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Abstrakt 

Anhörigvård benämns idag som en samhällsbärande funktion som i vissa fall 

ersätter samhällets insatser från hälso- och sjukvård. Att vara anhörigvårdare kan 

dock innebära konsekvenser för den egna hälsan och livskvaliteten. Syftet med 

denna litteraturstudie var att beskriva faktorer som kan vara av betydelse för 

anhörigvårdares livskvalitet vid vård och omsorg av äldre närstående i Sverige. En 

integrerad översikt användes som metod för att skapa en översikt av 

kunskapsläget som motsvarade syftet. Sjutton vetenskapliga artiklar med olika 

metodologisk ansats analyserades och byggde upp resultatet. Resultatet visade att 

faktorer som kunde vara av betydelse för anhörigvårdares livskvalitet var att 

relation och roller till närstående förändrades, närståendes grad av beroende, typ 

av relation till närstående, anhörigvårdarens förmåga att hantera utmaningarna, 

anhörigvårdarens kön, ålder och ekonomiska förutsättningar, subjektiv hälsa hos 

anhörigvårdaren samt att dela ansvar och ta emot stöd i situationen. Resultatet har 

diskuterats utifrån de skilda upplevelserna av anhörigvårdande beroende på kön, 

typ av relation till den närstående, förmågan att hantera situationen samt behov av 

och tillgänglighet till stöd. Slutsatsen var att stödja anhörigvårdare och dess 

närstående att hantera en förändrad livssituation är av stor vikt för sjuksköterskan 

i det hälsofrämjande arbetet vilket borde implementeras mer i hälso- och 

sjukvården.  

 

Nyckelord: Omvårdnad, Systematisk litteraturstudie, Hälsofrämjande, 

Anhörigvårdare, Närstående, Äldre, Livskvalitet, Sverige 
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Medellivslängden i Sverige ökar och det finns idag en stor åldrande generation (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2013). Antalet äldre ökar snabbare än antalet personer i arbetsför ålder 

(Socialstyrelsen, 2009). Den åldrande befolkningen innebär ett ökat behov av hälso- och 

äldrevård, vilket innebär en utmaning för samhället (Socialdepartementet, 2010). En grundidé 

i det svenska välfärdssystemet är att den offentliga servicen ska substituera familjens ansvar 

genom att bistå vårdbehov hos befolkningen (Johansson, Long & Parker 2011; Larsson, 

2007).  Från 60-talet till mitten av 80-talet utökades den offentliga vården av äldre (Johansson 

& Sundström, 2008). Men i början av 1990-talet skedde stora förändringar inom hälso- och 

sjukvården parallellt med en rådande ekonomisk kris. Nationella direktiv om att öppna upp 

den skattefinansierade välfärden för marknadsinflytande, i linje med globala politiska 

strömningar, har influerat den svenska äldreomsorgen sedan mitten på 80-talet (Szebehely & 

Trydegård, 2011). År 1992 introducerades Ädelreformen, vilken innebar att kommunerna 

övertog ansvaret för äldreomsorgen från landstingen (Szebehely & Trydegård, 2011). 

Anledningen till Ädelreformen var bland annat politiska trender som lyfte fram en mer 

individanpassad hälso- och sjukvård, utifrån perspektiv om självbestämmande och livskvalitet 

(Andersson & Karlberg, 2000). Reformen infördes även utav ekonomiska skäl för att komma 

åt problemet med äldre “bed-blockers”, vilket orsakade långa väntetider till specialistvård 

(Andersson & Karlberg, 2000; Johansson, 1997). Antalet vårdplatser på sjukhusen minskade 

dramatiskt, mellan 1992 och 2005 med nästan hälften. Detta innebar att äldre personer ofta 

hade stora vårdbehov vid utskrivning från sjukhusen, vilket ökade kraven på den kommunala 

vård och omsorgen (Szebehely & Trydegård, 2011). 

  

Sjukvården på både regional och kommunal nivå riktar sig idag till den med störst behov av 

hjälp. För lite ekonomiska resurser i kommunerna innebär att de med mindre behov inte i 

samma utsträckning som tidigare omfattas av den offentliga vården (Szebehely & Trydegård, 

2011; Lagergren, 2002). 90-talets nedgång i offentlig service blev en drivande kraft för att 

lägga över allt mer ansvar på familjer och frivilliga vid vård av äldre (Johansson et al., 2011). 

 Familjer och vänner har inte bara ökat sina insatser till personer med mindre hjälpbehov utan 

även till dem med stora behov som även tar emot hjälp från den offentliga vården (Szebehely 

& Trydegård, 2011). Under åren då den offentliga hemtjänsten expanderade, fram till 80- 

talet, sågs familjen främst som ett komplement till den offentliga äldrevården (Larsson, 2007). 

Enligt Larsson (2007) ter det sig nu snarare som att familjen har fått fylla gapet mellan äldres 

behov och de resurser som finns tillgängliga för vård och omsorg. Forskare talar om en 

substantiell omkastning i vårdmönstret på grund av neddragningar i den offentliga servicen 
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(Johansson, Sundström & Hassing; 2003, Larsson, 2006), om ett skifte inom hälso- och 

sjukvården mot en mer familjecentrerad vård, där anhörigvården i allt högre grad substituerar 

snarare än kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården (Karlsson, Edberg, Westergren 

& Hallberg, 2008; Nordberg, von Strauss, Kåreholt, Johansson & Wimo, 2005). Även 

Socialstyrelsen (2014) benämner idag anhörigvård som en samhällsbärande funktion som i 

vissa fall ersätter samhällets insatser, och inte enbart är ett komplement till hälso- och 

sjukvården och socialtjänst. 

 

Anhöriga kan definieras som personer som vårdar och stödjer en närstående, såsom en vän 

eller familjemedlem (partner, vuxna barn, föräldrar), vid exempelvis psykisk eller fysisk 

funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom, missbruks- eller 

beroendeproblem (Socialstyrelsen, 2013). I Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453, kap. 5, 10 

§) används istället för begreppet anhörigvårdare personer som vårdar eller stödjer närstående 

(Regeringen prop. 2008/09:82 ). Denna studie har dock använt sig av den tidigare 

benämningen anhörigvårdare. En närstående definieras här som en person som tar emot vård 

och omsorg av en anhörigvårdare på grund av hög ålder, långvarig sjukdom eller 

funktionsnedsättning (SoL, SFS 2001:453, kap. 5, 10 §). 

 

Enligt en studie från Socialstyrelsen (2012) så är det drygt 1,3 miljoner personer, närmare var 

femte person i vuxen ålder, som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Denna 

undersökning visar att det inte är några stora skillnader mellan män och kvinnor med 

avseende på hur mycket tid som läggs ner i omsorgsgivandet och dess frekvens. Däremot 

visar studien att vilken typ av vård och omsorg som ges skiljer sig åt, män ger oftare mer 

praktisk hjälp och ekonomiskt stöd medan kvinnor ger mer personlig omsorg, tillsyn och 

umgänge. Att ge någon form av informell vård är vanligt i alla åldrar, men särskilt vanligt är 

det bland de i medelåldern och bland äldre (Jegermalm & Jeppson Grassman, 2009). 

Socialstyrelsens studie (2012) tyder på att personer med lägre utbildning ger mer vård och 

omsorg till en närstående än de med högre utbildning. Det är även vanligare att de som är 

utrikesfödda ger vård och omsorg till en närstående varje dag jämfört med gruppen 

inrikesfödda. Omfattningen av anhörigvården påverkas av boendesituationen. Det är vanligast 

att vård och omsorg ges till en person som bor i en egen bostad, de som bor i särskilt boende 

får minst anhörigvård räknat i tid. Den vanligaste typen av vård och omsorg, som ges av drygt 

två tredjedelar av anhörigvårdarna, består i praktisk hjälp såsom inköp, städning, tvätt, 

matlagning, social stimulans och “förströelse”. Ungefär hälften hjälper med kontakt till 
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sjukvård och socialtjänst samt tillsyn. Hjälp med personlig omsorg ges av cirka en tredjedel. 

Ekonomiskt stöd gavs av ungefär en fjärdedel i undersökningen. 

 

Vikten för en äldre i behov av vård att ha en anhörig vid sin sida är stor. Att ha en ömsesidig 

relation och ett känslomässigt stöd kan leda till känslor av tillhörighet, säkerhet och 

välbefinnande för den äldre. Att ha ett välfungerande nätverk av stöd från den offentliga 

hälso- och sjukvården tillsammans med anhöriga kan tillåta den äldre att bibehålla 

självbestämmande även om de är beroende av hjälp från andra (Duner & Nordström, 2007). 

Att vara anhörigvårdare kan dock få konsekvenser för den egna hälsan och livskvaliteten. 

 Högre grad av vård- och omsorgsgivande kan medföra en ökad risk för lägre livskvalitet 

(Borg och Hallbergs, 2006). Att ge vård och omsorg till en palliativ närstående kan innebära 

fysiska och psykologiska symptom som huvudvärk, minskad aptit, ångest och depression 

(Milberg, Strang & Jakobsson, 2003). En studie visar även att anhörigvårdare som upplever 

mental eller känslomässig belastning har en risk för ökad dödlighet (Schultz & Beach, 1999). 

Det finns ett samband mellan att ju mer vård och omsorg anhörigvårdaren ger desto sämre är 

det egna självskattade hälsotillståndet (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är enligt International Council of Nurses 

(ICN, 2014) att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO, 1948) definieras hälsa inte enbart som frånvaron av 

sjukdom utan även som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. 

Utifrån den internationella hälsokonferensen i Ottawa 1986 utgår hälsofrämjande arbete från 

en holistisk syn på hälsa (WHO, 1986; Nutbeam, 1998; WHO, 2009), med influenser från 

bland annat Antonovsky (Eriksson & Lindström, 2008). Hälsa kan således inte enbart 

relateras till sådant som hälsosamma livsstilar utan inkluderar ett fysiskt- mentalt- och socialt 

välbefinnande där ambitioner, behov och förmågan att svara mot förändringar i omgivningen 

vägs in (WHO, 1986; WHO, 2009). Konferensen i Ottawa utvidgade fokuset från att bara 

gälla individer eller grupper till att innefatta livskontexten (Nutbeam, 1998).  

 

Hälsa och livskvalitet är komplexa begrepp innefattande många olika dimensioner, som även 

har varierande definitioner i litteraturen och forskningen. Livskvalitet definieras enligt WHO 

(1995) som individers uppfattningar om deras ställning i livet inom ramen för kulturen och 

värdesystem där de bor, och i förhållande till deras mål, förväntningar, normer och farhågor. 

Vilket innefattar individers fysiska hälsa, psykiska tillstånd, nivå av självständighet, sociala 
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relationer, personliga övertygelser och dess relation i förhållande till de framträdande dragen i 

miljön. Denna definition av livskvalitet har studien utgått ifrån, livskvalitet ses som en 

subjektiv upplevelse som är relativ i förhållande till varje enskild individ. Hälsa är en viktig 

dimension av livskvalitet, att studera livskvalitet är därför viktigt och relevant för det 

hälsofrämjande arbetet. 

 

Sjuksköterskan delar ansvaret med samhället att initiera och stödja handlingar för att möta 

hälso- och sociala behov i befolkningen, speciellt för de mer sårbara grupperna (ICN, 2014). 

Att vara anhörigvårdare kan innebära en sårbarhet, de fyller en stor och viktig roll för de 

närstående och axlar en samhällsbärande funktion men många gånger på bekostnad av den 

egna hälsan. Enligt ICN (2014) ska sjuksköterskan erbjuda vård till enskilda personer, 

familjer och allmänheten samt samordna sitt arbete med andra yrkesgrupper. Sjuksköterskan 

ska även verka för jämlikhet och social rättvisa i resursfördelning, tillgång till hälso- och 

sjukvård och andra vård- och omsorgstjänster (ICN, 2014). Sjuksköterskan kommer i sitt 

arbete dagligen i kontakt med anhörigvårdare och samverkar med dessa på olika plan. 

Sjuksköterskan fungerar även många gånger som en länk mellan landsting och kommun och 

har där en betydande roll att verka för resursfördelning och hälsofrämjande lösningar för 

patient såväl som anhörig. Vid mötet med anhörigvårdare i den dagliga vården av patienter, 

såväl som vid exempelvis planering och organisering av patientens vård i hemmet, är det 

viktigt att utgå från ett holistiskt hälsoperspektiv där hälsa inkluderar fler aspekter än enbart 

frånvaron av fysisk sjukdom, samt även ett bredare samhälleligt hälsoperspektiv som även 

inkluderar de anhöriga i sin roll både som samhällsinvånare och stöttepelare för patienten. Det 

kan ge oss verktyg att uppmärksamma anhörigvårdarens situation, ifrågasätta och belysa när, 

om och hur anhörigvård är lämpligt och kunskap om vad som kan vara dess följder.  

 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva faktorer som kan vara av betydelse för 

anhörigvårdares livskvalitet vid vård och omsorg av äldre närstående i Sverige. 

 

Metod 

För att få en översikt över det nuvarande kunskapsläget som motsvarade syftet valdes en 

integrerad översikt som metod. Detta eftersom det enligt Whittemore och Knafl (2005) är den 

bredaste översikten i och med möjligheten att kombinera data från olika metodologiska 

ansatser. För att nå större förståelse om ett fenomen, vilket i detta fall innebar kunskap om 
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faktorer som kan vara av betydelse för anhörigvårdarnas livskvalitet, inkluderades såväl 

experimentella som icke-experimentella studier vilket metoden tillåter. Genom användandet 

av en integrerad översiktsmetod kunde olika perspektiv och data sammanställas i en 

systematisk kunskapsbas som sedan kan utgöra grund för praktisk omvårdnad. 

Genomförandet av en integrerad översikt innebar stegen problemformulering, 

litteratursökning, värdering av data, dataanalys samt presentation. 

 

Litteratursökning 

För att avgränsa forskningsproblemet, säkerställa tillräcklig tillgång till information och göra 

litteratursökningen mer effektiv genomfördes en första pilotsökning i enlighet med Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 61). Efter att detta fastställts formulerades frågeställningen 

utifrån vårt syfte: Vilka faktorer kan vara av betydelse för anhörigvårdares livskvalitet vid 

vård och omsorg av äldre närstående i Sverige?  

Inför litteratursökningen utformades en plan utifrån Willman et al., (2011, s. 67-69). 

Litteraturen skulle bestå av vetenskapliga artiklar publicerade på engelska på grund av 

författarnas språkkunskaper. Med hänsyn till avsatt tid för studien samt syftet identifierades 

databaserna PubMed och CINAHL som relevanta för att inkludera litteratur med medicin- och 

omvårdnadsfokus. Som tidsbegränsning i databaserna valdes år 2004 för att få de senaste tio 

årens publikationer. I databasen CINAHL begränsades sökningen till “peer reviewed”, som 

innebär att artiklarna är förhandsgranskade. Som inklusionskriterier utformades “närstående 

med en medelålder från 65 år och äldre”, “vuxna anhörigvårdare”, “artiklar som utifrån 

studier där anhörigvårdare deltar beskriver faktorer som kan vara av betydelse för 

anhörigvårdares livskvalitet”, “artiklar som avhandlar läget i Sverige”, “publicerade på 

engelska” samt “artiklar publicerade 2004-01-01-2014”. Exklusionskriterium var 

“systematiska översikter, meta-analyser och meta-synteser” på grund av svårigheten att 

inkludera artiklar som använt samma källor till resultatdelen i och med risk för bias.  

Sökorden utgick från frågeställningen. Begrepp för anhörigvårdare och Sverige har sedan 

översatts och genom databasernas thesaurus, ämnesordlista, hittades vedertagna MeSH-termer 

och CINAHL-headings anpassade för sökning i respektive databas. Sökord identifierades 

även utifrån relevanta artiklars nyckelord. Sökord som ofta användes utan att vara vedertagna 

CINAHL-headings eller MeSH-termer användes till fritextsökning. Synonyma sökord som 

hade betydelse för frågeställningen undersöktes och de som ej var relevanta uteslöts. 
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Sökorden kombinerades och Booleska termer användes för att effektivt kombinera sökorden 

med varandra på olika sätt i en heltäckande sökning (Willman et al., 2011, s. 72-73). Booleska 

termer som använts till denna litteratursökning är “AND” för att avgränsa samt “OR” för att 

bredda sökningen. I litteratursökningen användes vänstertrunkering, vilket innebär att 

använda sig av ordstammen vid sökning och lägga till en asterisk (*) för att på så sätt 

inkludera ordets alla böjningsformer. För att undvika att sammansatta ord i fritext skulle 

kastas om vid sökningen användes citattecken i enlighet med Willman et al. (2011, s. 75-76). 

De sökord som slutligen användes för anhörigvårdare var Home nursing, Informal care*, 

Family care* vilka kombinerades med OR för att sedan sökas tillsammans med AND Sweden 

(tabell 1). 

 

Tabell 1: Litteratursökning 

 

Syftet med sökning: faktorer som kan vara av betydelse för anhörigvårdares 

livskvalitet vid vård och omsorg av äldre närstående i Sverige 

 

PubMed 2014 09 22 

Söknr 

 

  *) Söktermer  Antal 

träffar 

1   MSH ”Home nursing”  8886 

2   FT ”Informal Care*”  978 

3   FT ”Family Care*”  1277 

4   MSH Sweden  242948 

5    1 OR 2 OR 3  10815 

6    4 AND 5  272 

7    Filters: Publication date from 2004/01/01 to 2014/12/31  153 

8    Filters: Publication date from 2004/01/01 to 

2014/12/31; English 

 149 

CINAHL 2014 09 22 

Söknr 

 

*) Söktermer Antal 

träffar 

9 CH ”Home nursing” 9058 

10 FT ”Informal Care*” 1642 

11 FT ”Family Care*” 4789 

12 CH Sweden 15704 

13  9 OR 10 OR 11 14557 

14  12 AND 13 197 

CINAHL 2014 09 22 
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Söknr 

 

*) Söktermer Antal 

träffar 

15  Limiters - Peer Reviewed 192 

16  Limiters - Peer Reviewed; English Language 187 

17  Limiters - Peer Reviewed; Published Date: 20040101-

20141231; English Language 

131 

*MSH – MeSH termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – fritextsökning 

 

En bred litteratursökning genomfördes för att undvika att missa relevant litteratur i och med 

svårigheten att fånga in den breda definitionen av livskvalitet, då många olika termer kan 

relateras till begreppet. Litteratursökningen gav sammanlagt 280 artiklar vilket innebar ett 

urval i flera steg. Utifrån litteratursökningen valdes 73 artiklar ut manuellt genom att läsa 

rubriker och abstrakt, utifrån inklusionkriterierna anhörigvårdare och livskvalitet. 

Definitionen av livskvalitet har gjorts utifrån WHO:s beskrivning och är tidigare beskriven i 

introduktionen.  I steg två lades ålderskriteriet till genom att utgå från studiernas urval, vilket 

resulterade i 33 artiklar som skrevs ut i heltext. Dessa artiklar genomgick en grundligare 

genomgång då även metod och resultat lästes, för att hitta de artiklar som svarade mot 

studiens syfte och inklusion- och exklusionskriterier. Sammanlagt resulterade urvalsprocessen 

i 17 artiklar (Bilaga 1). 

 

Kvalitetsgranskning 

I en översiktsstudie som innehåller ett urval av studier med olika metodologisk ansats kan 

olika protokoll användas för kvalitetsbedömning av artiklar. Kvalitetsgranskningen har utgått 

med stöd från Willman et al. (2011, s. 173-176) granskningsprotokoll bilaga G och H för 

kvalitetsbestämning av vetenskapliga studier. De inkluderade studierna poängsattes utifrån 

kriterier, poängen räknades om i procent utifrån den totala möjliga poängsumman och via 

procentsatsen kunde studiernas kvalitet lättare jämföras med varandra i likhet med Willman et 

al. (2011, s.108). Procentindelningen som användes var 60-69 procent för låg kvalitet, 70-79 

procent för medel kvalitet och 80-100 procent för hög kvalitet (Willman et al., 2006, s. 96). 

Kvalitetsgranskningsprotokollen modifierades utifrån de granskade studiernas design samt vår 

studies syfte, och maxpoängen räknades om för att procentsatsen inte skulle påverkas. Vid 

granskning av kvantitativa studier granskades forskningsfrågans tydlighet, urvalskriterier 

samt dess representativitet, bortfall, etiskt resonemang, resultatets tillförlitlighet utifrån 

mätmetodernas validitet och reliabilitet och resultatets generaliserbarhet. Granskning av 



10 
 

kvalitativa studier gjordes utifrån presenterad kontext, syftets tydlighet och dess förhållande 

till studiens metod, dess urval och datainsamlingsmetod, etiskt resonemang, dataredovisning, 

bortfall, analys samt ifall resultatet var logiskt och begripligt vilket beskrivs av Willman et al. 

(2011, s. 173-176). Studiernas tilldelade kvalitetsgrad användes ej som kriterium för 

inkludering i studien utan redovisas istället i tabell (Bilaga 1). 

 

Dataanalys 

Whittemore och Knafls (2005) metodartikel för integrerade översikter utgjorde grunden för 

dataanalysen. Detta innebar att data ordnades, kodades, kategoriseras för att sedan 

sammanfattas i en slutsats relaterat till syftet med studien. Datareducering var första steget 

och utfördes genom att artiklarna i urvalet lästes igenom upprepade gånger varpå de 

sorterades efter liknande resultat för att sedan underlätta analysen. Extrahering av data 

genomfördes genom att utifrån artiklarnas resultat göra utdrag av data som svarade mot syfte 

och frågeställning. Dessa numrerades för att vara spårbara och för att slutsatserna sedan skulle 

kunna jämföras mot primärdata. Textenheterna översattes från engelska till svenska innan de 

kondenserades. Kondenseringen innebar att förkorta textenheterna utan att förlora det viktiga i 

innehållet vilket gjorde materialet mer hanterbart.  De kondenserade textenheterna namngavs 

sedan med hjälp av underrubriker som svarade mot det huvudsakliga innehållet i utdraget. 

Utifrån underrubrikerna kunde sedan textenheterna sorteras och likartade kunde kategoriseras 

tillsammans och sammanställas i en matris. Matrisen innehöll då en översikt av litteraturen 

uppdelat i tre områden med ett flertal underrubriker, vilket förenklade processen med att göra 

jämförelser utifrån innehållet i underrubrikerna vilket var nästa steg.  Jämförande av data 

gjordes för att identifiera viktiga mönster, teman eller relationer mellan data. Processen att 

sortera liknande data tillsammans gjorde att det utifrån de tre områdena framkom sju 

kategorier motsvarande faktorer som kan ha betydelse för anhörigvårdares livskvalitet vid 

vård av en äldre närstående i Sverige. De artiklar som bygger upp kategorierna redovisas i en 

matris (Bilaga 2). Genom att jämföra med primärdata och de inkluderade artiklarna kunde det 

säkerställas att data ej förvrängts under analysprocessen varpå resultatet kunde verifieras. 

Beskrivandet av detaljerna frångicks för att slutligen kunna dra mer generella slutsatser ifrån 

resultatet. De viktigaste beståndsdelarna från resultatet i helhet presenterades i en 

sammanfattning.  

Resultat 
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De identifierade faktorerna presenteras som sju kategorier. Dessa har delats in i tre 

övergripande områden: “I relation till närstående”, “I relation till den egna individen”, “I 

relation till andra”. Dessa tre områden speglar komplexiteten i begreppet livskvalitet och hur 

detta förhåller sig till den egna upplevelsen. Resultatet illustrerar (figur 1) att de faktorer som 

kan vara av betydelse för anhörigvårdares livskvalitet inte kan ses som separata och frånskilda 

varandra. Resultatet är ett synliggörande av vissa centrala aspekter som kan vara av betydelse 

för anhörigvårdarnas livskvalitet. Dessa faktorer existerar och verkar dock i ett samspel med 

varandra, på olika sätt och i olika former beroende på specifik situation. Resultatet presenteras 

nedan genom att de olika faktorerna beskrivs under respektive område och avslutas med en 

sammanfattning. 

 

Figur 1: Illustration över områden och kategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I relation till närstående 

I relation till närstående identifierades tre kategorier, förändrade roller och relation, 

närståendes grad av beroende samt typ av relation. 
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Förändrade roller och relation 

Rollerna i familjen hade förändrats (Gosman-Hedström, Claesson & Blomstrand, 2008; 

Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012) och i den förändrade relationen stod den 

närståendes behov i fokus (Wester, Larsson, Olofsson & Pennbrant, 2013; Pihl et al., 2010; 

Gosman-Hedström et al., 2008; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). Närstående 

beskrevs som “vårdobjekt”, som krävde fullständig uppmärksamhet, överbeskyddades. Det 

var svårt att sätta gränser för vård- och omsorgsgivandet (Gosman-Hedström & Dahlin-

Ivanoff, 2012). Att den närstående hade smärta, var i en beroendeställning och att de krävde 

ständig hjälp upplevdes svårt (Gosman-Hedström et al., 2008). De beskrev en konstant oro för 

den närstående (Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2010; Olsson, Engström, Skovdahl & Lampic, 

2012; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012) och ville alltid hålla ett öga på den 

närstående (Olsson et al., 2012; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). 

Anhörigvårdarna var tvungna att ta mer ansvar i hemmet och vara den drivande parten vilket 

kunde vara stressande (Pihl et al., 2010). Att rollen som vårdare hade inneburit en möjlighet 

att vidga intressen och kontakter, samt utveckla nya färdigheter och förmågor var det minst 

tillfredsställande vid en studie om tillfredsställelsefaktorer i vård- och omsorgsgivandet bland 

anhörigvårdare (Andrén & Elmståhl, 2005).  

Att inte kunna lämna den närstående utan tillsyn gjorde att de blev begränsade till hemmet 

(Gosman-Hedström et al., 2008; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Pihl et al., 2010; 

Wester et al., 2013). Friheten och spontaniteten i livet minskade då de ständigt tvingades 

tänka på den närståendes behov (Wester et al., 2013; Gosman-Hedström et al., 2008; 

Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). Denna begränsning samt stress och oro 

reducerade anhörigvårdarnas livskvalitet, och den förändrade livssituationen gjorde dem 

deprimerade (Wester et al., 2013). Anhörigvårdarna hade fått ge upp många av sina tidigare 

aktiviteter och intressen (Pihl et al., 2010; Wester et al., 2013). Att ha möjlighet att njuta av 

aktiviteter utanför vård- och omsorgsgivandet upplevdes som mycket viktigt utav de som 

upplevde en hög negativ inverkan (NI) av att ge vård och omsorg (Alwin, Öberg & Krevers, 

2010). Det hittades ett samband mellan att förändra egna aktiviteter för att vara beredd om 

någonting händer med låg mental livskvalitet (Ekwall, Sivberg & Rahm-Hallberg, 2004; 

Ekwall, Sivberg & Rahm-Hallberg, 2005), samt att hålla regelbunden kontakt för att undvika 

problem (Ekwall et al., 2004). Anhörigvårdarna beskrev hur de förhandlade med sina partners 

för att få tid för sig själva, för att kunna göra egna aktiviteter (Gosman-Hedström & Dahlin-

Ivanoff, 2012). De beskrev att de inte fick uppmärksamhet från sin närstående, vilket ledde 
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till känslor av ensamhet (Pihl et al., 2010). Att känna sig behövd och att få uppskattning från 

den närstående var viktigt för att känna tillfredsställelse som anhörigvårdare (Andrén & 

Elmståhl, 2005). Den ökade belastningen som den vårdande rollen innebar kunde medföra en 

förvärrad egen hälsa (Pihl et al., 2010). Den förändrade relationen med närståendes behov i 

fokus innebar en sårbarhet för anhörigvårdarna, då de ofta gav vård och omsorg tills de själva 

blev sjuka (Wester et al., 2013). 

Att se den närstående förändras till en annan beskrevs som plågsamt (Gosman-Hedström et 

al., 2008; Wester et al., 2013; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Pihl et al., 2010). 

De saknade den närstående var förut samt känslan av partnerskap. Det var en saknad av fysisk 

närhet (Pihl et al., 2010; Wester et al., 2013) samt gemensamma aktiviteter (Pihl et al., 2010). 

De beskrev även att de inte upplevde samma ömsesidiga och mentala kontakt till sin 

närstående som tidigare (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Pihl et al., 2010). 

Kommunikationsproblem med sin närstående upplevdes som svårt (Gosman-Hedström et al., 

2008). Känslor av besvikelse framkom då framtiden inte blivit som de förväntade sig. De 

dolde känslor av sorg över närståendes minskade fysiska förmåga för att hålla uppe den 

närståendes livslust. De försökte göra en distinktion mellan hur den närstående varit innan 

jämfört med efter sjukdomen (Pihl et al., 2010). Men närståendes förändring skapade 

svårhanterliga känslor som bland annat ilska, frustration och sorg (Gosman-Hedström & 

Dahlin-Ivanoff, 2012; Wester et al., 2013). När de blev irriterade och tappade tålamodet och 

kontrollen resulterade det i känslor av både aggression och skuld (Gosman-Hedström & 

Dahlin-Ivanoff, 2012).  

 

Närståendes grad av beroende  

Livskvaliteten skattades högre vid en lägre sjukdomsgrad hos den närstående (Gosman-

Hedström et al., 2008). Då närstående hade mer beteendeproblem, behövde mer hjälp inom 

fler områden eller mer kompletterande stöd skattades högre NI. De med en högre NI hade en 

belastande och ansträngd situation både subjektivt utifrån deras livskvalitet och objektivt 

utifrån den närståendes försämringsgrad. De med högre NI mötte fler behov hos den 

närstående, hade lägre uppskattad subjektiv hälsa och välbefinnande (Alwin, Öberg & 

Krevers, 2010; Krevers & Öberg, 2011). Lägre sjukdomsgrad hos den närstående hade ett 

samband med en lägre subjektiv belastning hos anhörigvårdarna. Att uppleva besvikelse var 

signifikant högre bland de med närstående som hade ett högt beroende, jämfört med de med 
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lägre beroende (Andrén & Elmståhl, 2008). Då närstående hade ett högre oberoende 

upplevdes högre syfte i vård- och omsorgsgivandet jämfört med då närstående hade ett högre 

beroende (Andrén & Elmståhl, 2005). Känslor av belastning relaterat till närståendes 

sinnestillstånd kunde öka över tid (Holst & Edberg, 2011). Vid högre sjukdomsgrad hos 

närstående minskade inte den upplevda belastningen, isoleringen och besvikelsen utifrån en 

stöd- och utbildningsintervention till skillnad från om närstående hade lägre sjukdomsgrad 

(Andrén & Elmståhl, 2008).    

Högre NI hittades bland de som gav mer hjälp med hushållssysslor (Alwin et al., 2010). 

Andra studier visade på att hjälpa någon annan med till exempel matlagning och städning 

hade positiva effekter korrelerat med fysisk livskvalitet (Ekwall et al., 2004: Ekwall et al., 

2005) men negativa effekter på den mentala livskvaliteten (Ekwall et al., 2005). Aktiviteter 

som korrelerade med låg livskvalitet var att hjälpa med medicinska frågor (Ekwall et al., 

2005). 

 

Typ av relation 

Andrén och Elmståhl (2005) studie visade att belastningen var högst vid vård av partner, följt 

av vård av förälder. Holst och Edbergs (2011) studie visade dock att då anhörigvårdaren var 

ett vuxet barn, svärson- eller dotter var det vanligare med rapportering av belastning jämfört 

med hos partners till den närstående. Andrén och Elmståhls (2005) studie visade på ett 

samband mellan att ju mer avlägsen relationen var desto lägre var tillfredsställelsen. En faktor 

för att känna tillfredsställelse var känslan av att den närstående skulle ha gjort likadant om 

situationen varit omvänd. Ett samband fanns mellan den totala belastningen, subjektiva hälsan 

och relation. 

 

I relation till den egna individen 

I relation till den egna individen identifierades tre kategorier, att hantera utmaningarna, 

sociodemografiska variabler samt subjektiv hälsa. 

Att hantera utmaningarna 

Att hantera utmaningarna i den förändrade situationen innebar bland annat ett anpassande 

samt ett accepterande av situationen, att förändringen var naturlig och att det fanns ett ansvar 

att hålla humöret uppe. För vissa var anpassningen lätt att göra, andra upplevde det som något 
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negativt. En del beskrev att de tog en dag i taget och var glada så länge de fick vara 

tillsammans (Pihl et al., 2010). Vissa vidhöll en positiv attityd även vid svårigheter och 

anhörigvårdarna var förvånade över kapaciteten som fanns inom dem. En del hittade känslor 

av styrka som en inneboende kvalitet hos sig själva. De hittade en unik resurskälla inom sig 

och klarade av utmaningarna (Stoltz, Willman & Udén, 2006). En del accepterade 

förändringen som en del av att bli äldre, andra beskrev att om förändringen skett under lång 

tid kunde anpassningen göras gradvis (Pihl et al., 2010).  

Anhörigvårdarna använde olika metoder för att hantera utmaningarna i situationen (Stoltz et 

al., 2006). Den förändrade livssituationen hade inneburit att vardagen blivit osäker och 

oförutsägbar (Wester et al., 2013; Pihl et al., 2010; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 

2012) och det var svårt att planera aktiviteter (Wester et al., 2013; Pihl et al., 2010), resor 

sköts därmed till framtiden och den närståendes dagskondition fick avgöra aktiviteter (Pihl et 

al., 2010).  De vidtog förebyggande åtgärder för att vara beredda på situationer som kunde 

uppstå (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). De balanserade livet och aktiviteter för 

den närstående utifrån dess fysiska och mentala tillstånd (Pihl et al., 2010).  För att uppleva 

kontroll och säkerhet i vardagen kunde det ibland resultera i egna lösningar som att till 

exempel låsa ytterdörren för att den närstående inte skulle gå ut (Olsson, Engström, Skovdahl 

& Lampic, 2012), samt att de tog hand om saker själva, till exempel medicinering till den 

närstående och att betala räkningar (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). Det ökade 

ansvaret sågs av en del som något naturligt, en del uppgav att de med tiden upplevde en 

minskning av oron (Pihl et al., 2010). Att identifiera personligt utrymme var viktigt för att 

hantera vardagen, det gav avledning och distraktion från vårdgivarsituationen. Det beskrevs 

som något vilsamt och som kunde hittas i vardagslivet, till exempel genom att gå ut med 

hunden eller lösa ett korsord (Stoltz et al., 2006; Pihl et al., 2010). De förhandlade med sig 

själva, att livet inte är så dåligt i stort om de bara fick en paus och en lugn stund, detta gjorde 

att de kunde känna lugn och återfå hopp och aptit på livet (Gosman-Hedström & Dahlin-

Ivanoff, 2012). Anhörigvårdare till partners anpassade personliga aktiviteter för att underlätta 

gemensamma upplevelser och fann nya aktiviteter som kunde upplevas tillsammans. Många 

tidigare aktiviteter hade blivit mindre betydelsefulla, och det var viktigt var att få spendera tid 

tillsammans med den närstående (Pihl et al., 2010). De såg på vård- och omsorgsgivandet som 

ett sätt att uttrycka kärlek till den närstående (Andrén & Elmståhl, 2005). De upplevde 

tillfredsställelse i vardagen när deras handlingar gav den närstående njutning, av att se den 

närstående lycklig (Andrén & Elmståhl, 2005; Andrén & Elmståhl, 2008), och att den 
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närstående var välmående och väl omhändertagen (Pihl et al., 2010; Andrén & Elmståhl, 

2005; Andrén & Elmståhl, 2008). Att vara nöjd i livet innefattade både att regelbundna 

aktiviteter kunde fortsätta för båda parter, men även att det var skönt att ta det lugnare än 

tidigare och uppleva en tillfredsställelse i att de hade vad de behövde i livet (Pihl et al., 2010). 

Att få ha varandra och bo tillsammans i deras eget hem gav upplevelsen av lycka. De hade 

tillbringat största delen av deras vuxna liv tillsammans och ett ömsesidigt beroende fanns 

(Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). Det var få som upplevde det svårt att deras hem 

förändrats eller fungerade som en arbetsplats för hemtjänst (Gosman-Hedström et al., 2008) 

Att anpassa sig till den förändrade situationen innebar att de tog till vara på varenda dag. 

Vissa upplevde en rädsla för framtiden och att de inte ville tänka på vilka eventuella problem 

och förändringar som skulle kunna uppkomma. För de som levde med positiva tankar om 

framtiden innebar det en tro på att den närstående skulle få en förbättrad fysisk kapacitet, 

vilket kunde möjliggöra fler gemensamma fysiska aktiviteter. Denna tanke beskrevs vara 

viktig för att klara av vardagslivet (Pihl et al., 2010). 

 

Sociodemografiska variabler 

Bland de sociodemografiska variablerna identifierades kön, ålder och ekonomiska 

förutsättningar. 

Kön 

Studier visade att kvinnliga anhörigvårdare, i jämförelse med manliga anhörigvårdare, 

upplevde läge välbefinnande, energi och känsla av sammanhang (Larson, Franzén-Dahlin, 

Billing, Arbin, Murray & Wredling, 2006 ), rapporterade oftare att de var belastade och hade 

en sämre hälsa (Holst och Edberg, 2011) samt lägre nivåer av välbefinnande uttryckt som 

total belastning (Andrén & Elmståhl, 2008). Männen rapporterade mer tillfredsställelse i sin 

vårdgivareroll efter 1 år samt efter 3 år jämfört med kvinnorna (Holst och Edberg, 2011). 

Kvinnorna rapporterade fler upplevelser av återkommande ensamhet jämfört med männen 

(Ekwall et al., 2005). 

Ålder 

Bland de yngre vuxna barnen (42-60 år) upplevdes en signifikant högre grad av belastning, 

isolering och känslomässig involvering jämfört med anhörigvårdare som var äldre. Det fanns 

en svag negativ korrelation mellan ålder och att känna belastning, ju yngre anhörigvårdaren 

var desto oftare kände de sig pressade av situationen (Holst & Edbergs, 2011). Att uppleva ett 
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syfte med vårdandet korrelerade mot ålder. Ålder korrelerade även med vikten av att känna 

uppskattning för vård- och omsorgsgivandet. Ett samband fanns även mellan subjektiv hälsa, 

total belastning, känsla av sammanhang och ålder (Andrén & Elmståhl, 2005). 

Ekonomiska förutsättningar 

En dålig ekonomisk situation korrelerade med låg mental (Ekwall et al., 2004; Ekwall et al., 

2005), och fysisk livskvalitet (Ekwall et al., 2004). Andrén och Elmståhls (2007) studie 

visade att den totala belastning, ansträngning och besvikelse justerat efter ålder och hälsa var 

relaterat till om anhörigvårdarens inkomst definierades som låg eller hög. Vid vård och 

omsorg av förälder upplevdes högre besvikelse, total belastning samt ansträngning hos 

låginkomsttagarna i jämförelse med höginkomsttagarna. 

 

Subjektiv hälsa 

Att själv vara beroende av hjälp var förenat med en låg mental och fysisk livskvalitet (Ekwall 

et al., 2004). Ett samband fanns mellan lågt skattad subjektiv hälsa och upplevelsen av 

belastning, lågt skattad subjektiv hälsa ökade risken för att uppleva belastning (Holst & 

Edberg, 2011). De med lågt skattad subjektiv hälsa upplevde högre grad av besvikelse jämfört 

med de med högre skattad subjektiv hälsa (Andrén & Elmståhl, 2007). Vid lågt skattad 

subjektiv hälsa kunde inte någon signifikant förändring ses på belastning eller tillfredsställelse 

vid en stöd- och utbildningsintervention, till skillnad från de med hög sjuklighet då en 

minskad belastning och ansträngning uppmättes (Andrén & Elmståhl, 2008). 

Andrén och Elmståhl (2005) studerade de belöningar anhörigvårdarna fick vid vård och 

omsorg av en närstående samt faktorer associerade med tillfredsställelse. Ett samband fanns 

mellan subjektiv hälsa, total belastning, känsla av sammanhang och ålder. Samband hittades 

mellan total belastning, subjektiv hälsa och relation till den närstående. Ett samband fanns 

även mellan låg känsla av sammanhang, total belastning och subjektiv hälsa. Inget samband 

hittades mellan tillfredsställelsefaktorerna och vårdgivarens subjektiva hälsa. 

 

I relation till andra 

I relation till andra identifierades en kategori, att dela ansvar och stöd i situationen. 

Att dela ansvar och stöd i situationen 

Att dela ansvaret för vård och omsorg för den närstående med andra ansågs betydelsefullt och 
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kunde möjliggöra att ibland kunna frångå vårdandet (Stoltz et al., 2006). Tillgängligheten till 

stöd och information beskrevs viktigt (Alwin et al., 2010; Stoltz et al., 2006). Att veta vart de 

kunde ringa om de behövde stöd och att den de ringde till kunde hjälpa dem medförde en 

känsla av tillit (Stoltz et al., 2006). Stöd kunde främja en känsla av att ha kontroll i livet 

(Wester et al., 2013). Mer stöd/service hade tagits emot av en större andel av de som upplevde 

lägre NI, vilket möjliggjorde för dem att spendera mer tid med familjen (Alwin et al., 2010). 

Känslorna över livssituationen kunde härledas till huruvida de mottagit stöd (Wester et al., 

2013).  

Att bli uppmärksammade och få förståelse för sin situation innebar att de kände sig sedda och 

lyssnade till (Stoltz et al., 2006). Att dela erfarenheter med andra anhörigvårdare i liknande 

situationer upplevdes som viktigt (Wester et al., 2013). Kvinnliga anhörigvårdare till partners 

hade ett större uppfattat socialt stöd i form av emotionella kontakter (Larson et al., 2006). 

Sociala sammankomster hade dock blivit en mindre del av livet än vad de önskade sig (Pihl et 

al., 2010) och de sociala nätverken hade krympt vilket beskrevs som en förlust (Gosman-

Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). Det upplevde att det var svårt när ingen kunde förstå hur 

ensamma de kände sig i situationen (Wester et al., 2013). Ensamhet, tillsammans med ett 

icke-existerande eller litet socialt nätverk visades påverka livskvaliteten negativt (Ekwall et 

al., 2005). Det var även svårt när de möttes av oförståelse från andra som inte förstod att 

partnern hade problem (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2008). De upplevde att de 

enbart kunde koppla av med nära vänner och familjen (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 

2012; Wester et al., 2013). En del beskrev även en känsla av att vara övergivna av sina 

vänner, vilka hade en tendens att dra sig undan (Stoltz et al., 2006). Att önska mer kontakt 

med barnbarnen hade ett negativt samband med fysisk livskvalitet (Ekwall et al., 2005).  

Hälso- och sjukvårdspersonalen fokuserade på den närstående och anhörigvårdarna upplevde 

att de sågs som oviktiga (Pihl et al., 2010; Wester et al., 2013). En del beskrev hur de inte fick 

uppmärksamhet för sin egen situation eller hjälp att handskas med den (Pihl et al., 2010; 

Stoltz et al., 2006; Wester et al., 2013). Det medförde en brist på stöd för behov som uppstått, 

att de inte fick erkännande för sina ansträngningar och inte blev bekräftade som en resurs 

(Pihl et al., 2010). De upplevde att de togs för givna som anhörigvårdare (Gosman-Hedström 

& Dahlin-Ivanoff, 2012). Att alltid tvingas vara tillgängliga i förhållande till hälso- och 

sjukvården och andra auktoriteter kunde upplevas tyngande (Wester et al., 2013). De 

förhandlade med hälso- och sjukvården för att de även skulle se till deras behov (Gosman-

Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). Stöd riktat till anhörigvårdare i form av utbildning och 
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stödgrupper visade att ansträngningen och besvikelsen minskade samt tillfredsställelse 

uppmätt utifrån syfte ökade (Andrén & Elmståhl, 2008). De som deltog fler gånger i en stöd-

och utbildningsintervention uppnådde en längre ihållande höjning av livskvaliteten jämfört 

med de som deltog färre gånger (Larson, Franzen-Dahlin, Billing, Arbin, Murray & Wredling, 

2005).  

Att ta emot hjälp och dela ansvar i olika praktiska situationer kunde uppfattas både positivt 

och negativt (Pihl et al., 2010).  De ville inte vara en belastning för deras vuxna barn (Stoltz et 

al., 2006; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). Men att på egen hand bära ansvaret 

för den vård och omsorg som gavs skapade upplevelser av ensamhet (Stoltz et al., 2006; 

Wester et al., 2013), osäkerhet, oro samt känslor av att vara överväldigade av ansvar (Stoltz et 

al., 2006). De upplevde sig oersättliga och känslan av ensamhet med ansvaret över vården och 

omsorgen kunde aldrig utraderas helt även om den närstående mottog hemsjukvård (Stoltz et 

al., 2006).  

Det upplevdes som ett problem att få tillgänglighet till professionellt stöd när de var 

oförmögna att hjälpa den närstående på egen hand. De möttes av tillfälliga lösningar, att ingen 

ville ta ansvar för om att den service och medicinska uppmärksamhet de fick var lämplig och 

de kände sig försakade då ingen brydde sig om deras familj (Stoltz et al., 2006). Att inte veta 

vart de skulle vända sig för att få tillgång till stöd var svårt och de tvingades själva initiera 

kontakten (Wester et al., 2013; Stoltz et al., 2006). De beskrev att det var en svår situation när 

den närstående blev utskriven från sjukhuset (Stoltz et al., 2006; Gosman-Hedström & 

Dahlin-Ivanoff, 2012), de förhandlade med personal att den närstående inte skulle bli 

utskriven innan denne var stark nog, hjälpmedel var ordinerade och deras hem blivit anpassat 

för den nya situationen. Anhörigvårdare upplevde att de inte fick tillräcklig information 

(Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). Färre av de med som skattade högre NI 

upplevde att de hade fått information om den närståendes sjukdom (Krevers & Öberg, 2011). 

Det beskrevs som en otillfredsställelse då kommunen inte tillhandahöll eller subventionerade 

nödvändiga hjälpmedel för att klara hemsituationen (Olsson et al., 2012). 

Användning av IKT (information och kommunikations teknologi) beskrevs som ett stöd som 

kunde ge en känsla av säkerhet och självständighet (Olsson et al., 2012), samt visade sig 

minska praktiska logistiska besvär (Engström, Lindqvist, Ljunggren & Carlsson, 2006). Hjälp 

med att planera framtiden upplevdes som ett viktigt stöd av de med en högre skattad NI. De 

med lägre NI ansåg att möjlighet för den närstående att delta i roliga aktiviteter var ett viktigt 
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stöd. Vid högre skattad NI upplevdes det sammanlagda stödet de fick vara av sämre kvalitet 

(Krevers & Öberg, 2011). 

 

Sammanfattning 

I den förändrade relationen stod närståendes behov i fokus och anhörigvårdarens egna frihet 

och spontanitet begränsades. De tvingades ge upp tidigare aktiviteter och intressen. De 

upplevde isolering och maktlöshet. De upplevde stress och ett ökat ansvar i hemmen, en oro 

över närstående samt skuld inför att möta egna behov vilket reducerade deras livskvalitet. Den 

närstående förändrades till en annan vilket var en sorg och saknad och skapade även 

svårhanterliga känslor som frustration och irritation. Vid lägre sjukdomsgrad hos närstående 

skattades livskvaliteten högre, och hade ett samband med mindre belastning. Vid vård och 

omsorg av partner och förälder hittades den högsta belastningen.  

Att hantera utmaningarna innebar att anpassa sig till och acceptera en förändrad livssituation. 

De använde olika metoder för att hantera utmaningarna, för att känna kontroll och säkerhet 

och identifiera personligt utrymme. De värdesatte närståendes välmående och lycka, tog till 

vara på dagen och prioriterade gemensamma aktiviteter. Kvinnor hade en högre negativ 

påverkan av välbefinnandet, upplevde sämre hälsa, högre belastning och mer ensamhet. 

Yngre anhörigvårdare upplevde mer belastning av vård- och omsorgsgivandet än äldre. En 

dålig ekonomisk situation hade samband med lägre livskvalitet och högre belastning.  

Att dela ansvar och ta emot stöd i situationen var viktigt, det kunde medföra att vård- och 

omsorgsgivandet upplevdes mindre negativt. Att dela upplevelser och erfarenheter med andra 

såväl som praktiskt stöd och att få uppmärksamhet för sin insats och situation var 

betydelsefullt. Tillgängligheten till detta kunde dock vara begränsad, vilket medförde känslor 

av ensamhet, osäkerhet, att tas för given och att vara försakad. 

 

Diskussion 

Studien inkluderar litteratur med anhörigvårdare med olika kön, ålder, ekonomiska 

förutsättningar, relationer samt äldre närstående tillhörande olika patientgrupper. I resultatet 

återges de mest allmänna beskrivningarna av faktorer som kan ha betydelse för 

anhörigvårdarnas livskvalitet. Även inom samma patientgrupper kan de individuella behoven 

skilja sig åt varför resultatet inte kan ses som något som speglar allas olika situationer. 
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Resultatet redovisas i sju kategorier, men dessa kategorier representerar inte hela sanningen 

utan det är hur de olika faktorerna korrelerar med varandra som är intressant. Det är utifrån 

detta som en mer fullständig och dynamisk bild över situationen av att vara anhörigvårdare 

kan ges. Detta är något som diskussionen ämnar göra nedan, kategorierna kommer inte 

diskuteras separat utan integrerade i varandra. 

 

Resultatet visar att i och med den förändrade relationen prioriterades den närståendes behov 

framför anhörigvårdarnas egna. Detta kan vara ett generellt fenomen i situationen av att vara 

anhörigvårdare, men bland majoriteten av de studier som byggde upp denna kategori var det 

flest kvinnliga deltagare. Vilket kan implicera att där även kan föreligga vissa könsmässiga 

aspekter. Resultatet visar att kvinnliga anhörigvårdare upplever lägre välbefinnandet och 

sämre hälsa. Resultatet från denna studie säger dock ingenting om varför en del skattar sin 

hälsa och sitt välbefinnande som sämre. Berg och Woods (2009) studie som diskuterar 

kvinnors hälsa utifrån ett globalt perspektiv sammanfattar att det finns stark evidens för att 

kvinnliga anhörigvårdare rapporterar en högre psykisk morbiditet. Det är dock svårt att säga 

om detta beror på arbetsbelastning, ekonomiska förhållanden, relation till den närstående, 

förväntningarna utifrån de multipla rollerna, den kroniska stressen eller andra faktorer. 

Socialiseringen utifrån könsroller skapar förväntningar på att kvinnor ska ta ansvar för att ge 

omsorg och vård till såväl barn som äldre närstående medan kvinnor som inte gör detta påförs 

skuld. Författarna menar att det är en global hälsofråga för kvinnor i och med att de är 

överrepresenterade som anhörigvårdare världen över. Dessa förväntningar kan ge 

ekonomiska, yrkesmässiga, hälsorelaterade samt sociala konsekvenser. Ekwall och Hallberg 

(2007) har studerat sambandet mellan genus, omfattning och innehåll av vård, 

tillfredsställelse, coping och svårigheter i situationen av att vara äldre anhörigvårdare till 

make/maka, vän eller annan. Män kunde uppleva att vård- och omsorgsgivandet hade vidgat 

deras horisont och hjälpt dem att växa som person. Lindqvist, Håkansson och Petersson 

(2004) systematiska litteraturöversikt med syfte att beskriva informell vård ur ett 

genusperspektiv visar att makor upplevde ett större vårdgivaransvar än makar. Eriksson, 

Sandberg och Hellström (2013) har studerat kvinnliga anhörigvårdare till partners ur ett 

genusperspektiv och skriver att då den närståendes behov hamnade i fokus, i kombination 

med ett socialt och emotionellt stigma, gjorde att kvinnliga anhörigvårdare till partners inte 

kunde möta sina egna behov utan att känna skuld. 
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Resultatet visade också att den typ av relation anhörigvårdaren hade till den närstående samt 

anhörigvårdarens ålder kunde ha betydelse. Resultatet i förhållande till typ av relation är dock 

inte tydligt men vi kan se att de olika relationerna till den närstående kan innebära helt olika 

situationer, utmaningar och påfrestningar för anhörigvårdaren. Anhörigvårdarens ålder kan 

indikera på olika faser i livet, de yngre kan vara tvungna att kombinera yrkesliv, familjeliv 

och ansvar för en äldre närstående medan en äldre anhörigvårdare kanske har mindre antal 

roller och ansvarsåtaganden. Eldh och Carlsson (2011) studie belyser den specifika situation 

då anhörigvårdaren har ansvar för att ge vård och omsorg till närstående och samtidigt 

befinner sig i yrkeslivet. Att kombinera dessa roller medförde en konstant känsla av skuld 

relaterat till att antingen negligera den äldre närstående eller arbete och familjeliv. Berg och 

Woods (2009) tar dock upp att då anhörigvårdaren själv är äldre finns ofta redan existerande 

hälsoproblem som kan förvärras av anhörigvårdandet.   

 

En faktor som inte framkom i de sociodemografiska variablerna i resultatet var etnicitet.  Som 

nämnt tidigare i intro ger utrikesfödda mer vård- och omsorg till närstående (Socialstyrelsen, 

2012). Detta visade även en studie av Hovde, Hallberg och Edberg (2008) där icke-nordisk 

födda mottog mer vård och omsorg från anhörigvårdare än de födda i Norden. En 

observationsstudie av vårdhem för äldre visade att förfrågningar från anhöriga tillhörande en 

etnisk minoritet blev mer ofta ignorerade och negligerade än de som kom från den 

dominerade populationen (Holmgren, Emami, Eriksson & Eriksson, 2013). Att denna 

översiktsstudie inte har identifierat denna faktor kan bero på att det å ena sidan inte är en 

faktor av betydelse för livskvalitet, å andra sidan kan det vara på grund av brist på forskning.  

 

I resultatet beskrevs olika metoder för att hantera utmaningarna i den förändrade 

livssituationen som en övergripande faktor som kunde vara av betydelse för den upplevda 

livskvaliteten. Anhörigvårdarna anpassade vardagen och accepterade situationen, i detta fann 

de källor till uthärdande men även tillfredsställelse och lycka. Skillnader i copingstrategier har 

hittats mellan de som var mindre och mer tillfreds med vårdandet, varav de sistnämnda 

använde mer problemlösande strategier och oftare var män (Ekwall & Hallberg, 2007). 

Ekwall, Sivberg och Hallberg (2007) har studerat anhörigvårdares aktiviteter och dess relation 

till hälsorelaterad livskvalitet. De fann högre hälsorelaterad livskvalitet genom 

anhörigvårdarnas användande av självbevarande copingstrategier och av en hög känsla av 

sammanhang. Att finna en känsla av sammanhang härstammar från Antonovskys teori om ett 
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salutogent perspektiv på hälsa. Vilket innebär att oavsett stressande och krävande 

livssituationer så bibehåller vissa hälsan medan andra inte gör det. Han formulerade svaret på 

detta genom att använda sig av begreppet känsla av sammanhang (SOC) vilket innebar en 

persons syn på livet innefattande tre element: begripbarhet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Personens generella motståndsresurser, vilket kan vara sådant som ekonomiska 

förutsättningar, intelligens, självförtroende, förebyggande hälsoorientering, socialt stöd och 

kulturellt kapital, kan medföra en ökad förmåga att handskas med förändringar i livet 

(Antonovsky, 1979). 

I resultatet beskrevs stöd som avgörande för livskvaliteten men att anhörigvårdarnas behov 

inte alltid uppfylldes. Detta bekräftas av Stoltz, Udén och Willman (2004) systematiska 

litteraturöversikt om stöd till anhörigvårdare som ger vård och omsorg till en äldre närstående 

i hemmet. Deras studie visar att ej uppfyllda behov kunde vara känsla av kontrollförlust, 

svårigheter att förstå och bemöta den närstående med beteendeproblem samt att hantera de 

förändrade rollerna. Jegermalm (2004) studie som beskriver och analyserar vilket typ av stöd 

som mottogs av olika kategorier av anhörigvårdare. Denna visade att få anhörigvårdare 

mottog något stöd överhuvudtaget riktat direkt till dem som vårdare, de som mest troligt tog 

emot stöd från den formella vården var de som själva var beroende av stöd från 

anhörigvårdare.  

 

Resultatet visade även att det kan finnas svårigheter med att ta emot stöd. Detta kan återigen 

relateras till bland annat ideal och förväntningar utifrån könsroller. Detta exemplifieras i 

studier som beskriver att kvinnliga anhörigvårdare ansåg att det fanns svårigheter med att 

acceptera behov av och motta stöd (Harrison & Neufeld, 1997; Eriksson et al., 2013). Att 

erkänna för sig själv och andra ett behov av stöd var svårt då det beskrevs som ett 

misslyckande att inte kunna ta hand om sina närstående. De rannsakade sig själva och det de 

kallade sina personliga tillkortakommanden relaterades till att vara ett svek och en störning i 

det vårdande engagemanget och relationen (Eriksson et al., 2013). Kvinnorna ville inte vara 

en belastning och var rädda för risken att bli avvisade om de efterfrågade stöd (Harrison & 

Neufeld, 1997; Eriksson et al., 2013).  

 

Anhörigvårdare är ett brett begrepp och belastningen kan vara olika beroende på om ansvaret 

delas med andra. Resultatet visar att förutom vilket typ av stöd så kan även anhörigvårdarens 

egen samt den närståendes sjukdomsgrad, när stödet sätts in samt med vilken frekvens 
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påverka effekten det får på anhörigvårdarnas livskvalitet. Stoltz et al., (2004) studie visade att 

beroende på situation och behov önskades olika sorters stöd, från sammanställningen gavs 

exempel på utbildning angående medicinska sysslor och den närståendes sjukdom, 

information, stimulering för den närstående, att dela erfarenheter med andra i liknande 

situation, möjlighet till att ibland kunna komma ifrån vårdandet, avlastning samt ekonomisk 

hjälp.  De utvärderade stödjande interventionerna hade olika effekt på de närståendes 

livskvalitet, framförallt finns oklarheter om effekterna är bestående över tid. Stoltz, 

Pilhammar-Andersson och Willman (2006) utvecklar en definition angående stöd för 

anhörigvårdare till äldre som antingen materiellt eller immateriellt. Det materiella syftar till 

att öka anhörigvårdarens kompetens och kapacitet att vårda och det immateriella syftar till att 

lätta anhörigvårdarens mentala och emotionella belastning. Författarna efterlyser studier där 

stödinterventioners konsekvenser granskas och menar att få studier problematiserar att 

konceptet stöd till anhörigvårdare är komplext och ospecificerat inom omvårdnadsforskning. 

Begreppet stöd används ofta som en rubrik för aktiviteter som sker i grupp men att det skulle 

kunna reserveras för interventioner mer omfattande än att ge information.  

 

Att arbeta hälsofrämjande innebär att möjliggöra för individer att hantera utmaningarna i 

deras situation och trots stressorer uppleva en god livskvalitet. Enligt kompetensbeskrivning 

för legitimerade sjuksköterskor ska sjuksköterskan kunna tillvarata patientens och/eller 

närståendes kunskaper och erfarenheter och utifrån deras önskemål och behov föra deras 

talan. Sjuksköterskan ska även kunna undervisa och stödja patienter och närstående, 

individuellt eller i grupp, i syfte att främja hälsa och att förhindra ohälsa. Hänsyn ska tas till 

tidpunkt, form och innehåll för att säkerställa att information kan tillgodogöras eller 

uppmärksamma de som inte uttrycker informationsbehov för att på så sätt skapa möjlighet till 

delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005).  För att kunna säkerställa att 

behoven blir tillgodosedda och möjliggöra delaktighet vid till exempel en vårdplanering 

behövs förutom sjuksköterskans kompentens även tid och resurser. Rydeman och Törnkvist 

(2010) har utvecklat en teoretisk modell som skildrar faktorer som är avgörande om 

anhörigvårdaren och dess närstående känner sig förberedda eller inte för livet hemma efter 

utskrivning från sjukhus. Det som var viktigt för tillfredsställelsen var att få relevant 

information och förberedande åtgärder för att de skulle känna sig förberedda i 

omvårdnadsfrågor, dagliga aktiviteter samt vart det går att vända sig vid förutsedda och 

oförutsedda behov eller problem uppstår. Då de inte kände sig förberedda medförde en 

osäkerhet. Detta var en konsekvens antingen av personalens tillvägagångssätt eller att de 
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själva av olika anledningar inte försökt eller lyckats att tillfredsställa sina behov av 

förberedelse.  

 

Berg och Woods (2009) föreslår att sjuksköterskor eller andra kliniker som samverkar med 

anhörigvårdare eller den närstående de vårdar måste inhämta en grundlig anamnes som 

innefattar belastningen för anhörigvårdare, sociala stödnätverk, emotionella och psykiska 

problem relaterade till anhörigvårdandet. Undersökningarna ska leda till specifika förslag på 

åtgärder så som exempelvis terapeutiska interventioner, vilka samhällsresurser det finns som 

erbjuder information och stöd/service för anhörigvårdare, förslag på aktiviteter för att främja 

hälsa och kreativa strategier för att främja användande av stödjande nätverk så som familj och 

vänner.  

 

Hur ska hälso- och sjukvårdens organisering se ut för att möta de vårdbehov som finns och 

förväntas öka bland befolkningen? En studie visade att patienters livskvalitet inte korrelerade 

till vem som hjälpte dem, snarare så var det mängden av hjälp med aktiviteter i dagligt liv 

(ADL) som mottogs samt densiteten av det sociala nätverket som påverkade livskvaliteten 

(Hellström, Andersson & Hallberg, 2004). Gunnarsson (2009) har studerat hur äldre personer 

upplever åldrande och reflekterar över sina behov av vård i den svenska välfärdskontexten. 

Denna studie beskriver hur äldre upplevde en osäkerhet inför om de skulle få hjälp av god 

kvalitet i framtiden och hade en negativ uppfattning av äldrevård i allmänhet och hemtjänst i 

synnerhet. De äldre ville inte varat till en belastning varken för sina barn eller för samhället. 

De som mottog hjälp i hemmet tyckte dock att det hjälpte dem att förbli självständiga. 

(Gunnarsson, 2009). Anhörigvårdare fyller en viktig funktion i dagens samhälle, frågan är hur 

stor roll de ska fylla samt till vilket pris utifrån deras egna livskvalitet? Anhörigvårdarnas roll 

i samhället börjar få ett erkännande, nya lagar och direktiv har kommit för att stödja 

anhörigvårdare, sedan 2009 är kommuner enligt Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453, kap. 

5, 10 §) skyldiga att stödja de som ger vård och omsorg till personer med kronisk sjukdom, 

äldre eller de med funktionsnedsättning. En undersökning av Socialstyrelsen (2012) visade 

dock att det enbart är en av fyra som känner till denna bestämmelse. Sjuksköterskan ska ha 

kännedom och värna om patientens rättigheter/möjligheter samt kunna förmedla kontakt med 

rätt instans (Socialstyrelsen, 2005). Anhörigvårdare kan bland annat ansöka om ekonomisk 

kompensation. Stoltz et al. (2004) samt Borg och Hallberg (2006) studier visade att 

ekonomisk kompensation var ett önskat typ av stöd. Resultatet från vår studie visade att en 

dålig ekonomisk situation hade ett samband med låg livskvalitet och hög belastning bland 
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anhörigvårdare, resultatet säger dock ingenting om orsakerna till detta. Berg och Woods 

(2009) skriver att en kostnad för anhörigvårdare ibland var en förlorad möjlighet till inkomst 

då vissa går ner i arbetstid eller helt lämnar sina inkomstbringande jobb vilket också får 

konsekvenser vid senare pension. Utifrån Antonovskys teori kan vi spekulera i att en dålig 

ekonomisk situation, utifrån dagens samhälleliga-, politiska- och ekonomiska kontext, är en 

stressor i livet medan en god ekonomisk situation kan utgöra en generell moståndsresurs som 

kan möjliggöra sätt att handskas med situationen. Men oavsett anhörigvårdarnas ekonomiska 

kompensation eller ej så ligger frågan på ett ideologiskt plan, det vill säga vilket ansvar har 

samhället för att svara för dess invånares omhändertagande och hälsa och vilket ansvar vilar 

på familj och anhöriga? Det krävs fortsatta studier och samhällsdiskussioner omkring detta 

aktuella ämne, utifrån vilken vård vi vill ha och av vem, vilka åtgärder som krävs för att möta 

de ökande vårdbehoven samt hur livskvalitet kan främjas hos den grupp människor som 

upplever en hög belastning av att vårda sin närstående, där bland annat faktorn kön tycks ha 

en central betydelse. 

 

Metodkritik 

Studiens analysmetod utgår från Whittemore och Knafl (2005) som menar att i och med 

metoden tillåter en kombination av studier med olika metodologisk ansats har den potential 

att i resultatet porträttera komplexa begrepp, teorier samt frågeställningar relevanta för 

omvårdnad. Den integrativa litteraturöversikten har dock kritiserats för risk för bias samt att 

vara mindre tillförlitlig. Systematiska bias och fel kan uppkomma under samtliga steg i 

studien men risken minskar vid följande av en metod specifikt anpassad för integrativa 

översikter. Hänsyn till detta har tagits genom att följa metodologiska strategier speciellt 

anpassade för utmaningar med den integrativa litteraturöversikten vilket minskar risken för 

bias. 

Enligt Holloway och Wheeler (2012, s.298-303) uppnås trovärdighet genom fyra olika 

faktorer - pålitlighet, tillförlitlighet, bekräftbarhet samt överförbarhet. Genom noggrann 

planering och dokumentering av studiens samtliga faser har pålitlighet samt bekräftbarhet 

eftersträvats. Detta för att sträva efter replikerbarhet och att kunna säkerställa att studien är 

adekvat utförd. Tillvägagångssätt för litteratursökning är beskriven och redovisad i text med 

kompletterande tabeller över sökning i databas samt slutgiltigt urval med tillhörande 

kvalitetsgranskning. Den definition av begreppet livskvalitet som används har redovisats. 

Men eftersom resultat bygger på att urvalet av de inkluderade artiklarna och textutdragen har 
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skett via en tolkning utifrån den definition som använts av livskvalitet samt att det i 

sammanställningen av resultatet och upprättande av kategorier även föreligger en grad av 

tolkning så är inte studien helt replikerbar. En studie kan upprepas men aldrig helt replikeras 

då forskaren själv utgör huvudinstrumentet (Holloway & Wheeler, 2012, s.299, s.303). Att 

studien inte enbart är utförd av en person är en styrka för objektiviteten och pålitligheten då 

det vid svårigheter och oenigheter i analysprocessen skett diskussioner tills dess att enighet 

har uppnåtts. De inkluderade studierna har genomgått kvalitetsgranskning. Risker vid 

kvalitetsgranskning är att vissa faktorer över- eller undervärderas samt att det blir en subjektiv 

bedömning som kan innebära en felaktig bedömning av artiklars kvalitet (Willman et al., 

2011, s.108 ). Genom att utgå från förutbestämda kriterier baserat på metodlitteratur som 

redovisats samt genomföra kvalitetsgranskningen av två separata granskare så har strävan 

varit att minimera denna risk. Tillförlitligheten med studien är att primärdata går att återfinnas 

i resultatet samt att det skett en verifiering av det slutgiltiga resultatet, då detta har jämförts 

mot primärkällor för att säkerställa att dess huvudsakliga innebörd inte har blivit feltolkad 

under analysprocessen. Svårigheter med tillförlitligheten i studien är dock att livskvalitet är 

ett svårdefinierat begrepp innefattande många definitioner, som kan vara svårt att mäta och 

fånga in. I de kvalitativa studierna påverkar beskrivningar och tolkningar från forskarna och 

det krävs att deltagarna är sanningsenliga vilket aldrig kan säkerställas (Holloway & Wheeler, 

2012, s. 299). De kvantitativa studierna där de med mätinstrument skattat olika parametrar 

som ingår i definitionen av livskvalitet har sina begränsningar då det kan föreligga svårigheter 

att med mätinstrument fånga in detta komplexa begrepp. Enligt Polit och Beck (2008, s.450) 

är det troligare att mätinstrument som mäter fysiologiska komponenter svarar mot 

verkligheten än de som mäter psykologiska komponenter. Det är även svårt att utifrån flera av 

studierna säga orsaker till varför vissa deltagare skattar lägre subjektiv hälsa, livskvalitet och 

så vidare. Detta är något som påverkar tillförlitligheten i resultatet. Kvalitetsgraden på 

artiklarna har inte varit kriterium för inkludering i studien samt inget förbestämt kriterium 

över antal artiklar för att få bilda en kategori har funnits. Detta då syftet ej varit att säkerställa 

evidens. Då studien enbart fokuserade på Sverige och det därmed finns färre studier inom 

ämnet ansågs det medföra en risk att förlora kunskap genom att utesluta resultat på grund av 

få artiklar inom ämnet. Däremot redovisas de olika studiernas kvalitet för att läsaren ska 

kunna bilda sig en uppfattning av vilken typ av litteratur samt dess kvalitet som ligger till 

grund för de olika kategorierna. 
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Ett kvalitetskriterium för en systematisk översikt är att de inkluderade studiernas resultat ska 

kunna sammanvägas (Willman et al., 2011, s. 102). En svaghet med studien är att de 

kvantitativa studierna använt olika mätinstrument för att skatta livskvalitet. Homogeniteten 

med de olika studierna är att de alla beskriver anhörigvårdare till äldre närstående i Sverige, 

heterogeniteten är att denna studie fokuserade på äldre närstående med varierande 

funktionsnedsättning, beroende och vårdsituation. Anhörigvårdarnas upplevelser kan 

troligtvis skilja sig mycket åt beroende på detta, samt utifrån homogeniteten bland 

anhörigvårdarna då det enda kriteriet för dessa är att de skulle vara över 18 år. Men syftet med 

studien var att beskriva olika faktorer i anhörigvårdarens situation som kunde vara av 

betydelse för livskvaliteten, därav inkluderades denna homogena grupp för att möjliggöra att 

kunna identifiera faktorer i anhörigvårdares olika livssituationer och även hitta gemensamma 

nämnare utifrån att vårda en äldre närstående. 

 

Att resultatet kan överföras till andra sammanhang innebär överförbarhet (Holloway & 

Wheeler, 2012, s.300-303). Resultatet illustrerar att förhållandet mellan den enskilda 

anhörigvårdaren, dess närstående och den sociala kontexten med relationer till omgivningen 

kan vara av betydelse. Syftet med studien har inte varit att fastställa några säkerställda 

samband som direkt kan överföras till liknande sammanhang. Värdet av denna studie är att 

den belyser faktorer som kan relateras till anhörigvårdarnas livskvalitet. Men huruvida dessa 

faktorer påverkar livskvaliteten i det specifika fallet är omöjligt att avgöra, då det alltid är det 

är den enskilda individen som utifrån den specifika situationen kan definiera sin egen 

livskvalitet. De olika faktorerna har dock sin styrka i och med att de var och en är uppbyggda 

av ett antal vetenskapliga studier, vilket medför att de rimligtvis kan vara användbar kunskap 

för hälso- och sjukvårdspersonal när de möter anhörigvårdare i olika situationer. 

 

Slutsats 

Att stödja anhörigvårdare och dess närstående att hantera en förändrad livssituation är av stor 

vikt för sjuksköterskan i det hälsofrämjande arbetet. Resultatet från denna studie kan vara en 

värdefull kunskap för att utifrån ett helhetsperspektiv kunna se anhörigvårdaren och dess 

närstående i ett sammanhang. En kännedom om vanligt förekommande faktorer av betydelse 

för livskvalitet kan medföra att sjuksköterskan lättare kan synliggöra de som har behov av 
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stöd samt bekräfta deras upplevelser. Identifierandet av konkreta såväl som abstrakta behov 

samt en medvetenhet om vilka barriärer det kan finnas för att acceptera stöd är ett första steg 

för att möjliggöra planering och genomförande av relevanta åtgärder som leder till en främjad 

hälsa och minskat lidande. Förslag på implementering från denna studie är att utifrån en 

grundlig anamnes, där situationen för anhörigvårdaren inkluderas, planera och genomföra 

specifika åtgärder i samråd med anhörigvårdaren och dess närstående. Åtgärderna kan vara 

olika efter behov och innefatta till exempel socialt och emotionellt stöd eller mer praktiskt 

stöd som formella vårdinsatser och hjälpmedel. Kunskap om hur olika samhällsresurser är 

organiserade är viktig kunskap för en sjuksköterska som ska kunna samarbeta och/eller 

hänvisa patienter och dess närstående till rätt instanser för att få information, stöd eller 

service. Att anhörigvårdare ges ett erkännande och blir bekräftade som en resurs samt att 

delaktighet möjliggörs kan främja dess upplevelser av livskvalitet. Kunskap behöver dock 

implementeras om vad som kan vara de direkta och långsiktiga konsekvenserna vid 

anhörigvård samt hur detta förhåller sig till vårt uppdrag att främja hälsa. Vidare forskning 

krävs angående vilka interventioner som är nödvändiga och tillämpbara utifrån den specifika 

situationen.  
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Bilaga 1, urval och kvalitetsgranskning 

Författare, 

År 
Typ av 

studie 
Metod, 
Datainsamling/analys 

Deltagare Huvudfynd Kvalitet 

Alwin et al., 

2010 
Kvantitativ Strukturerade 

telefonintervjuer, statistisk 

analys 

110 Att få information och att ha någon att tala med ansågs vara mycket viktigt som stöd/service i bägge grupperna.  Hög 

Andrén & 

Elmståhl, 

2005 

Kvantitativ Standardiserade intervjuer 

 
153 Anhörigvårdaren kan uppleva både belastning och tillfredsställelse på samma gång. Medel 

Andrén & 

Elmståhl, 

2007 

Kvantitativ Tvärsnittstudie 

 
50 Den totala belastningen, ansträngningen och besvikelsen, reglerat med avseende på hälsa och ålder, var relaterat 

till inkomst. Besvikelse visade en relation till den subjektiva hälsan. Vuxna barn visade en signifikant högre 

grad av total belastning, oavsett ålder, jämfört med andra anhörigvårdare. Låg inkomst var associerat med en 

högre grad av belastning hos de vuxna barnen. Äldre deltagare upplevde mindre belastning än yngre. 

Hög 

 

 

 

Andrén & 

Elmståhl, 

2008 

Kvantitativ Kvasiexperimentell studie 308 Interventionsgruppen rapporterade signifikant lägre ansträngning och besvikelse efter 6 månader, och detta höll 

i sig i 12 månader. Tillfredsställelse (mätt i termer av mening) ökade i interventionsgruppen och sjönk i 

kontrollgruppen.  

Hög 

Ekwall, et 

al., 2004 
Kvantitativ Tvärsnittstudie 783 Anpassning av ens egna aktiviteter, regelbunden kontakt, dålig ekonomi samt att själv behöva instrumentell 

hjälp i det dagliga livet förutspådde låg MSC12. 
Hög 

Ekwall et. 

al, 2005 
Kvantitativ Tvärsnittstudie 4278 Känslan av ensamhet var större hos kvinnor. Ensamhet och litet eller ett icke-existerande socialt nätverk hade 

ett signifikant samband med låg livskvalitet hos vårdgivare. Ett signifikant samband kunde ses mellan 

ensamhet, svagt socialt nätverk och låg mental livskvalitet 

Hög 

Engström et 

al., 2006 
Kvantitativ Kvasiexperimentell studie 22 Anhörigas åsikter om IT-stöd var generellt positiva. I experimentgruppen minskade anhörigas uppfattning om 

praktiska/logistiska irritationer. Studien visade inga signifikanta skillnader i livstillfredsställelse. 

Låg  

Gosman-

Hedström 

et al., 2008 

Kvantitativ Kohortstudie 147 Anhörigvårdare assisterade deras makar i stor utsträckning, oavsett strokens svårighetsgrad. Skillnader 

mellan kön var tydliga då många kvinnor levde ensamma efter att deras partner dött medan männen 

vanligtvis kunde få assistans av deras makar. 

Medel 
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Författare, 

År 
Typ av 

studie 
Metod, 
Datainsamling/analys 

Deltagare Huvudfynd Kvalitet 

Gosman-

Hedström 

& Dahlin-

Ivanoff, 

2012 

Kvalitativ Fokusgruppstudie 16 Tema: Att hantera ett osäkert och oförutsägbart vardagsliv. Tre underteman: 

-Att leva med en annan man 

-Rädsla för att det ska hända igen 

-Pågående förhandling 

Hög 

Holst & 

Edberg, 

2011 

Kvantitativ Prospektiv studie 32 För anhöriga ökade upplevelsen av belastning medan tillfredsställelsen minskade över de 3 åren. Det inre 

förhållandet mellan patientens humör och vårdgivarens tillfredsställelse tycktes bli starkare över tiden. 
Medel 

Krevers & 

Öberg, 

2011 

Kvantitativ Tvärsnittstudie 
Strukturerade intervjuer 

183 Det finns få skillnader mellan anhörigvårdare som upplever hög eller låg belastning/ansträngning inom vad 

de uppfattar och mottar i form av viktigt stöd och kvalitetsegenskaper inom service. Information, avlastning 

och rådgivande stöd/service är högt värderade. Det mesta av servicen som betraktas som viktig mottas av 

mindre än 60% av anhörigvårdarna. 

Medel 

Larson et 
al., 2005 

Kvantitativ Longitudinell 

randomiserad kontrollerad 

studie 

100 Inga signifikanta skillnader hittades över tid mellan interventions- och kontrollgruppen. I underanalyserna 

hittades att gruppen som deltog 5-6 gånger hade en signifikant minskning i negativt välmående och ökade 

livskvalitet över tid, medan gruppen som deltog färre tillfällen hade en signifikant minskning i positivt 

välmående och hälsotillstånd, liknande kontrollgruppen som också hade en signifikant minskning i negativt 
och generellt välbefinnande. 

Hög 

Larson et 

al., 2006 
Kvantitativ Longitudinell studie 100 Kvinnliga makar har en negativ inverkan på psykologiskt välbefinnande medan manliga makar har lägre 

förekomst av emotionella kontakter i deras sociala nätverk. De kvinnliga makarna rapporterade genomgående 

lägre livskvalitet och välbefinnande än manliga makar. 

Hög 
 

Olsson et al., 

2012 
Kvalitativ Beskrivande design baserat 

på individuella intervjuer 
14 Övergripande tema: Skiftning mellan olika perspektiv: Mitt, ditt och vårt behov för trygghet och säkerhet. Tre 

kategorier: IKT - ett stöd i det dagliga livet, IKT - interna och externa förhållanden och IKT - beslut om att 

använda eller inte använda 

Hög 

Pihl et al., 

2010 
Kvalitativ Fenomenologisk ansats 15 Fyra teman: Förlora det egna innehållet, Sakna gemenskap, Anpassa sig till situationen, Finna 

tillfredsställelse i livet 
Hög 
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Författare, 

År 
Typ av 

studie 
Metod, 
Datainsamling/analys 

Deltagare Huvudfynd Kvalitet 

Stoltz et al., 

2006 
Kvalitativ Fenomenologisk 

hermeuneutisk metod, 

narrativa intervjuer 

20 Två teman: Uppleva ett tillsammansskap med andra vårdare och Känna tillsammansskap med sig själv i 

vårdandet 
Hög 

Wester et al., 

2013 
Kvalitativ Innheållsanalys av 

semistrukturerade 

intervjuer 

11 Anhörigvårdarna upplevde deras situation som något att uthärda. De kände ett behov av att tillhöra, att 

kontrollera vardagslivet, samt ett behov av stöd. 
Hög 
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Bilaga 2: Matris anger vilken studie som beskriver vilken faktor 

 I relation till närstående I relation till den egna individen I relation till andra 

Författare, År, Metod 

 

Förändrad relation 

och roller 

Grad av beroende Typ av 

relation 

Att hantera 

utmaningarna 

Sociodemografiska 

faktorer 

Subjektiv 

hälsa 

Att dela ansvar och stöd i situationen 

Alwin et al., 2010, kvantitativ X X     X 

Andrén & Elmståhl, 2005, kvantitativ X X X X X X  

Andrén & Elmståhl, 2007, kvantitativ     X X  

Andrén & Elmståhl, 2008, kvantitativ  X   X X X 

Ekwall, et al., 2004, kvantitativ X X   X X  

Ekwall et. al, 2005 kvantiativ X X   X  X 

Engström et al., 2006, kvantiativ       X 

Gosman-Hedström et al., 2008, kvantitativ X X  X   X 

Gosman Hedström & Dahlin-Ivanoff, 

 2012, kvalitativ 

X   X   X 

Holst & Edberg, 2011, kvantitativ  X X  X X  

Krevers & Öberg, 2011, kvantitativ       X 

Larson et al., 2005, kvantitativ       X 

Larson et al., 2006, kvantitativ     X  X 

Olsson et al., 2012, kvalitativ X   X   X 

Pihl et al., 2010, kvalitativ X   X   X 

Stoltz et al., 2006, kvalitativ    X   X 

Wester et al., 2013, kvalitativ X   X   X 

 


