128).

World Health Organization. (2009). Mental Health and Substance Abuse. Alzheimer’s 
disease: The Brain Killer. (Elektronisk). Tillgänglig: < 
http://www.searo.who.int/en/Section1174/Section1199/Section1567/Section1823_8057.htm >
(090128)

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/FBF2CF90-53A4-4538-8953-EEF235BC790B/8297/200712332.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/FBF2CF90-53A4-4538-8953-EEF235BC790B/8297/200712332.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/E078AE6E-944B-4C46-A187-711BF06B5FBE/0/start.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/E078AE6E-944B-4C46-A187-711BF06B5FBE/0/start.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/811F8CAD-AD58-4A26-8A59-BF5959EC9645/0/fokus_anhoriga_4.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/811F8CAD-AD58-4A26-8A59-BF5959EC9645/0/fokus_anhoriga_4.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/1FE36121-ABA3-41B4-85A1-08BC3956CFCF/0/fokus_anhoriga_9.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/1FE36121-ABA3-41B4-85A1-08BC3956CFCF/0/fokus_anhoriga_9.pdf
http://app.socialstyrelsen.se/termbank
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Demens_2007_kommun.pdf
http://www.searo.who.int/en/Section1174/Section1199/Section1567/Section1823_8057.htm


26
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Författare Titel År Sammanfattning

Gun Burman Har jag en dotter 2001 Författaren berättar 
om hur hon själv i 
50 års ålder, 
frånskild med två 
döttrar får en 
mamma som börjar 
uppträda som barn 
på nytt. Mamman 
försvinner in i sitt 
eget universum 
samtidigt som hon 
högst påtagligt är 
kvar.

Maj Fant Att bli mamma till 
sin mamma

1988 Författaren berättar 
om sin 
åldersdementa 
moder och 
förhållandet till 
henne. Sorgen över 
att det har blivit så 
här, över att hennes 
starka, 
självständiga, 
handlingskraftiga, 
alltid prydliga mor 
förvandlats till en 
förvirrad, ledsen 
gammal kvinna.
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Gösta Bohman Sagan om Gunnel 1990 Som make berättar 
han hur han och 
hela familjen stod 
inför ett definitivt 
slut på en 
femtioårig 
gemenskap. De 
goda minnena från 
deras Sundskär 
samt hur 
Alzheimers 
sjukdom under en 
tjugo års period 
bröt ned den fysiskt 
och psykiskt starka 
kvinnan som var 
hans hustru.

Gunilla Linn 
Persson

Vännen 2003 Den åldrande Edit 
Ingman har levt 
hela sitt liv på en ö.
Den unga kvinnan 
Ellinor möter en 
förvirrad kvinna 
vars inre kompass 
blivit galen.  Ellinor 
tar under ett års tid 
ansvar över Edit 
och en ovanlig 
vänskap växer 
fram.

Torsten Nylander Stiltje 2003 En historia om hur 
alzheimer sjukdom 
vänder upp och ned 
på Torsten och 
Clary Nylanders 
liv. I nästan 30 år 
var segelbåten 
deras hem. Boken 
skildrar en orättvis 
kamp mot tiden och 
en övermäktig 
fiende.

                              


