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Sammanfattning 
 
Syftet med denna kvantitativa enkätstudie var att studera om 
skillnader fanns i aktivitetsutförande och livskvalitet hos 
anhöriga till personer med demenssjukdom, samt om någon 
skillnad fanns könen emellan. Data samlades in från två enkäter 
Occupational Gaps Questionnaire (OGQ) om upplevelsen av 
aktivitetsglapp i dagliga aktiviteter samt Alzheimer´s Carer´s 
Quality of Life Instrument (ACQLI) om upplevelsen av 
livskvalitet. Enkätsvaren sammanställdes via SPSS och 
presenteras med deskriptiv statistik. Resultaten visade att 
anhöriga upplevde aktivitetsglapp inom de fyra 
aktivitetsområdena. Flest glapp upplevdes i aktivitetsområdet 
fritid. Gemensamt för de fyra aktivitetsområdena var att glappen 
bestod i att ”utför inte men skulle vilja”. Generellt var antal 
glapp högre för kvinnor än männen.  Deltagarna i studien 
instämde i att de fått en ökad arbetsbörda, att livssituationen de 
levde i tärde på deras krafter samt att de som anhörig ständigt 
måste anpassade sig i olika situationer vilket skulle kunna tyda 
på en försämrad livskvalitet.   
 
 
Nyckelord: occupational performance, quality of life, relatives, 
dementia 
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Abstract  
 
The purpose of this quantitative study was to examine whether 
there were differences in occupational performance and quality 
of life for relatives of people with dementia, and if any 
difference existed between the sexes. Data were collected from 
two surveys, the Occupational Gaps Questionnaire (OGQ) about 
the experience of activity gaps in daily activities and 
Alzheimer's Carer's Quality of Life Instrument (ACQLI) on the 
perception of quality of life. The survey responses were 
compiled using SPSS and presented with descriptive statistics. 
The resuits showed that relatives experienced activity gaps in the 
four activity areas. Most gaps were experienced in the field of 
leisure activity. Common to the four activity areas was that the 
gaps were “did not perform the activity but wished to." General 
the number of gaps was higher for women than men. The 
participants experience was that, as a relative to a person with 
dementia, they constantly had to adapt to different situations 
which implies a lesser quality of life. 
 

                        Keywords: occupational performance, quality of life, relatives,     
                        dementia          
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INTRODUKTION 

Enligt Socialstyrelsen (2005) så ökar antalet äldre i vårt samhälle och fler får erfara hur 

anhöriga åldras och behöver hjälp. I och med att vi lever längre ökar även antalet personer 

med demenssjukdom. Det finns cirka 140 000 personer med demenssjukdom i Sverige 

(Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2003). Personer med mild eller måttlig 

demenssjukdom bor oftast kvar i det egna hemmet och förväntas bo kvar längre hemma med 

hjälp av kommunens hemtjänst och anhörigas obetalda insatser (Fahlander, Karlsson & 

Wikström, 2009). Sveriges kommuner står inför det faktum att med ökad livslängd kan 

betydelsen av anhörigas roll som vårdare bli än mer viktig, samhällets vård och omsorg 

kommer inte att räcka till i framtiden (Winqvist, 1999). Den anhörige blir ett komplement till 

den offentliga vården av en sjuk person som vårdas i det egna hemmet, där den anhörige 

vårdar utan att få ekonomisk ersättning för det (Agahi, Lagergren, Thorslund & Wånell, 

2005).  Socialstyrelsens (2010) har i sin rapport för vård och omsorg vid demenssjukdom 

belyst vikten av att utredning för demensdiagnos genomförs, att läkemedelsbehandling sätts in 

samt att adekvat omsorg/omvårdnad för denna patientgrupp ges. Vidare lyfter Socialstyrelsen 

fram de positiva effekterna av stöd till anhörig, där vikten av kontinuerlig handledning ges till 

de anhöriga som bör omfattas av till exempel information om sjukdomsförloppet samt stöd i 

hur man bemästrar demenssjukdomens olika beteendestörningar. Stödet till de anhöriga skall 

vara individanpassat utifrån deras specifika familjesituation och möjliggöra/underlätta 

interaktionen mellan den anhörige och personen med demenssjukdom i deras 

aktivitetsutförande. Inom arbetsterapeutiska teorier är personers aktiviteter och 

aktivitetsutförande betydelsefulla för människors hälsa och livskvalitet (Kielhofner, 2008).  

Genom att individuellt stödja anhöriga utifrån behov och önskemål kan man förebygga att 

anhöriga blir en grupp med för hög belastning och risk för ohälsa (Almberg & Jansson, 2003). 

För att kunna bidra till utformandet av stöd till de anhöriga kan det därför vara av vikt att veta 

vilka aktivitet som anhöriga vill göra och vad de faktiskt gör (Winqvist, 1999; Agahi et al, 

2005). Anhöriga i denna studie är maka/make, sammanboende som oavlönat vårdar en person 

med demenssjukdom i det egna hemmet. Att uppleva livskvalitet för en människa kan 

innefatta dagliga aktiviteterna som att kunna arbeta samt förmågan att umgås med familj och 

vänner i den utsträckning man önskar (Stenzelius, Westergren, Thorneman & Hallberg, 2004).  
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BAKGRUND 

Sedan början av 1990 talet har intresset för de oavlönade hjälpinsatserna som utförs av de 

anhöriga ökat från politikers och myndigheters sida i Sverige (Jeppsson Grassman, 2001). 

Stora förändringar inom vård och omsorg 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). Hälften av personer med demenssjukdom flyttar till kommunens 

särskilda boende, medan personer med mild till måttlig demens finns i eget boende. 

Samhällskostnaderna för vård och omsorg till personer med demenssjukdom uppgick 2007 till 

cirka 50 miljarder kronor, varar 85 procent fördelades på kommunerna, 5 procent på 

landstingen och 10 procent på närstående (Socialstyrelsen, 2010; Statens Beredning för 

Medicinsk utvärdering, 2007).   

 

Diskussioner om förskjutning av ansvar mellan de olika sektorerna, kommun och landsting 

har medfört en ökad betydelse av den anhörige som vårdare samt ett ökat tryck på 

kommunerna och frivilligorganisationer om att i större omfattning utöka stödet till anhöriga 

(Jeppsson Grassman, 2001).  Studier visar att den som vårdar en anhörig i hemmet oftast själv 

är en äldre person med egna sjukdomar och har därmed större risk att själv bli sjuk. Det är en 

självklar del av livet att människor ger och tar emot hjälp av varandra och att en anhörig blir 

vårdare till sin make/maka är oftast en moralisk förpliktelse. Det är meningsfullt för den 

anhörige att ta hand om och hjälpa en närstående. Äkta makar som bott tillsammans hela livet 

och ställt upp för varandra känner ett ansvar för varandra. Det är en självklarhet att vilja 

fortsätta leva tillsammans så länge det är möjligt, även om den ena partnern drabbas av en 

sjukdom (Mossberg Sand, 2002; Winqvist, 1999). 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. Vidare 

menar Brynes (2006) att det inte är ovanligt att en anhörig 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.  
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Enligt Socialstyrelsen (2006) befinner sig den anhörige som vårdar en person med sjukdom i 

det egna hemmet själv 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 vårdare. Om anhörig skall orka med att vårda en person med 

demenssjukdom i det egna hemmet behövs både stöd och avlösning (Mossberg Sand, 2002). 

Att som anhörig få en ändrad livssituation och bli tvungen att välja bort egna aktiviteter som 

är betydelsefulla kan leda till att tillvaron omkring den anhörige raseras. Därför är det viktigt 

att se till det friska hos den anhörige och främja anhöriges till aktivitetsutförande (Kielhofner, 

2008; Backman, 2002).   

 

Enligt Proot, Abu-Saad, Crebolder, Goldsteen, Luker och Widdershoven (2002) upplever 

anhörig som vårdar en sjuk person en relativ låg livskvalitet. Den nya livssituationen som 

medför att allt kretsar omkring den sjuke och den anhöriges ständiga omtanke kan leda till 

förlust av egen livskvaliteten och hälsa. Den anhörige upplever sig inte ha någon möjlighet till 

ett aktivt liv utanför vårdandet och kan även känna skuld om de tänker på sig själva (Bergs, 

2001; Brereton & Nolan, 1998; Donelan, Hill, Hoffman, Scoles, Hollander Fellman, Levin & 

Gould, 1998; Naylor, Stephens, Bowles & Bixby, 2005; Weiland & Shellenbarger, 2002). 

Detta sammantaget kan bland annat få en påverkan på anhörigas roller, livskvalitet och 

möjlighet till aktivitetsutförande och där kan arbetsterapeuten bli en viktig länk, genom att 

arbetsterapeuten får en överblick över anhöriges livssituation, kartlägger vilka aktiviteter som 

är viktiga i dennes liv, vad personen vill, behöver och förväntas kunna göra. Detta kan 

möjliggöra för den anhörige att få bättre livskvalitet och aktivitetsbalans (Fearing, Law & 

Clark, 1997; Corcoran & Gitlin, 1992). 

 

Demenssjukdom 

Den tyske läkaren Ailos Alzheimer definierade symtomen och ställde diagnosen på 

sjukdomen som kom att bära hans namn (Fahlander, et al, 2009). Alzheimers sjukdom är den 

vanligaste demenssjukdomen, den står för 50-70 procent av alla demenssjukdomar i hela 

världen (Marcusson, et al, 2003; World Health Organization [WHO] (2009). Det är en 

progressiv sjukdom som gradvis leder till försämring av de kognitiva funktionerna som 

minne, visuell perception, vilket påverkar förmågan att utföra dagliga aktiviteter (American 

Psychiatric Association, 2004). Vid Alzheimers sjukdom dör nervcellerna i hjärnan och de 
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kemiska signalämnena förändras. De kemiska signalämnena behövs för att nervcellerna ska 

kunna kommunicera med varandra så att hjärna och kropp kan fungera. 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).  En anhörig 

som lever med en person med demenssjukdom kommer under en period av några till flera år 

få sin tillvaro förändrad (Marcusson, et al, 2003). 

 

Demenssjukdomarna, av vilka Alzheimers sjukdom är en (Nygård & Borell, 1995) drabbar 

först de mer komplexa aktiviteter som yrkesliv och socialt deltagande, för att så småningom 

under sjukdomsutvecklingens gång drabba välkända aktiviteter i personlig vård. Vidare 

beskriver Nygård och Borell (1995) att en försämring sker av de kognitiva förmågorna som 

inkluderar: afasi (språkstörning), apraxi (oförmåga att planera motoriska rörelser), agnosi 

(oförmåga att känna igen föremål, personer, ljud, former och lukter) samt störning i de 

exekutiva funktionerna (oförmåga att planera, organisera, systematisera, abstrahera). En del 

personer som drabbas av demenssjukdom kan fortfarande vara kvar i yrkeslivet då sjukdomen 

debuterar. Symtomen varierar från person till person och hos vissa ser man ett onormalt 

beteende som bland annat en misstänksamhet och rastlöshet på nätterna (WHO, 2009).  

 

Att vara anhörig som vårdar 

Anhörig som vårdar en person i Sverige med sjukdom är 55 år eller äldre och utgör 3 procent 

(84 000 personer) av befolkningen. De hjälper dagligen eller flera gånger i veckan en person 

inom det egna hushållet och i fyra fall av fem är det make/maka (Agahi, et al, 2005; Almberg 

et al, 2002). Enligt Szebehely (2005) är anhörig som vårdar en person med demenssjukdom 

vanligtvis i åldern 75-84 år och en klar majoritet av dessa är kvinnor. Enligt Grafström (1994) 

upplevde fruar och döttrar som vårdade en person med demenssjukdom större börda i början 

av sjukdomen än de män som vårdade, däremot mådde männen sämre längre fram i 

sjukdomförloppet. Vidare beskriver Grafström (1994) att hustrun oftast är den som under 

äktenskapet skött hemmet, vilket mannen inte gjort och det blir därför en svårare omställning 

för honom.  

 

I ett flertal studier beskrivs att anhöriga till personer med demenssjukdom ofta är en förbisedd 
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grupp, som är i behov av stöttning i aktivitet och aktivitetsutförande och kan därmed vara i 

behov av arbetsterapeutiska insatser (Toth-Cohen, 2000; Josephsson, Bäckman, Borell 

Nygård & Bernspång, 1995; Maddox & Burns, 1997; Ziff & Schaffner, 2000; Ching-Ching 

Chung, 1997). Arbetsterapeuten arbetar med att underlätta individens möjligheter att leva ett 

värdefullt liv, i enlighet med sina egna önskemål och behov samt i förhållande till 

omgivningens krav (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2005). Forskningen (Agahi 

et al, 2005; Nygård et al, 2005) beskriver hur anhörig ger omfattande hjälpinsatser allt från 

stöd och hjälp med hushållssysslor till mera omfattande hjälp med personlig vård och tillsyn. 

Enligt Bergh (2002) tvingas den anhörige att ompröva och ständigt överväga olika strategier 

för att stötta personen med demenssjukdom till att utföra sina dagliga aktiviteter. De anhöriga 

tillämpar ett slags osynligt görande för att stärka personen med demenssjukdoms upplevelse 

av att denne faktiskt själv klarar av att utföra dagliga aktiviteter samt blir den ”sjukes 

beskyddare” och det medför att den anhöriges identitet alltmer utplånas. Enligt Fahlander et al 

(2009) behöver de anhöriga bli sedda, få uppmuntrad, avlastning och individanpassat stöd. 

Studier beskriver att anhöriga som tar sig an rollen att vårda en person med demenssjukdom 

har olika möjligheter att hantera den påfrestade livssituation, en del anhöriga kan hantera 

situationen väl medan för en annan anhörig i liknande livssituation kan det innebära stora 

svårigheter (Bergs, 2001; Brereton et al, 1998; Donelan et al., 1998; Naylor et al, 2005; 

Weiland et al, 2002). Enligt Bergs (2001) är det svårt för anhöriga att be andra släktingar om 

hjälp, då de anser att släktingarna är upptagna med mycket annat och tvivel finns över vad 

släktingarna kan klara av.  

 

Livskvalitet  

Ett aktivt åldrande innebär bland annat ett längre arbetsliv en senare och mera gradvis 

pensionering. Människan fortsätter vara aktiva och de äldre deltar i utvecklande aktiviteter 

som främjar hälsan och ger livskvalitet även efter pensioneringen (Agahi et al, 2005). Den 

anhörige som vårdar en sjuk person i hemmet har svårt att skilja på sin egen upplevelse av 

livskvalitet gentemot den sjuke och för den anhörige är livskvalitet detsamma som att kunna 

ta hand om sin älskade till dess livet är slut. Den anhörig som vårdar en sjuk person i hemmet 

kan då uppleva en social isolering där livet alltmer cirkulerar omkring den sjuke (Bergs, 2001; 

Naylor et al., 2005). Den anhörige känner oro för den sjuke, vilket påverkar sömnen som blir 

mer ytlig med ett flertal uppvaknanden under natten. Bristen på sömn, den mentala 

påfrestningen att vårda en person med demenssjukdom samt att man som anhörig försöker 
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klara av vårdandet på egen hand visar på risk för utmattning och minskad upplevelse av 

livskvalitet (Bergs, 2001; Agahi et al, 2005; Fahlander et al, 2009).   

 

Livskvalitet enligt Law, Polatajko, Baptiste och Townsend (2002) är utifrån varje människas 

egen förmåga att kunna göra egna val och ha kontroll över sitt liv. Att få förändrad 

livssituation där den anhörige måste sköta hemmets alla plikter samt att ha hela omsorgen 

över en annan person, är en tung börda för den anhörige och innebär ofta att vara utsatt för ett 

”hårt tryck” med risk för att själv insjukna (Winqvist, 1999). Enligt Borglin, Edberg och 

Hallberg (2006) är det sociala stödet av stor betydelse för äldre människor när de skattar sin 

livskvalitet liksom känsla av sammanhang och meningsfullhet i sin vardag. Innebörden av att 

uppleva livskvalitet kan vara olika utifrån varje människa. Enligt Fugl-Meyer, Fugl-Meyer 

och Melin (2002) är livskvalitet att ha hälsa och tillhörighet till en familj medan att ha ett 

arbete och god ekonomi inte i lika stor utsträckning upplevdes som god livskvalitet. 

 

Arbetsterapi 
 
Inom arbetsterapi finns olika teoretiska modeller som används i det kliniska arbetet  

(Fisher, 1998; Kielhofner, 2008). Genom att arbetsterapeuten i sitt kliniska arbete väljer och 

använder en teoretisk arbetsterapimodell kan arbetsterapeuten få stöd i hur information ska 

insamlas, tolkas och användas i den fortsatta interventionen. Valet av teoretisk modell är 

beroende var arbetsterapeuten arbetar i vårdkedjan, vissa modeller fungerar bättre i akuta 

skedet medan andra är bättre lämpade inom medicinsk rehabilitering eller primärvård. Model 

of Human Occupation (MoHO) är en av de teoretiska modellerna, den förklarar hur 

människans motivation, livsstil, kapacitet samt den sociala och fysiska miljön påverkar 

människans möjlighet till aktivitet och delaktighet (Kielhofner, 2008). Genom att ha 

möjligheten att utföra aktiviteter upplever människan sig delaktig, det har en grundläggande 

betydelse när det gäller att skapa, bekräfta och uppleva livskvalitet. Inom arbetsterapi 

benämns begreppet livskvalitet som någonting människan uppnår när hon/han engagera sig i 

meningsfulla aktiviteter och det ger tillfredsställelse samt utvecklar människans identitet 

(Christiansen, 1999).  

 

 Att vara anhörig till en person med sjukdom kan för den anhörige innebära svårigheter att ha 

ett aktivitetsutförande (Josephsson et al, 1995). Arbetsterapeuten kan genom att lyssna på 
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anhöriges berättelse få en bättre förståelse och på det sättet stödja anhörig till ett 

aktivitetsutförande (Hasselkurs 2002; Fischer 1998). Arbetsterapeuten kan vidare genom ett 

samarbete utifrån sin profession, anhörig och personen med demenssjukdom ge anhöriga 

förklaringar, kunskap och strategier för att understödja interaktionen mellan anhörig och 

personen med demenssjukdom och därigenom skapa bättre förutsättningar att tillsammans 

utföra dagliga aktiviteter (Josephsson et al, 1995). Enligt Penloquin (2005) är det genom 

aktivitet människan kan återfå kontrollen, det är både kraftfullt och unikt. Anhöriga har en 

betydande roll i arbetet omkring en person med sjukdom (Edberg, 2002), vidare beskriver 

Visser-Meily, Post, Gorter, Berlekom, Van den Bos och Lindeman, (2006) att anhöriga bör 

ses som en likvärdig partner i rehabiliteringsprocessen. Studie om personer som insjuknat i 

stroke visade på att familjecentrerad rehabiliteringen var att eftersträva, för när den anhörige 

mådde bättre underlättades rehabiliteringen för personen med sjukdom. Genom att kunna 

bevara aktivitetsutförande hos människan stärks identiteten och roller. Människan har olika 

roller under sin livstid och de skapar en förutsättning för trygghet och kontinuitet i det dagliga 

livet, det kan vara bland annat partnerroll, arbetsroll, föräldraroll samt vänskapsroll. Rollerna 

skapar även förväntningar från omgivningen genom att människan förutsätts uppföra sig eller 

agera på ett visst sätt i olika givna situationer och miljöer (Kielhofner, 2008).  

 

Utifrån ovanstående litteraturgenomgång visar att anhöriga som vårdar en sjuk person i det 

egna hemmet har större risk att själv insjukna, få försämrad livskvalitet samt mindre möjlighet 

till eget aktivitetsutföranden. Anhöriga överger sina egna aktiviteter för att ständigt finnas till 

hands. Ytterligare kunskap behövs om hur anhöriga upplever förändrade aktivitetsutförande 

relaterat till livskvalitet och om det finns skillnader mellan män och kvinnor.  

 

Syftet med studien var att undersöka upplevd aktivitetsglapp och livskvalitet hos anhöriga till 

personer med demenssjukdom. 

 
Frågeställning 

Finns det skillnad i upplevd aktivitet glapp mellan kvinnor och män? 

Finns det skillnad i upplevd livskvalitet mellan kvinnor och män? 
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METOD 

Design  

För att besvara studiens syfte valdes en kvantitativ forskningsansats med en tvärsnittdesign 

(Ejlertsson, 2005). Datainsamlingen genomfördes genom två enkäter med slutna 

svarsalternativ på nominal- och ordinalskalenivå.  

 

Urval och Inklusionskriterier   

Var maka/make eller annan person som bor tillsammans med en person med diagnostiserad 

demenssjukdom samt är medlem i demensförening i Norr – eller Västerbotten. 

 

Instrument 

Occupational Gaps Questionnaire (OGQ) 

För att undersöka aktivitetsglapp användes enkäten Occupational Gaps Questionnaire (OGQ) 

(bilaga 1) (Eriksson. Tham & Borg, 2006; Eriksson. Kottorp. Borg & Tham, 2009). 

Instrumentet består av 28 frågor om olika aktiviteter varav 8 instrumentella aktiviteter i 

dagliga livet (IADL), 6 sociala aktiviteter, 10 fritidsaktiviteter samt 4 arbetsrelaterade 

aktiviteter. Varje aktivitet besvarades med två frågor 1: Utför du aktiviteten nu? 

svarsalternativen ja – nej.2: Vill du utföra aktiviteten nu? svarsalternativen ja – nej. Ett 

aktivitetsglapp är ”att vilja men inte utföra” eller ”att inte vilja men utför ändå” (tabell 1). 

 
Tabell I. Kombinationen av svarsalternativen för inget aktivitetsglapp respektive aktivitetsglapp 

___________________________________________________________________________ 
Inget aktivitetsglapp (0)  
 
Fråga 1: Ja 

 
Fråga 2: Ja 

Fråga 1: Nej  Fråga 2: Nej 

 
Aktivitetsglapp (1) 

 

 
Fråga 1: Ja 

 
Fråga 2: Nej 

Fråga 1: Nej Fråga 2: Ja 

 

 

Livskvalitet 

För att mäta livskvalitet användes 6 frågor från Alzheimer´s Carer´s Quality of Life 

Instrument (ACQLI) som mäter dimensionen livskvalitet. Ett instrument som är en modifierad 
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version från Lawton: s modell av Quality of Life (QOL) (Mc Sweeney & Creer, 1995; 

Lawton, 1983; Meryl, Stewart, Sands & Walton, 1999) och som är utvecklat och testat av 

Galen Research, Manchester, Storbritannien (Doward, Meads. & Thorsen, 2004).  Enkäten 

ACQLI speglar hur det är att leva ihop med en person med demenssjukdom. Av de 30 frågor 

som ingår i ACQLI valdes frågorna 1 – 6 (bilaga 2) ut som svarade mot studiens syfte om 

anhörigas upplevelse av sin livskvalitet. Baserat på resultatet av en litteraturstudie (Ekman, 

2009) konstruerade författaren frågorna 7 -12 (bilaga 2) som berörde anhörigas känslomässiga 

upplevelse av att leva med en person med demenssjukdom. Frågorna besvarades med 

“instämmer” eller ”instämmer inte”. Bakgrundsvariabler lades till i enkäten för att få en 

allmän bild av deltagarna i studien. Variablerna som lades till var kön, ålder, utbildningsnivå 

samt boendeform. 

 

Procedur 

Första kontakten togs via telefon med kontaktpersonen i demensföreningar i Norr- och 

Västerbotten för att informera om studien och dess syfte samt förfrågan om intresse fanns att 

vara behjälplig med distribution av informationsbrev och enkäten med bifogade svarskuvert 

till de anhöriga som är medlem i den lokala demensföreningen. Efter godkännande från 

demensföreningarna om att distribuera enkäten gjordes en uppskattning från varje 

demensförening hur många enkäter de kunde distribuera. Informationsbreven och enkäterna 

med svarskuvert skickades till kontaktpersonerna (bilaga 3), med en skriftlig förtydligande 

om vad kontaktpersonen skulle göra samt de inklusionskriterier som gällde (bilaga 4). 

Distribueringen av 80 enkäterna skedde under april månad 2010 och inom en månad hade 46 

(57%) enkäter inkommit. Då togs ytterligare en ny telefon kontakt med kontaktpersonerna på 

demensföreningarna för att inventera antalet utskickade enkäter samt en förfrågan om att 

distribuera ut en påminnelse. Därpå distribuerades påminnelsebrev (bilaga 5) med ytterligare 

20 enkäter till de samtliga demensföreningarna. Tre veckor efter utskicket av 

påminnelsebreven inkom ytterligare 4 enkäter. Totalt inkom 50 (50%) antal enkäter av totalt 

utskickade 100 stycken. Deltagarnas demografiska data presenteras i tabell 2. 

 

Dataanalys 

Varje enkätsvar försågs med löpnummer som användes för att kunna gå tillbaka och 

dubbelkolla att materialet stämde.  Deskriptiv statistisk analys har använts, frekvenser, 

procentsatser och medelvärde har beräknats (Ejlertsson, 2003). För jämförelse mellan grupper 
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användes icke-parametrisk analysmetoden Fischers exakta test, signifkansnivå på 5 % valdes. 

Insamlat material har sammanställts och behandlats i SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Data pressenterades med hjälp av tabeller och i löpande text.  

 

Bortfall 

Det externa bortfallet i studien var 51 enkäter (51 %) av de sammanlagt 100 enkäter som 

distribuerades. De deltagare som besvarat enkäten men inte besvarat vissa frågor, de internt 

bortfall var relativt litet. Det fanns heller ingen överrepresentation av det interna bortfallet i 

samband med frågor som kunde ha uppfattats som känsliga. En enkät i studien återkom helt 

obesvarad och räknas in bland de externa bortfallet. Antalet enkäter inkluderade i studien n= 

49.  

 

 

Etiska reflektioner 

Deltagarna i studien fick skriftlig information om syftet med studien, enkäten var utformad så 

att anonymitet garanterades samt att det tydligt framgick att deltagandet i studien var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Deltagarna i studien fick information 

om att de kunde vända sig till den lokala demensförening eller ansvarig för studien om de 

upplevde något obehag i samband med sitt deltagande i studien. Huvudansvarig för studien 

gjorde ett etisk övervägande och valde genomföra undersökningen i andra kommuner än där 

författaren är klinisk verksam. Enkäterna distribuerades via den lokala demensföreningen och 

på så sätt förblev deltagarna anonyma för den huvudansvarige. Med denna studie ville 

författaren synliggöra anhörigas situation samt ge kliniska arbetsterapeuten möjlighet att ta 

del av den kunskapen som kom fram. Detta sammantaget bedömdes överväga eventuella 

obehag för deltagarna i studien utifrån de etiska överväganden som gjordes, vilket kan 

bedömas som relevanta. 

 
 
RESULTAT 
 
Nedan presenteras resultatet av de två enkäterna. Enkätens svarsfrekvens var 49/100 (49%), 

32 (65%) kvinnor och 17 (35%) män. Deltagarna i studien var mellan 53-88 år, hade en 

medelålder på 72 år och standardavvikelsen ±8år. Största andelen hade genomgått 

folkskola/grundskoleutbildning (44%) samt flertalet bodde i hus (64%) (tabell II). 
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Tabell II. Bakgrundsvariabler av deltagarna i studien.  n = 49 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Ålder, medel (SD) 

 
 
     72 

  
 
       (8) 

Kön man/kvinnor n (%) 17/32 (35/65) 
Utbildning n (%)   
Folkskola/grundskola      22      (45) 
Realskola/gymnasieskola      15      (31) 
Universitet/högskola      10      (20) 
Annan        2        (4) 
Bostad lägenhet/hus n (%) 17/32  (35/65) 

 
 

 

Aktivitetsglapp 

Resultatet visade att aktivitetsområdet ”fritid” hade flest aktivitetsglapp/ aktivitet med 7.5 

glapp/aktivitet, och ”arbete” minst glapp, 2.75 (tabell III). Gemensamt för de fyra 

aktivitetsområdena var att glappet främst bestod i ”utför inte men skulle vilja”. Generellt var 

antalet glapp högre för kvinnor än för män vad gäller ”utför inte men skulle vilja”. För ”utför 

men vill inte” var generellt antalet glapp högre för männen jämfört med kvinnorna (data ej 

presenterad). 

 

Området ”aktiviteter på fritid” hade totalt 75 glapp med flest gap inom ”kulturella 

aktiviteter ”. Resultatet visade att kvinnorna i genomsnitt upplevde 1,5 glapp och männen 

1,58 glapp (tabell III).  

 

Inom området ”aktiviteter i boendet” visade resultatet på totalt 62 glapp, med flest glapp 

redovisade för aktiviteterna ”städning”, ”tvätt/klädvård”, och ”sköta mer omfattande underhåll 

som bostad/trädgård och bil”.  Bland kvinnorna var genomsnittet 1,34 glapp och för männen 

1,1 glapp (tabell III).  

 

Inom området ”sociala aktiviteter” visade resultatet på totalt 44 glapp där aktiviteten ”resa” 

hade flest glapp. Kvinnorna hade i genomsnitt 1,06 glapp och männen upplevde i genomsnitt 

0.59 glapp (tabell III).  
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Området ”aktiviteter i arbetslivet” visade på totalt 11 glapp. Genomsnitt antal glapp för 

kvinnorna respektive män var 0,25 och 0,18 (tabell III).  
Tabell III. 
 
 Aktivitesglapp inom aktivitetsområden ” boende”, ”fritid”, ”social aktiviteter” och” arbetslivet” 

för gruppen och för kvinnor respektive män. Redovisat i antal glapp och medelvärde för varje 
aktivitetsområde.   

 Totalt antal 
glapp/aktivitet 

Gruppen  n= 49 
(glapp/individ) 

Kvinnor n= 32 Män n= 17 

Aktiviteter i boendet 
- 9 aktiviteter 

62 
(6,89 glapp /aktivitet) 

1,26 43 
( 1,34 glapp / kvinna) 
 
 

19 
(1,1 glapp / man) 

Aktiviteter på fritiden 
-10 aktiviteter 

75 
(7,5 glapp / aktivitet) 

1,53 48 
(1,5 glapp/ kvinna) 

27 
(1,58 glapp / man) 

Sociala 
aktiviteter 
-6 aktiviteter 

44 
(7,33 glapp/aktivitet) 

0,90 34 
(1,06 glapp/ kvinna) 

10 
(0,59 glapp / man) 

Aktiviteter i 
arbetslivet 
- 4 aktiviteter 

11 
(2,75 glapp / 
aktivitet) 

0,22 8 
(0,25 glapp/kvinna) 

3 
(0,18 glapp/ man) 

 
 
Livskvalitet 
 
Resultatet visade att nästan alla 96 % instämde i påståendet ”Jag har fått en ökad 

arbetsbörda”, stor andel 90 % instämde i ”Känslomässigt tär det på krafterna”, ”Jag har 

övertagit samtliga/de flesta vardagliga sysslorna”, 76% instämde i ”Jag måste ständigt 

anpassa mig till olika situationer” och 65 % ” Jag har helt eller delvis slutat med mina 

fritidsintressen och drygt en tredjedelar 37% instämde i ” Jag känner mig väldigt ensam”.   

På påståendet ” Det finns ingen jag kan vända mig till” svarade 86 % att de inte instämmer, 

71 % instämde inte i påståendet ” Ingen kommer och hälsar på nu” och 69 % instämde inte på 

påståendet ” Den här situationen gör mig sjuk” (tabell IV).   

 

Stor andel av både kvinnorna och männen, 93 % respektive 82 %, instämde i påståendet ” 

”Känslomässigt tär det på krafterna” och båda könen 97 % bland kvinnorna och 94 % bland 

männen instämmer i ”Jag har fått en ökad arbetsbörda. Högre andel män, 41 % mot 25 % av 

kvinnorna instämde i påståendet ”Jag får aldrig tid att sätta mig”. Av kvinnorna instämde 72 

%  i ” Jag har fått sluta med mina fritidsintressen” och femtio procent av männen. Resultatet 

visade en signifikant skillnad mellan könen för påståendet ”Det finns ingen jag kan vända mig 

till”, instämde samtliga kvinnor i studien i jämförelse mot ingen man p<0.05, för övriga 

påståenden fanns ingen signifikant skillnad (Tabell IV). 
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Tabell IV.  Totala antal deltagare i studien som instämd/ inte instämde i påståenden 1-12 (ACQLI) om sin vårdsituation samt 
andelen kvinnor respektive män. 
 

 Totalt    n=49 (%) Kvinnor n=32 Män n=17 p-värde 
Jag känner mig 
väldigt ensam 
-instämmer 
-instämmer inte 

 
 
18(37)* 
30(61) 

 
 
14(44)* 
17(53) 

 
 
  4(24) 
13(76) 

 
 
0,10 

Det finns ingen jag 
kan vända mig till 
-instämmer 
-instämmer inte  

 
 
  7(14) 
42(86) 

 
 
 7 (22) 
25(78) 

 
 
  0(0) 
17(100) 

 
 
0,05 

Känslomässigt tär det 
på krafterna 
-instämmer 
-instämmer inte 

 
 
44(90) 
  5(10) 

 
 
30(94) 
   2(6) 

 
 
14(82) 
   3(18) 

 
 
0,22 

Den här situationen 
gör mig sjuk 
-instämmer 
-instämmer inte 

 
 
15(31) 
34(69) 

 
 
10(31) 
22(69) 

 
 
  5(29) 
12(71) 

 
 
0,55 

Jag får aldrig tid att 
sätta mig 
-instämmer 
-instämmer inte 

 
 
15(31) 
34(69) 

 
 
  8(25) 
24(75) 

 
 
  7(41) 
10(59) 

 
 
0,14 

Ingen kommer och 
hälsar på nu 
-instämmer 
-instämmer inte 

 
 
14(29) 
35(71) 

 
 
  9(28) 
23(72) 

 
 
  5(29) 
12(71) 

 
 
0,59 

Jag måste ständigt 
anpassa mig till olika 
situationer för att 
fungera ihop med min 
anhörige 
-instämmer 
-instämmer inte 

 
 
 
 
 
37(76) 
12(24) 

 
 
 
 
 
25(78) 
  7(22) 

 
 
 
 
 
 12(71) 
   5(29) 

 
 
 
 
 
0,40 

Jag har övertagit de 
samtliga/de flesta 
vardagliga sysslorna 
-instämmer 
-instämmer inte 

 
 
 
44(90) 
  5(10) 

 
 
 
30(94) 
  2(6) 

 
 
 
14(82) 
   3(18) 

 
 
 
0,22 

Jag har fått en ökad 
arbetsbörda 
-instämmer 
-instämmer inte 

 
 
47(96) 
   2(4) 

 
 
31(97) 
   1(3) 

 
 
16(94) 
   1(6) 

 
 
0,58 

Jag har helt eller 
delvis slutat med 
mina fritidsintressen 
-instämmer 
-instämmer inte 

 
 
 
32(65) 
17(35) 

 
 
 
23(72) 
   9(28) 

 
 
 
9(53) 
8(47) 

 
 
 
0,16 

Jag har slutat med 
mitt arbete i förtid för 
att vårda min 
anhörige 
-instämmer 
-instämmer inte 

 
 
 
  4(8) 
45(92) 

 
 
 
  3(9) 
28(91) 

 
 
 
  1(6) 
16(94) 

 
 
 
0,55 

Jag försöker återskapa 
gemensamma 
upplevda händelser 
för att få kontakt med 
min anhörige 
-instämmer 
-instämmer inte 

 
 
 
 
 
36(73) 
13(27) 

 
 
 
 
 
 23(72) 
   9(28) 

 
 
 
 
 
 13(76) 
   4(24) 
 

 
 
 
 
 
0,55 

*Internt bortfall  
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DISKUSSION   
 

Syftet med studien var att undersöka upplevda aktivitetsglapp och livskvalitet hos anhöriga 

till personer med demenssjukdom samt om skillnad fanns mellan könen. För att uppnå en god 

livskvalitet är det väsentligt för människan att få vara aktiv och delta i aktiviteter (Kielhofner, 

2008). När det finns faktorer som hindrar utförandet av de aktiviteter som människan vill 

utföra finns risk för aktivitetsförlust, som även utgör en risk för ohälsa (Wilcock, 2005). 

Resultatet i denna studie visade att glapp fanns i aktivitetsutförandet ”utför inte men skulle 

vilja” inom de fyra aktivitetsområdena.  

 

Den tiden människan är fri från arbete och bundna aktiviteter så som sömn och hygien kan vi 

ägna till fritidsaktiviteter. Dessa aktiviteter utför vi människor för egen njutning skull. 

Deltagarna i denna studie hade flest aktivitetsglapp inom aktivitetsområdet fritid. Vilket kan 

tolkas som att det var något som deltagarna i denna studie ville utföra men inte gjorde i den 

omfattning de önskade.  I enlighet med Roos (2000) så är villkoren för att utöva 

fritidsaktiviteter kopplade till vilken samhällsstrukturer vi lever i och vilket 

handlingsutrymme människan har. I linje med Townsend (2002) är fritidsaktiviteter något 

som vi människor gör, det kan vara kreativa aktiviteter, skapande aktiviteter samt kulturella 

aktiviteter. Att utöva aktiviteter har en psykisk och fysisk positiv medicinsk effekt som bland 

annat ger en bättre stresstolerans, förbättrad fysik, minskar depression och ångest (Norling & 

Sullivan, 1992; Norling, Sullivan & Marklund, 1995).  

 

Resultatet i denna studie visade att kvinnorna upplevde fler antal aktivitetsglapp inom 

aktivitetsområdet sociala aktiviteter än männen. Vilket indikerar att kvinnorna i högre grad 

önskar deltaga i sociala aktiviteter. Detta är i linje med Avlund och Legarth (1994), Månsson, 

Fredriksson och Brännholm (1995) så väljer männen aktiviteter som är typiskt manliga 

aktiviteter som snickeri, bil- och husreparationer medan kvinnor (Eriksson, 2001) är socialt 

intresserade och väljer i större utsträckning sociala aktiviteter.  I sociala aktiviteter stärks 

sociala relationer och på så vis även livslusten, känsla av delaktighet och engagemang 

(Statens Folkhälsoinstitut 2008). Som människa vill vi känna och har behov av att uppleva ett 

välbefinnande och känna delaktighet, det behovet kan bland annat tillgodoses då vi deltar och 

utför aktiviteter (Wilcock, 2005; Kielhofner, 2008; Townsend. Langille & Ripley, 2003; 
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Payne, 2002). Emellertid när det sker en förändring i människans liv som när en person i 

familjen blir sjuk eller att själv drabbas av en funktionsnedsättning kan en påverkan ske på 

människans möjligheter att kunna vara delaktig (Kielhofner, 2008; Townsend et al.,2003). 

Konsekvenserna av att inte känna delaktighet är ensamhet och utsatthet som leder till oro, 

stress och man riskerar att mista sin livslust (Kielhofner, 2008; Statens Folkhälsoinstitut 

2008). För att möjliggöra för anhörig att kunna deltaga i aktiviteter som är meningsfulla för 

den anhörige behövs stöd och avlastning när de vårdar en person som är långvarigt sjuka eller 

som har funktionsnedsättning som vid en demenssjukdom. Stöd och avlastning finns i 

Sveriges kommuner men är utformat på olika sätt (SFS 2001:453; Ds 2008:18). 

 

Kvinnorna i denna studie uppgav i större utsträckning fler glapp i boendeaktiviteter än 

männen. Vilket kan tyda på att kvinnorna fick förändrade roller , nya tillkom och gamla roller 

förlorades. Detta är i linje med Kielhofner (2008), Szebehely (2005) och Agahi et al, (2005) 

att aktiviteter i vardagen som tidigare utförts av ena parten blir den andres ansvar och det är 

en del i att bli anhörig till en person med sjukdom. I enlighet med flertal studier påverkas män 

och kvinnor olika och upplever känslan av börda olika. Kvinnor som är anhörig och vårdar en 

person med sjukdom, det vill säga äldre fruar och döttrar är mera utsatta och har större risk för 

utbrändhet (Almberg, et. al. 1997; Campbell, et. al. 2008; Papastavrou, Kalokerinou, 

Papacostas, Tsangari & Sourtzi, 2007). Arbetsterapeuten arbetar utifrån ett klientcentrerat 

fokus och tar hänsyn till de olika roller som män respektive kvinnor har och involverar 

personen i beslut som ska tas,  ser till deras behov, erfarenheter och kunskap. En persons 

livshistoria är viktig och det är betydelsefullt att arbetsterapeuten i sitt arbete tar reda på vilka 

vanor och roller personen haft och har (CAOT, 2002).   

 

Deltagarna i studien instämde i att de fått en ökad arbetsbörda, att livssituationen de levde i 

tärde på deras krafter samt att de som anhörig ständigt måste anpassade sig i olika situationer, 

dessa förändringar skulle kunna tyda på att deltagarna i studien upplevde en försämrad 

livskvalitet. I linje med Naess (1987) är livskvalitet då människan är aktiv, har intressen och 

en bra relation med andra människor. En ökad arbetsbörda kan föra med sig att man som 

anhörig till en person med demenssjukdom inte orkar bevara sitt eget aktivitetsutförande och 

uppfattningen att ständigt måste anpassa sig i olika dagliga situationer skulle kunna tyda på en 

negativ känsla av brist på egen valfrihet och kontroll över sina handlingar. Att kunna utföra 

aktivitet som människan är intresserad av medför att hon/han har kraft och energi för det 
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(Naess, 1987). Resultatet i denna studie visade på att deltagarnas kraft/ork och energi var 

påverkad. I linje med Guberman (1999), är stress och den tunga bördan i dagliga situationer 

att underminerar anhörigas egen hälsa och livskvalitet.  Anhöriga drabbas oftast av fysiska 

och psykiska symptom som sömnlöshet, oro och fysisk utmattning. 

 

Resultatet visade att anhörig inte kände sig ensam i sin livssituation och att de hade socialt 

stöd omkring sig. Flertalet av deltagarna i studien trodde inte att deras livssituation skulle 

göra dem sjuk. I linje med Kaplan, Kassel och Gore, (1997), Genell och Johansson (1998) är 

det inte enbart betungande att vara anhörig till person med sjukdom. Bilden av att vara 

anhörig som vårdar en person med sjukdom ses ofta som en börda, stressfullt och krävande 

(Andrén & Elmståhl, 2007). Men det finns positiva sidor såsom att anhöriga känner sig 

nyttiga, känner arbetsglädje och uppskattning (Söderlund, 2004). Att få stödet från familjen, 

vänner och eller arbetskamrater är en faktor som påverkar hälsan positivt och har en 

hälsobefrämjande effekt, skyddar mot stressfaktorer och verkar som en buffert för att dämpa 

effekterna av skadliga psykosociala stressfaktorer samt är ett grundläggande mänskligt behov 

(Kaplan et al, 1977; Hedin, 1994). Deltagarna i denna studie var flertalet kvinnor i 

övervägande hög ålder, vilket skulle kunna representera den generationens kvinnor som 

traditionellt haft rollen som omhändertagande och inte klagande.   

 

Sammanfattningsvis utifrån denna studie visade resultatet på att anhöriges livssituation utifrån 

att vara anhörig till en person med demenssjukdom är påfrestande och har en inverkar på den 

anhöriges dagliga liv. Vilket är i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2010) att stöd 

och avlösning skall ges till den anhörige genom att den personen med demenssjukdom vistas 

tillfälligt på ett särskilt boende, deltar i dagverksamhet eller stannar hemma och att den 

anhörige ”ersätts” med personal som gör det möjligt för den anhörige att lämna hemmet för 

några timmar Arbetsterapeuter kan där stödja ett aktivt åldrande, genom att arbeta 

klientcentrerat skapar arbetsterapeuten ett partnerskap, ger information om vårdmöjligheter, 

möjliggöra för egen aktivitet genom att understödja anhöriga att välja, organisera och utföra 

de aktiviteter som är angelägna och betydelsefulla i den individens kontext (Kielhofner 2008, 

Blesedell Crepeau 2003;Townsend 2002,Townsend et al, 2003, Letts 2003).  

.  
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Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att undersöka hur anhörig som var make/maka och eller 

sammanboende med person med demenssjukdom upplevde aktivitetsglapp och livskvalitet 

blev urvalet till denna studie medlemmar i demensförening, och för att nå så många som 

möjligt valdes enkätstudie. Att välja medlemmar i demensförening är ett sätt att hitta personer 

som är anhörig till person med demenssjukdom, vilket kan stärka trovärdigheten i urvalet för 

studien.  Eftersom urvalet gjordes enbart i demensförening så kan vissa personer ha uteslutits. 

Det finns troligen anledningar till varför vissa personer väljer att inte ansluta sig till 

föreningen, kanske de som är riktigt vårdtyngda över att vara anhörig till en person med 

demenssjukdom och/eller själva begränsad i sina vardagliga aktiviteter.  Detta kan ha påverkat 

resultatet och speglar inte populationen i sin helhet. De två enkäterna bestod av strukturerat 

frågor med fastställda svarsalternativ. Det blev en hög grad av standardisering eftersom 

enkäterna såg likadan ut för alla (Trost, 2007).  

 

Till studie valdes två enkäter som har används i andra studier. Instrumentet OGQ har förvisso 

används i studier där personer har drabbats av sjukdom eller skada upplevt aktivitetsglapp, 

dock inte på hur anhöriga upplever aktivitetsglapp (Eriksson et al, 2006; Eriksson et al, 2009). 

Författaren till denna studie räknade med tillförlitlighet då aktivitetsglapp kan upplevas av 

varje människa oavsett om man är person med sjukdom eller anhörig (Kielhofner, 2008). 

Trots det fanns en del aktiviteter med som inte var relevanta för denna grupp av människor 

och speglade inte deras vardagliga aktivitetsområden helt korrekt, vilket inte reflekterades av 

författaren förrän efter genomförd undersökning.  

 

Instrumentet ACQLI är en modifierad version av QOL (Mc Sweeney et al, 1995; Lawton, 

1983) och har prövats i studier där man både studerat livskvalitet utifrån en anhöriges 

perspektiv och personer med demenssjukdom (Hoe, Hancock, Livingstone & Orell ,2006; 

Hoe, Hancock, Livingston, Woods, Challis & Orrell, 2009). Författaren valde ut de frågorna 1 

- 6 ur enkäten ACQLI som var relevanta för den här studien samt frågorna 7 – 12 ur egen 

studie. Anledningen till att författarna delvis valde att konstruera egna frågor var att det inte 

fanns något standardiserat instrument som passade studiens syfte. Dock är ett redan utvecklat 

och standardiserat instrument en fördel då det är validitets och reliabilitetstestat (Ejlertsson, 

2005). För att stärka tillförlitlighet och trovärdighet i denna studien hade frågorna 7 - 12 som 
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författaren själv konstruerat först kunnats prövas på en grupp personer som var i likhet med 

de i population som ämnades studeras (Ejlertsson, 2005).  Vilket måste beaktas i denna studie.   

 

Fördelarna med enkät som datainsamlingsmetod är att deltagarna i lugn och ro kan begrunda 

frågorna och överväga svarsalternativen i enkäten samt att anonymiteten i studien var 

garanterad är en styrka då deltagarna kan våga uttrycka sig mer.  Nackdelar med enkät som 

datainsamlingsmetod är att enkätundersökningar ofta ger större bortfall än 

intervjuundersökningar. Vilket kan ses i denna studie med ett bortfall på 51 %. Vid enkät 

undersökningar får man ofta en sämre kontroll över skälen till att personerna i bortfallet inte 

velat delta än vad man får vid en personlig kontakt som vid intervju (Ejlertsson, 2005). Vid 

kontakt med demensföreningen för distribueringen av enkäten vid andra utskicket då 

påminnelse skulle gå ut, framkom det för författaren i studien att en del av dem som skulle 

vara behjälpliga på demensföreningen var själva äldre och anhörig till en person med 

demenssjukdom och därmed vårdtyngda, vilket kan ha försvårat utskicken och försenat hela 

processen. Enligt Ejvegård (2009) bör en välförberedd och genomförd enkätstudie få en 

svarsfrekvens runt 80 % . Vidare menar han att studier med svarsfrekvenser under denna nivå 

ändå fyller ett visst syfte då den kan ge upplysningar av olika slag. I den här studien var 

svarsfrekvensen 49%. Vilket medför att inga generella slutsatser kan dras, men resultatet torde 

ändå tyda på att anhöriga till personer med demenssjukdom har begränsad möjlighet till 

aktivitetsutförande och en förändrad livskvalitet gentemot andra som inte lever i en liknande 

livssituation. .  

 

 

 

Implikationer 

Anhöriga glöms lätt bort inom sjukvården även om den personen med demenssjukdom har en 

vård kontakt inom exempelvis primärvården är det inte självklart att vårdgivaren tar reda på 

hur den anhörige mår och har det. Resultatet i denna studie visar på att arbetsterapeuten har en 

funktion och skulle kunna arbeta mera specifikt gentemot de anhöriga. Arbetsterapeuten i sin 

profession ser det friska hos den anhörige och kan främja till aktivitetsutförande. Det kommer 

lätt i skuggan av alla de hinder och begränsningar som finns när man vårdar en person med 

sjukdom. Frågor huruvida anhöriga som i dag vårdar en person med sjukdom i hemmet är den 

som skall avlasta den skattefinansierade vården?  Vilka konsekvenser blir det för samhället 
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och sjukvården? Leder den öka arbetsbördan till en alltmer äldre sjukdomsdrabbad 

befolkning? Ämnet bör debatteras om anhörig till en person med demenssjukdom skall vara 

ett frivilligt val och ingenting som skall tas för givet?  Intresse för fortsatta studier skulle vara 

att undersöka om upplevda aktivitetsglapp kontra upplevelse av livskvalitet. Samt om skillnad 

finns mellan könen.  
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Bilaga 2 

 
 

VÅRDARENKÄT 
 
 
 

 

 

 

Läs först dessa anvisningar  

 

På följande sidor hittar du en del kommentarer som vårdare har gjort om sina erfarenheter av vård och sin 

relation med den person de vårdar. 

 

Läs varje uttalande noga och avgör om det gäller dig och din vårdsituation just nu. 

 

Om påstående gäller dig, ska du sätt √ i rutan Stämmer. 

Om påståendet inte gäller dig, ska du sätta √ i rutan Stämmer inte. 

 

Enkäten ifylles av en maka/make eller sammanboende som bor tillsammans i eget boende med en person med 

demenssjukdom. 
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LÄS VARJE PÅSTÅENDE NOGA OCH AVGÖR OM DETTA GÄLLER DIG OCH DIN 

VÅRDSITUATION JUST NU      

 

Kryssa för DU som fyller i enkäten om du är kvinna eller man samt vilken ålder DU har   

Kvinna  [1]     
                       Man  [0]       

                      Ålder      
   

 

Vilken utbildning har DU 

Folkskola/grundskola       
   

Realskola/gymnasium      
   

Universitet/högskola        
   

Annan                               
   

 

Vilken boendeform har NI 

 Lägenhet  [8]    
                  Hus  [9]      

       

 

 

1. Jag känner mig väldigt ensam.                                            [1]  
         Stämmer                       

  

                                                                                                 [0]  
        Stämmer inte      

 
 

2. Det finns ingen jag kan vända mig till.                              [1]   
        Stämmer                       

 

                                                                                                [0]   
        Stämmer inte    

 
 
3. Känslomässigt tär det på krafterna. 

                                                                                               [1]  
         Stämmer                       

  
 

                                                                                               [0]   
        Stämmer inte         
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LÄS VARJE PÅSTÅENDE NOGA OCH AVGÖR OM DETTA GÄLLER DIG OCH DIN 

VÅRDSITUATION JUST NU 

  

4. Den här situationen gör mig sjuk.                                                                                                                                                                             

                                                                                               [1]  
        Stämmer                                                                                    

 

                                                                                                [0] 
        Stämmer inte         

 
5. Jag får aldrig tid att sätta mig ned.                                                         

                                                                                                [1] 
        Stämmer                                                                                    

 

                                                                                                [0] 
        Stämmer inte         

 
 

6. Ingen kommer och hälsar på nu.                                          [1] 
        Stämmer                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                  [0] 
        Stämmer inte         

 

7. Jag måste ständigt anpassa mig till olika situationer 

    för att kunna fungera ihop med min anhörige.                   [1]  
         Stämmer    

                    

                                                                                                 [0] 
        Stämmer inte         

 

  
                             
8. Jag har övertagit samtliga/de flesta vardagliga sysslorna.                                  

                                                                                               [1]  
        Stämmer    

                    

                                                                                               [0]  
        Stämmer inte    

 
 

9. Jag har fått en ökad arbetsbörda.                                       [1]   
        Stämmer                       

  

                                                                                               [0]   
        Stämmer inte  
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LÄS VARJE PÅSTÅENDE NOGA OCH AVGÖR OM DETTA GÄLLER DIG OCH DIN 

VÅRDSITUATION JUST NU 

 
 
 
 
10. Jag har helt eller delvis slutat med mina  

     fritidsintressen.                                                                   [1]  
         Stämmer                       

  
  

                                                                                                 [0]  
        Stämmer inte 

 
 
11. Jag har slutat mitt arbete i förtid för att                    

      vårda min anhörige.                                                           [1]  
         Stämmer                       

  
  

                                                                                                 [0]  
        Stämmer inte 

 
 
12. Jag försöker återskapa gemensamma upplevda 

      händelser för att få kontakt med min anhörige.                 [1]  
         Stämmer                       

  
  

                                                                                                 [0]  
        Stämmer inte 

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för att Du tog dig tid att fylla i enkäten. 
 

Var snäll och kontrollera att du har besvarat allt på 
samtliga sex sidor. 
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Bilaga 3 
 
 
 
 
 
Hej! 
Jag skickar här 10 enkäter med kuvert, porto och svarskuvert som vi kom överens om.  Jag 
har satt fast varje enkät med svarskuvert med ett gem. Poängterar ytterligare att du 
distribuerar de vidare till de anhöriga som är maka/ make eller sammanboende med en person 
med demenssjukdom i sitt eget hem. Eftersom denna forskningsstudie vänder sig till dem. 
Anhöriga som svarar på enkäten kan få ha avlastning, hemtjänst för personen med 
demenssjukdom men bor till största delen tillsammans.  Jag hör av mig vid ett senare tillfälle 
så får vi se om du fick ut alla. 
 
Tack på förhand 
 
 
Christina Ekman                                                                        
Arbetsterapi avancerad nivå, Luleå tekniska universitet            
Rammelbergsvägen 2 B , 952 32 KALI X  Tel:070-3939033  arb.0923-76306                                                                     
Institutionen för hälsovetenskap                             
E-post: chrekm-7@student.ltu.se                        
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Bilaga 4 
 
Information och förfrågan om medverkan i forskningsstudie 
 
Forskning visar att roller och aktiviteter ger mening och är betydelsefulla för människors 

hälsa och välbefinnande. Inom arbetsterapi är arbetsterapeutens uppgift att se till människors 

möjligheter att utöva sina dagliga aktiviteter. Det sker stora förändringar inom vård och 

omsorg i vårt land med omprioriteringar inom landsting, kommunens boenden och hemtjänst, 

vilket innebär att personer med olika sjukdomar bor längre kvar hemma i sitt eget boende med 

ökade insatser från anhöriga. En del av dem har en demenssjukdom. Den anhöriges roll är 

mer betydelsefull idag och är ett komplement till vården av en sjuk person i det egna hemmet. 

Med denna studie hoppas jag kunna uppnå kunskapsvinster som kan vara till hjälp för 

arbetsterapeuten i sitt arbete gentemot den anhörige. Därför är det som arbetsterapeut av vikt 

att studera vilka förändrade roller som anhöriga till personer med demenssjukdom erfar. Du 

som fyller i enkäten skall vara maka, make eller sammanboende med en person med 

demenssjukdom i det egna hemmet. 

 

Om du väljer att delta i denna studie får Du besvara enkäten som följer med detta brev samt 

skicka enkäten åter i det bifogade svarskuvertet. Utskicket av enkäten sker via din lokala 

demensförening så för mig är du och förblir anonym. Du kommer i enkäten läsa påståenden 

med färdiga svarsalternativ där du kryssar i ett av dem. Tiden för att fylla i enkäten tar ungefär 

30 minuter. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och om du bestämmer dig för att delta 

kan du när som helst avbryta deltagande utan att ange skäl till varför.  Påståenden i enkäten 

kan väcka känslor hos dig och om du känner behov av samtal kan du kontakta mig på 

nedanstående telefon eller din lokala demensförening. Svaren kommer att behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att Ditt svar inte kommer att kunna identifieras i resultatet. 

Studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå tekniska universitets hemsida 

(http://epubl.ltu.se). 

Har Du några frågor som rör medverkan i studien är Du alltid välkommen att kontakta 
ansvarig för studien: 
 
Christina Ekman                                                                        Handledare: 
Arbetsterapi avancerad nivå, Luleå tekniska universitet           Maria Prellwitz  
Rammelbergsvägen 2 B , 952 32 KALIX                                 Universitetslektor  
Tel:070-3939033                                                                       Institutionen för hälsovetenskap                             
E-post: chrekm-7@student.ltu.se                                              Luleå tekniska universitet  
                                                                                                   Tel: 0920-491000 växel 
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Bilaga 5 
 
Våren 2010 

 

Påminnelse om förfrågan om medverkan i forskningsstudie  

För ett par veckor sedan fick du en frågeblankett som riktade sig till dig som är maka, make 

eller sammanboende med en person med demenssjukdom i det egna hemmet. 

 

Om du redan svarat 

Om du redan svarat och skickat in enkäten i det bifogade svarskuvertet ber vi dig bortse från 

denna påminnelse och vi tackar för ditt svar. 

 

Om du ännu inte har svarat 

Om du ännu inte har svarat på frågorna ber vi dig göra det inom närmsta dagarna och skicka 

den åter i det bifogade svarskuvertet. Genom att besvara enkäten hjälper du till att belysa 

anhörigas situation som anhörigvårdare och bidra till att uppnå kunskapsvinster som kan vara 

till hjälp för arbetsterapeuten i sitt arbete gentemot den anhörige. Du väljer själv om du vill 

delta i forskningsstudien. Dina synpunkter är viktiga och möjligheten till att få ett rättvisande 

och användbart resultat är större ju fler som deltar. 

 

Vi vill gärna få in dina svar inom en vecka. När du svarat lägger du enkäten i det bifogade 

svarskuvertet, frimärke behövs inte. 

 

Frågor om forskningsstudien 

Har Du några frågor som rör medverkan i studien är Du alltid välkommen att kontakta 
ansvarig för studien: 
 
Christina Ekman                                                                        Handledare: 
Arbetsterapi avancerad nivå, Luleå tekniska universitet           Maria Prellwitz  
Rammelbergsvägen 2 B , 952 32 KALIX                                 Universitetslektor  
Tel:070-3939033                                                                       Institutionen för hälsovetenskap                             
E-post: chrekm-7@student.ltu.se                                              Luleå tekniska universitet  
                                                                                                   Tel: 0920-491000 växel 
 
Tack för din medverkan! 
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