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Sammanfattning 

Demens är en psykiatrisk diagnos som ökar globalt. Forskningsläget visar en 
kunskapsbrist inom vårdvetenskapens caring och nursing utifrån ett 
humanvetenskapligt perspektiv om vuxna barns upplevelser i samband med att en 
förälder insjuknar i en demenssjukdom. Ur ett holistiskt perspektiv är demens även en 
anhörigsjukdom där hela familjen drabbas. I takt med att sjukdomen ökar blir allt fler 
vuxna barn involverade i sjukdomsprocessen. Syftet var att belysa vuxna barns 
upplevelser i samband med att en förälder lider av en demenssjukdom. Studien 
genomfördes som en litteraturstudie inspirerad av en hermeneutiskt ansats. Till 
resultatet användes tio kvalitativa vetenskapliga artiklar som belyste vuxna barns 
upplevelser i samband med att en förälder lider av sjukdomen demens. De 
vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades och fyra teman framkom under 
bearbetningen som var: upplevelser av skuld och skam, upplevelser av lojalitet, 
upplevelser av sorg och upplevelser av humor. Utifrån resultatet framträdde en ny 
analysmodell där vuxna barns vilja att ta på sig rollen som vårdgivare var 
betydelsefull. Ur sjuksköterskans perspektiv är det betydelsefullt att beakta och ge 
stöd till hela familjen. För att uppmärksamma hela familjens vårdbehov krävs mer 
forskning om vuxna barns upplevelser eftersom tidigare forskning har fokuserats på 
make och makas erfarenheter.
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Abstract 

Dementia is a psychiatric diagnosis that increases worldwide. The research displays a 
lack of knowledge in the healthcare sciences caring and nursing from a basis of a 
human science perspective of adult children’s experiences in the context of a parent 
suffering with dementia. From a holistic perspective, dementia is also a family disease 
where the whole family is affected and more adult children gets involved in the 
disease process. The purpose was to illuminate the adult children’s experiences in 
connection with a parent suffering with dementia. The study was conducted as a 
literature study inspired by a hermeneutic approach. Ten qualitative research articles 
that highlighted adult children’s experiences related to having a parent suffering with 
dementia was applied to the result. The research articles were reviewed and four 
themes emerged during the process and were: experiences of guilt and shame, 
experiences of loyalty, experiences of grief and experiences of humor. An analysis 
model emerged based on the result which illustrated the desire for caring that the 
adult children’s felt. From the nurses’ perspective, it is important to consider and 
provide support to the entire family. To pay attention to the whole family requires 
more research on adult children’s experiences because previous research has focused 
on spouses experiences.  

 



 

Innehållsförteckning 

Inledning ...................................................................................... 1 

Bakgrund ..................................................................................... 2 
Definitionen av sjukdomen demens .......................................................... 2 
Funktionsnedsättningar till följd av sjukdomen demens ............................ 2 
Vuxna barn i en kontext med sjukdomen demens .................................... 2 
Kunskapens rörelse i vårdande kontext .................................................... 3 

Problemformulering .................................................................... 4 

Syfte ............................................................................................. 4 

Metod ........................................................................................... 4 

Datainsamling .............................................................................. 4 

Databearbetning .......................................................................... 7 

Forskningsetiska överväganden ................................................ 8 

Resultat ........................................................................................ 8 
Upplevelser av skuld och skam ................................................................ 8 
Upplevelser av lojalitet .............................................................................. 9 
Upplevelser av sorg ................................................................................. 10 
Upplevelser av humor .............................................................................. 11 
Analysmodell för vuxna barns vilja att vårda sin förälder .................... 12 

Diskussion ................................................................................. 13 
Metoddiskussion ...................................................................................... 13 
Resultatdiskussion .................................................................................. 15 

Konklusion ................................................................................. 18 

Implikation ................................................................................. 19 

 
Referenser 

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 
Bilaga B: Sökhistorik 
Bilaga C: Artikelöversikt 
 

 

 



 

Inledning 
Demens är en psykiatrisk diagnos (International Classification of Diseases [ICD], 
2015) som förekommer i världens alla länder (Kalaria et al., 2008). När en person får 
den psykiatriska diagnosen demens skapas en förändring i livet hos de som lever nära 
personen. Beskedet kan likna en stormby som vänder upp och ner på familjens 
tillvaro (Högsnes, Melin-Johansson, Norbergh & Danielson, 2013). Oftast är det 
personens närmsta, make eller maka, som blir en stödjande resurs i det dagliga livet 
för den drabbade. I vissa familjer existerar inte denna möjlighet, där av är det många 
vuxna barn som väljer att ta detta ansvar (Pinquart & Sörensen, 2011). För vuxna barn 
blir det en börda att observera hur den egna föräldern går i regress i sin personliga 
utveckling. Från att ha haft en trygg uppväxt hos sin förälder övergår känslorna till 
oro och ångest att inte längre kunna ha föräldern som förebild (Kjällman-Alm, 
Norbergh & Hellzen, 2013). Även Pinquart och Sörensen (2006) beskriver att stress 
och depression ofta kan förekomma hos vuxna barn. Det kan innebära en stor 
påfrestning att vårda en person som lider av en demenssjukdom. 

Kjällman-Alm et al. (2013) hävdar att det saknas forskning om hur vuxna barn 
upplever förhållandet i samband med en förälder som lider av sjukdomen demens. 
Vuxna barn är i behov av mer stöd och kunskap om sjukdomen. De saknar delaktighet 
i sjukdomsförloppet och hur prognosen fortskrider.  

Idag lever 47,5 miljoner människor i världen med någon form av den psykiatriska 
diagnosen demens. Varje år får 7,7 miljoner människor i världen beskedet att de har 
drabbats av sjukdomen demens (World Health Organization [WHO], 2015). Det är 
främst den äldre befolkningen som angrips av sjukdomen demens och risken att 
drabbas av sjukdomen ökar i samband med att en människa överskrider 65 års ålder. 
Världens befolkning ökar och demenssjukdomarna stiger i takt med att vår äldre 
målgrupp blir fler (Kalaria et al., 2008). I Sverige lider idag 160 000 människor av 
sjukdomen demens och varje år diagnostiseras 25 000 nya individer som insjuknar i 
sjukdomen. Lika många människor som diagnostiseras avlider av sjukdomen. År 
2050 beräknas en ökning på cirka 50 procent i Sverige där 320 000 människor 
förutses att lida av den psykiatriska diagnosen demens (Socialstyrelsen, 2014). 
Sjukdomen demens bidrar till stora kostnader i Sveriges samhällen. Kostnaderna 
uppskattas att öka i framtiden i takt med att fler människor beräknas insjukna i 
sjukdomen. Varje år förutses en budget omkring 40 miljarder kronor för 
demenssjukvård. Kommunerna i Sverige bidrar med cirka 80 procent av 
stadsbudgeten för att kunna driva omvårdnad inom exempelvis särskilda boenden 
(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2007).  
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Bakgrund 
Definitionen av sjukdomen demens 

Demens betyder ”utan själ” och har sitt ursprung från det latinska språket (SBU, 
2006). Söderlund (2004) beskriver att det är en obotlig psykiatrisk diagnos där 
symtomen försämras desto längre sjukdomen fortskrider. Fram till 1970-talet ansågs 
den psykiatriska diagnosen demens vara en sjukdom som var inkurabel. Sjukvården 
betraktade att de drabbade människorna kunde botas genom att umgås med andra 
somatiskt lidande människor. De som lider av den psykiatriska diagnosen demens kan 
idag omhändertas på särskilda boende. Målet med särskilt boende är att uppnå en 
likartad hemmiljö där den lidande haft sin tillvaro (Söderlund, 2004). 

Funktionsnedsättningar till följd av sjukdomen demens    

Demens är en individuell och varierande sjukdom. Personens tidigare liv präglar 
sjukdomens förlopp och funktionshinder (WHO, 2015). Socialstyrelsen (2009) 
beskriver i sin folkhälsorapport att funktionsnedsättningar hos en individ som lider av 
sjukdomen demens kan förorsaka olika problem för deras hälsa. Problemen kan uttala 
sig i varierande former av beteende- och personlighetsförändringar. Det är främst den 
kognitiva funktionen hos individen som drabbas där minnet är den största förlusten. 
Det kan även vara funktioner som bidrar till försämring av tid- och rumsuppfattning, 
svårigheter att uttrycka sin vilja och användning av det dagliga språket (WHO, 2015). 
Andra symtom som kan uppträda är hallucinationer, oroligt vandrande och fientligt 
beteende (Socialstyrelsen, 2009). Övriga hinder som kan förekomma och påverka 
hälsan hos den lidande är urininkontinens, fallskador som kan leda till frakturer och 
risk för brännskador. Hur nedsättningarna yttrar sig grundas på hur stor del av hjärnan 
som har blivit skadad. Den lidandes omvärld har också en stor vikt i hur 
funktionsnedsättningarna uppenbarar sig (Socialstyrelsen, 2009). 

WHO (2015) delar in sjukdomen i tre olika stadier. Det första stadiet är ofta svårt att 
identifiera eftersom symtomen är diffusa. Personen utsätts för en mildare 
minnesförlust och lätt förvirring. Under det andra stadiet förvärras de tidigare 
symtomen. Den lidande får svårare att kommunicera och känna igen personer i sin 
omgivning. Brister i den personliga hygienen och förändringar i individens 
personlighet förvärras. Det tredje och sista stadiet innefattar att personen förlorar sin 
kontakt med omgivningen. Personen får svårt med mobilisering och är i stort behov 
av personlig omvårdnad. Minnet sviker och bilden av individens familj tynar bort 
(WHO, 2015). 

Vuxna barn i en kontext med sjukdomen demens 

Enligt föräldrabalken (SFS 1949:381) anses en individ vara vuxen den dag individen 
fyller 18 år. Vuxna barn som har en förälder med sjukdomen demens tar ofta på sig en 
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roll som målsman för sin egen förälder (Kjällman-Alm et al., 2013). Deras egen 
känsla av att vara barn är begränsad och de får istället ta ansvar för förälderns 
besparingar, trygghet och intima hygien (Kjällman-Alm et al., 2013). Känslan av att 
förlora sin mor eller far kan medföra ett stort lidande för vuxna barn. Lidandet kan 
framkalla svårigheter att förstå sin förälders beteende som exempelvis agitation, 
förvirring och glömska. Det kan förorsaka en irriterande känsla hos de vuxna barnen. 
De vuxna barnen kan uppleva en viss svaghet och bortglömdhet. En fruktan av att 
sjukdomen skall vara genetisk kan väcka känslor av ångest hos de vuxna barnen 
(Kjällman-Alm et al., 2013).  

Vuxna barn har en större möjlighet att få vägledning av samhället är större gentemot 
sina föräldrar. (Conde-Sala, Garre-Olmo, Turró-Garriga, Vilalta-Franch & López-
Pousa, 2010). De har en förmåga att ta del av andra tillgångar som exempelvis 
pedagogiska insatser eftersom de är mer utbildade och har mer kunskap om samhället. 
Däremot förekommer det bristande kunskap angående omvårdnad hos vuxna barn till 
föräldrar med demens. Vuxna barn kan få olika reaktioner beroende på vilken relation 
de har till sin förälder. Vid en nära relation kan det skapa lidande i form av depressiva 
besvär och stress. Det existerar olika alternativ för vuxna barn att vårda sin förälder. 
Vissa väljer att bo nära eller i samma bostad som sin förälder och andra väljer att 
placera sin förälder på ett särskilt boende (Conde-Sala et al., 2010). Rädsla är ett 
framträdande fenomen hos vuxna barn. Känslor som ängslan och oro kan uppträda 
och uttryckas som att spisen inte blir avstängd och falltillbud vid förflyttning. Trots 
detta strävar många vuxna barn efter att föräldern med en demenssjukdom skall bo 
kvar hemma och de väljer därför att skapa en trygg och säker miljö i deras bostad 
(Kjällman-Alm et al., 2013).  

Kunskapens rörelse i vårdande kontext  

Inom vårdvetenskap belyses konsensusbegreppen person, miljö, hälsa och vårdandet 
(Bergbom, 2012). Person beskriver människan som en enskild varelse inom 
vårdandet. Miljö innefattar omgivningen där vårdandet förekommer. Hälsa består av 
den enskilda varelsens välmående. Vårdandet beskriver processen inom caring och 
nursing som beskriver omvårdnadsåtgärder mellan vårdgivaren och mottagaren 
(Bergbom, 2012). Det förekommer brister inom teoribildning inom omvårdnad 
angående vuxna barn och deras upplevelser av föräldrar med ett lidande relaterat till 
demenssjukdomar (Alligood & Tomey, 2010). Vårdprocessens olika steg belyser inte 
vuxna barns upplevelser (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013). Enligt 
Herdman och Kamitsuru (2015) förekommer en omvårdnadsdiagnos i samband med 
vårdansvar, däremot relateras den inte till vuxna barn. Omvårdnadsåtgärder för 
anhöriga beskrivs av Johnson, Moorhead, Bulecheck, Maas och Swanson (2012) samt 
Bulecheck, Butcher, Dochterman och Wagner (2013). Dock förekommer det inget 
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specifikt för vuxna barn. Det återfinns stora kunskapsluckor och evidens i flertalet av 
vårdprocessens alla faser (Eriksson, 2014). 

Problemformulering 
Demens är en anhörigsjukdom där hela familjen drabbas. Evidensbaserade 
omvårdnadsåtgärder behöver synliggöras, utvecklas och tillämpas för att minska 
lidandet hos personer med den psykiatriska diagnosen demens och deras vuxna barn. 
En stor börda kan ligga på deras axlar bara genom att veta att deras förälder sakta 
tynar bort från dem. Vuxna barn behöver mer information och kunskap från 
sjukvården. 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vuxna barns upplevelser i samband 
med att en förälder lider av en demenssjukdom.  

Metod 
Studien utfördes som en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2014). En 
litteraturstudie är kärnan till att påbörja en process inom forskning. Vid en 
litteraturstudie redogörs för vetenskap inom ett specifikt ämne. Syftet med denna 
litteraturstudie var att bearbeta och analysera insamlad data. Vetenskapliga artiklar 
inom det valda området har kritiskt granskats (Forsberg & Wengström, 2014).  

Datainsamling 
Östlundh (2012) hävdar att det krävs två skeden för att få fram relevant vetenskaplig 
data. Det första skedet omfattar en inledande informationssökning som innebär att 
skapa en bas för studiens sökande. Det andra skedet innefattar den egentliga 
informationssökningen där det systematiska arbetet sker.  

En osystematisk litteratursökning genomfördes utifrån studiens syfte och 
problemformulering för att få en övergripande inblick angående studiens valda 
forskningsområde (Östlundh, 2012). Sökord formades och den egentliga 
informationssökningen kunde inledas (Forsberg & Wengström, 2013; Östlund, 2012). 
De databaser som valdes var Cinahl, PubMed och PsycINFO (Forsberg & 
Wengström, 2013). Databaserna innefattar forskning inom omvårdnad och resulterar i 
vetenskapliga artiklar med hög standard. De sökord som utvecklades utifrån studiens 
syfte och problemformulering var: vuxna barn, demens, döttrar och söner. Sökorden 
översattes till engelska i samtliga databaser och formulerades som följande: adult 
children, dementia, daughters och sons. Sökorden redovisas i tabell 1. Alla sökord 
kunde tillämpas som ämnesord (Forsberg & Wengström, 2013) i databaserna Cinahl 
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och PsycINFO, dock kunde ämnesorden inte användas fullt ut i databasen PubMed. 
Ämnesorden som inte kunde tillämpas var daughters och sons. Samtliga sökningar 
genomfördes med boolesk söklogik där operatoren AND tillämpades (Karlsson, 
2012). Konstellationen av sökorden och booleska operatorer samt antalet 
vetenskapliga artiklar redovisas i tabell 2. Vid litteratursökningen tillämpades både 
kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2013).  

I samtliga databaser tillämpades inklusionskriterier för att begränsa studiens 
sökningar. Inga exklusionskriterier applicerades i någon av databaserna (Karlsson, 
2012). En överblick av de inklusionskriterier som användes i databaserna var: abstract 
available, research article, english language, adult: 19+ years, childhood (18 Yrs & 
Older) och published: 2000-2015. 
 
Sökningar i databaserna 
Cinahl 
Vid varje sökning i databasen Cinahl användes begränsningsfunktioner (Karlsson, 
2012) där följande inklusionskriterier var: abstract available, research article, english 
language och published 2000-2015. De sökord som användes i Cinahl var: adult 
children, daughters, dementia och sons. Enligt Forsberg och Wengström (2013) 
tillämpades Major Headings [MH] vid alla sökningar. Första sökningen utfördes den 
19 oktober, 2015 där sökorden Dementia[MH] AND Adult Children[MH] 
tillämpades. Booleska operatorer användes i form av AND vid alla sökningarna 
(Karlsson, 2012). Antalet vetenskapliga artiklar som svarade på sökningen med 
sökorden enligt ovan var 23 vetenskapliga artiklar varav 23 lästa abstract. Det var 14 
av 23 vetenskapliga artiklar som gick vidare till urval 1. De vetenskapliga artiklarna 
som exkluderades till urval 1 var inte relevanta till studiens syfte och kunde inte 
användas till resultatet. Sju av de 14 vetenskapliga artiklarna valdes till urval 2. De 
vetenskapliga artiklarna hade innehållsrik data som var av betydelse för studiens syfte 
och valdes som resultatartiklar. För att få fram ytterligare vetenskapliga artiklar om 
vuxna barn ersattes sökordet adult children med sons. Den andra sökningen 
genomfördes den 19 oktober, 2015 där sökorden Dementia[MH] AND Sons[MH] 
tillämpades. Sökningen genererade två vetenskapliga artiklar och antalet lästa abstract 
var två stycken. En av de två vetenskapliga artiklarna exkluderades bort eftersom den 
inte svarade till studiens syfte och kunde inte användas till resultatet. Endast en 
vetenskaplig artikel gick vidare till både urval 1och 2 eftersom den ansåg vara 
relevant för studiens syfte och hade innehållsrik data för resultatet. Den vetenskapliga 
artikeln valdes som en resultatartikel. Sista sökningen i Cinahl ersattes sökordet sons 
med daughters. Den tredje sökningen utfördes den 19 oktober, 2015 där sökorden 
Dementia[MH] AND Daughters[MH] användes. Antalet vetenskapliga artiklar som 
framkom var sju stycken. Av de sju vetenskapliga artiklarna var det tre stycken 
dubbletter från första sökningen där sökorden dementia och adult children användes. 
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Det var fyra stycken abstract som lästes. Tre vetenskapliga artiklar förkastades 
eftersom innehållet var irrelevant för studiens syfte. En av de sju vetenskapliga 
artiklarna gick vidare till urval 1 där en klarare uppfattning om artikelns innehåll 
framkom efter genomläsning. Den vetenskapliga artikeln gick dock inte vidare till 
urval 2. Efter en tydligare bearbetning uppenbarades irrelevant data och den 
vetenskapliga artikeln svarade inte på studiens syfte.  

PubMed 
I databasen Pubmed användes även begränsningsfunktioner med följande 
inklusionskriterier: abstract available, english language, adult: 19+ years och 
publication date: 2000-2015. Medical Subject Headings (MeSH) (Forsberg & 
Wengström, 2013) tillämpades vid varje sökning och även AND användes som 
boolesk operator. I Pubmed kunde enbart sökorden Dementia (MeSH) AND Adult 
Children (MeSH) användas. Sökorden daughters och sons förekom inte i PubMed 
som ämnesord (Forsberg & Wengström, 2013) och sökningarna kunde inte utföras. 
Den första sökningen genomfördes den 22 oktober, 2015 där antalet vetenskapliga 
artiklar var 43 stycken varav fyra dubbletter från sökningar i databasen Cinahl. Av de 
43 vetenskapliga artiklarna lästes 39 abstract. Det var fyra av 39 vetenskapliga artiklar 
som gick vidare till urval 1. De vetenskapliga artiklar som exkluderades var 
irrelevanta till studiens syfte eftersom deras data belyste make eller makas 
upplevelser. En av de fyra vetenskapliga artiklarna gick vidare till urval 2 och valdes 
som resultatartikel. De tre vetenskapliga artiklarna som exkluderades från urval 1 
lästes noggrant igenom. Under bearbetningen framkom ytterligare irrelevant data till 
studiens syfte med bristande innehåll för studiens resultat. 

PsycINFO 
Sökningarna i PsycINFO genomfördes med följande inklusionskriterier: english 
language, childhood (18 Yrs & Older) och publication date: 2000-2015. Booleska 
operatoren AND användes i alla sökningar. I PsycINFO gjordes tre sökningar. I den 
första sökningen tillämpades sökorden dementia och adult children. Adult children 
användes som sökord, dock angav PsycINFO adult offspring som samma 
sökalternativ och användes för att hitta vetenskapliga artiklar. Thesaurus är 
PsycINFO:s alternativ till ämnesordslista och användes vid alla sökningar (Forsberg 
& Wengström, 2013). Första sökningen utfördes den 22 oktober, 2015 där sökorden 
MJSUB.EXACT.EXPLODE(”Dementia”) AND MJSUB.EXACT.EXPLODE(”Adult 
Offspring”) tillämpades. Antalet vetenskapliga artiklar som påvisades var 24 stycken 
varav fyra dubbletter från sökningar i databasen Cinahl. Av de 24 vetenskapliga 
artiklarna lästes 20 abstract. Ingen av de 20 vetenskapliga artiklarna gick vidare till 
urval 1 och 2 eftersom deras innehåll var irrelevant till studiens syfte och kunde inte 
bidra till resultatet. Den andra sökningen genomfördes den 22 oktober, 2015 där 
sökorden MJSUB.EXACT.EXPLODE(”Dementia”) AND 
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SU.EXACT.EXPLODE(”Sons”) tillämpades. Det var fem vetenskapliga artiklar som 
presenterades varav två dubbletter från sökningar i databasen Cinahl. Av de fem 
vetenskapliga artiklarna lästes tre abstract. Av de tre vetenskapliga artiklarna var det 
två stycken vetenskapliga artiklar som exkluderades eftersom syftet var irrelevant för 
studien och svarade inte till resultatet. Det var en av de tre vetenskapliga artiklarna 
som gick vidare till urval 1 och 2 och valdes som resultatartikel för innehållsrik data 
till resultatet. Den tredje och sista sökningen utfördens den 22 oktober, 2015 och 
sökorden MJSUB.EXACT.EXPLODE(”Dementia”) AND 
SU.EXACT.EXPLODE(”Daughters”) användes. Antalet vetenskapliga artiklar som 
framkom var 21 stycken varav fyra dubbletter från sökningar i databasen Cinahl. Av 
de 21 vetenskapliga artiklarna lästes 17 abstract. Ingen av de 17 vetenskapliga 
artiklarna gick vidare till urval 1 och 2 eftersom deras syften var irrelevanta för 
studiens resultat. 

Sammanfattning av datainsamling 
Totalt framkom det 125 vetenskapliga artiklar ur alla sökningar som genomfördes. 
Det var 108 stycken abstract som lästes och 21 vetenskapliga artiklar som gick vidare 
till urval 1. De vetenskapliga artiklar ansågs stöjda studiens syfte genom att innehålla 
en del relevanta bifynd. Artiklarna som valdes till urval 1 lästes grundligt igenom för 
att få en djupare förståelse av innehållet. Det var totalt 11vetenskapliga artiklar som 
exkluderades bort av de 21 vetenskapliga artiklarna på grund av irrelevant data till 
studiens syfte. Exempel på detta var att studiens struktur var svagt formulerad samt 
ovästenliga informanter som exempelvis make och maka. De exkluderades efter en 
noggrann bearbetning och kunde inte användas till studiens resultat. Sammanlagt var 
det 10 vetenskapliga artiklar som gick vidare till urval 2 och valdes som 
resultatartiklar. Resultatartiklarna var av kvalitativ metod och kvalitetsgranskades 
enligt bedömningsmallen för studier med kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003). 
Av de 10 granskade vetenskapliga artiklarna var det tre stycken artiklar som 
graderades till grad I och sex stycken till grad II. En vetenskaplig artikel graderades 
till grad III. Graderingarna belyser den vetenskapliga kvaliten där grad I har hög 
vetenskaplig kvalitet och grad III låg vetenskaplig kvalitet.  

Databearbetning 
De vetenskapliga artiklar som valdes till resultatet har bearbetats under två olika faser. 
I den första fasen tolkades alla vetenskapliga artiklar individuellt (Henricson & 
Billhult, 2012). En gemensam diskussion angående de vetenskapliga artiklarna 
genomfördes och data sammanställdes till det svenska språket. Under den andra fasen 
formulerades frågeställningar inspirerat av hermeneutisk metod (Forsberg & 
Wengström, 2013). Metoden innebär att få en ökad insikt av insamlad data från de 
vetenskapliga artiklarna genom att utläsa och bearbeta dem grundligt. Följande 
frågeställningar var: 
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 Vad är vuxna barns upplevelser i samband med en förälder som lider av 
sjukdomen demens? 

 Hur uttrycks vuxna barns upplevelser i samband med en förälder som lider av 
sjukdomen demens? 

 Var gestaltas vuxna barns upplevelser i samband med en förälder som lider av 
sjukdomen demens? 

 Varför framträder vuxna barns upplevelser i samband med en förälder som 
lider av sjukdomen demens? 

Utifrån frågeställningarna sammanfattades relevant data från de vetenskapliga 
artiklarna och upprepande meningar exponerades. Enheter kring meningarna 
formades och adekvata teman uppenbarade sig utifrån studiens syfte som var: 
upplevelser som skuld och skam, upplevelser som lojalitet, upplevelser som sorg och 
upplevelser som humor (Henricson & Billhult, 2012).  

Forskningsetiska överväganden  
Inom vetenskaplig forskning är det betydelsefullt att värna om de individer som 
inkluderar i en studie. Individerna har rättigheter inom forskningsetik och skall 
behandlas med omtanke och värdighet. En central aspekt av dessa rättigheter är 
autonomi som belyser individernas egen vilja. I en studie krävs ett samtycke från 
deltagarna om deras samverkan och vetskapen att de när som helst kan avbryta 
(Kjellström, 2012). Åtta vetenskapliga artiklar som valdes ut till resultatet var 
godkända av en etikprövningsnämnd. De resterande två vetenskapliga artiklarna som 
inte nämner etiskt godkännande var Dupuis (2002) samt Sanders och McFarland 
(2002). Däremot beskriver de att deltagarna hade samtyckt om information och data 
som behandlades konfidentiellt. De har även blivit accepterade för att bli publicerade 
(Wallengren & Henricson, 2012). Samtycke om information innebär att deltagarna 
skall få upplysning om deras roll i studien. Konfidentialitet betyder att forskarna skall 
behandla data som framkommer från deltagarna med respekt och skydda deras 
redbarhet (Kjellström, 2012). 

Resultat 
Upplevelser av skuld och skam 
Werner, Goldstein och Buchbinder (2010) beskrev att skam hos vuxna barn 
innefattade upplevelser av kränkning och förnedring vid opassande situationer hos sin 
förälder. Emotionella effekter kunde uppstå hos vuxna barn som hade en förälder som 
led av sjukdomen demens och sjukdomsförloppets utveckling kunde ha stor inverkan 
på de olika effekterna. Exempel på emotionella känslor som kunde förekomma hos de 
vuxna barnen var genans relaterat till sociala kontexter och vämjelse i form av 
bristande hygienrutiner. Vidare beskrev Werner et al. (2010) att vuxna barn upplevde 
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känslor av skuld. Dessa känslor uppenbarade sig i form av skyldighet och 
ansvarstagande för sin förälder. Ward-Griffin, Oudshoorn, Clark och Bol (2007) 
hävdade att den sociala relationen som de vuxna barnen hade sedan tidigare till sin 
förälder var betydelsefull för det aktuella vårdandet. Vid en försvagad gemenskap 
upplevde de vuxna barnen inte samma typ av skyldighet. De tog enbart ansvar för det 
vardagliga arbetet som exempelvis mediciner och föda.   

Perry (2004) beskrev hur vuxna barn hade svårt att fatta beslut om sin förälders 
omvårdnad i framtiden. Upplevelsen av skuld kunde växa fram och de vuxna barnen 
jämförde att lämna sin förälder på särskilt boende med att överlämna sin egen dotter 
eller son för adoption. De vuxna barnen som var bosatta på en annan plats upplevde 
en större ängslan och skuld än vuxna barn som levde nära föräldern (Barca, Thorsen, 
Engedal, Haugen & Johannessen, 2014). Några av de vuxna barnen hade valt att 
vårda sin förälder i sin egen bostad. Konflikter kunde åstadkommas och påverka 
andra familjemedlemmar i form av osämja. De vuxna barnen som tog beslutet att 
bosätta sin förälder på särskilt boende kunde uppleva en känsla av befrielse. Känslan 
av att kunna vårda sin egen kropp och själ växte fram hos de vuxna barnen. De fick 
mer tid till sig själva och kunde spendera tiden på ett annat sätt. Samtidigt som 
känslan av befrielse uppenbarade sig framträdde en våg av skuld. Det framkallade 
känslor av oro att föräldern skulle få sämre vård än tidigare (Barca et al., 2014). 

Enligt Madsen och Birkelund (2012) hade vuxna barn en förnimmelse av dåligt 
samvete. De kunde uppleva känslor som skyldighet av att hjälpa och tillbringa tiden 
tillsammans med sin förälder. Vuxna barn hade svårt att leva sig in i sin förälders 
sjukdom och upplevde känslor av att känna sig skamsen. Skamfyllda situationer 
kunde uppstå mellan vuxna barn och deras förälder (Sanders & McFarland, 2002). 
Känslor av genans kunde framträda hos de vuxna barnen på grund av förälderns nya 
beteende. Vetskapen om att det var förälderns dotter eller son som vårdade dem hade 
gått förlorad och kunde medföra obekväma situationer i form av sexuella ansatser. De 
vuxna barnen hade behov av stöd och vägledning för att underlätta dessa besvärande 
tillstånd (Sanders & McFarland, 2002). 

Upplevelser av lojalitet 
Många vuxna barn upplevde en betydande roll i att vara lojal mot sin förälder 
(Sanders & McFarland, 2002). Prioriteringen av den lidande föräldern kunde dock 
påverka de vuxna barnens egen familj och leda till konflikter. En känsla av skyldighet 
till sina egna barn kunde uppstå genom att även de fick bidra till vårdandet. Stress var 
en faktor som kunde utlösas hos de vuxna barnen och kunde påverka deras egen 
familj (McDonnell & Ryan, 2014). Det kunde vara svårt att planera tiden tillsammans 
med sin egen familj när prioriteringen var hos den lidande föräldern. 
Familjemedlemmarna kunde förnimma stressen vilket kunde bidra till en stressfull 
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familjerelation. De vuxna barnens arbete kunde påverkas av behovet att vara lojal 
(Sanders & McFarland, 2002). En del av de vuxna barnen ansåg att det var 
nödvändigt att ta ledigt från arbetet för att uppnå en god omvårdnad. En negativ 
inverkan av de vuxna barnens framtida yrkesroll och familjerelationer kunde uppstå 
av det ständiga kontrollbehovet. 

Vårdgivarrollen som de vuxna barnen tog på sig symboliserade kärlek och respekt 
gentemot sin förälder (McDonnell & Ryan, 2014). Perry (2004) beskrev att de vuxna 
barnen kunde ha ambitionen att ta på sig rollen som vårdare och ge omvårdnad med 
ömhet och tillgivenhet till sin förälder. Vuxna barn beskrev plikten av vårdandet som 
en gentjänst till sin förälder (McDonnell & Ryan, 2014). De upplevde en viss 
skyldighet att ge tillbaka den kärlek som de fått under sin uppväxt. Den förändrade 
situationen var dock inte aktuell för alla vuxna barn (Madsen & Birkelund, 2012). En 
del hade svårt att hantera den förändrade situation och tog avstånd från sin förälder 
under en period. McDonnell och Ryan (2014) påstod att en bindande relation hade 
skapats när vuxna barn tog på sig rollen som vårdgivare för sin förälder. Den 
bindande relationen gav med tiden upphov till ett kontrollerat beteende från de vuxna 
barnen. En rädsla av att vara omedveten av förälderns sysselsättning kunde utveckla 
en ständig oro och ångest hos de vuxna barnen.  

Vuxna barn som iakttog sin förälder att gå tillbaka i utvecklingen medförde ett ansvar 
att bli förälder till sin egen mor eller far (Madsen & Birkelund, 2012). Den 
psykiatriska diagnosen demens medförde personlighetsförändringar och de vuxna 
barnen fick lära känna sin förälder på nytt (Perry, 2004). Relationen kunde påverka 
synsättet hos de vuxna barnen och en ny kännedom om förälderns egenskaper 
uppenbarade sig. Det kunde framträda bevarande minnen som den lidande föräldern 
tidigare hade dolt. Exempel kunde vara att de vuxna barnen fick reda på förälderns 
tidigare äktenskap och att de vuxna barnen hade syskon som de aldrig tidigare mött. 
Det var svårt att beakta sjukdomsprocessen och acceptera förälderns aktuella 
beteende. Oavsett förklarade de vuxna barnen att det fortfarande var deras mor eller 
far och de lärde sig att bemöta det nya beteendet (Perry, 2004).  

Upplevelser av sorg 
Vuxna barn upplevde att det var en börda att se sin förälder sakta tyna bort från dem 
(Madsen & Birkelund, 2012). En orättfärdig känsla kunde uppstå hos de vuxna barnen 
genom att ta farväl av sin förälder innan döden inträffade. Det kunde vara en stor 
påfrestning att se sin förälder i en levande kropp med ett minne som gått förlorat. 
Vuxna barn upplevde en emotion av sorg genom att beakta sin lidande mor eller far. 
Sorgen medförde en förlust av att inte längre bli igenkänd som deras barn utan som en 
främling (Madsen & Birkelund, 2012).  
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Dupuis (2002) hävdade att förlusten av att se sin förälder tyna bort kunde delas in i tre 
olika stadier av en väg genom det okända. I det första stadiet valde de vuxna barnen 
att ta på sig en roll som vårdgivare. Föräldern var fortfarande närvarande i familjen 
och symtomen exponerades i en smygande process. Den okända framtiden och 
vetskapen kring sjukdomen påverkade acceptansen hos de vuxna barnen. De som 
hade svårt att acceptera situationen hävdade att det var smärtsamt att inte kunna 
förutse vad som skulle ske, när det skulle ske och hur de skulle hantera tillståndet. 
Under det andra stadiet fortsatte Dupuis (2002) beskriva hur den psykiatriska 
diagnosen demens förvärrades och rollen som vårdgivare blev allt mer påfrestande. 
Det kunde vara plågsamt att observera hur sjukdomsförloppet fortskred och hur 
symtomen tog över de kognitiva funktionerna som exempelvis bristande 
kommunikation, minnesförlust och förståelse. Vuxna barn upplevde känslor av 
hjälplöshet av att inte kunna hämma sjukdomens progredierande förlopp. Samtidigt 
var det betydelsefullt för vuxna barn att ta tillvara och utnyttja tiden tillsammans med 
sin förälder. I det tredje och sista stadiet uppenbarade sig vetskapen att föräldern hade 
tynat bort och förälderns liv inte längre existerade. De vuxna barnen övervägde om 
det fortfarande var gynnsamt att besöka sin mor eller far eftersom de redan hade tagit 
farväl av föräldern (Dupuis, 2002).  

Vuxna barn upplevde en sorg att föräldern inte fick erfara deras utveckling och karriär 
i livet (Barca et al., 2014). Under svåra förhållanden kunde många vuxna barn sakna 
respons och trygghet från sin förälder. Saknaden av att ha en mor eller far och deras 
personlighet kunde vara en stark sorg hos de vuxna barnen. McDonnell och Ryan 
(2014) hävdade att de vuxna barnen kunde ha behov att samarbeta med sina syskon. 
Integreringen mellan syskonen kunde vara positiv eller negativ. Vid en god 
samverkan kunde syskonen stötta varandra under påfrestande situationer i förälderns 
sjukdomsprocess. Den goda relationen förekom inte hos alla syskon och en känsla av 
irritation kunde uppstå. Irritation kunde uppträda vid osämja om förälderns 
omvårdnad och fördelning av vårdandet. Vuxna barn påstod att ett socialt stöd var 
nödvändigt för att kunna tala om upplevelserna av att ha en förälder som lider av 
sjukdomen demens (Barca et al., 2014). De ansåg att det kunde vara komplicerat att 
tala med vänner, kollegor och andra familjemedlemmar och ge dem en insikt om 
sjukdomsförloppet.    

Upplevelser av humor 
Vuxna barn ansåg att det var enklare att utnyttja humor om de hade ett 
tillmötesgående synsätt och hoppfullt tankesätt (Tan & Schneider, 2009). Att använda 
detta paradigm kunde underlätta vid svåra situationer. Det kunde vara påfrestande för 
vuxna barn att vara delaktiga i sin förälders omvårdnad. Genom att ha en ljus livssyn 
och använda humor i vårdandet kunde depression och andra psykiska åkommor 
bevaras på avstånd. Vuxna barn påpekade att humor kunde främja sjukdomsförloppet 

11 

 



 

eftersom negativa tankar om förälderns sjukdom kunde göra situationen svårare och 
risken för depression kunde eventuellt öka. Humor kunde utstråla upplevelser som att 
skratta och ha kul tillsammans med sin förälder (Tan & Schneider, 2009). Day, 
Anderson och Davis (2014) hävdade att vuxna barn uppskattade vårdandet till sina 
föräldrar och kände sig tillfreds i den komplicerade situationen. Vuxna barn föredrog 
en positiv gemenskap med sin förälder. Positivt tänkande bidrog till värdefulla 
upplevelser och motivationen att vilja vårda sin förälder växte.  

Vårdgivarrollen som de vuxna barnen tog på sig kunde vara en stor belastning (Barca 
et al., 2014). Stödgrupper kunde vara aktuella för att främja belastningen och vara ett 
stöd vid komplicerade och mödosamma situationer. De vuxna barnen fick möjlighet 
att tala om sina upplevelser och lyssna till hur andra vuxna barn hanterade 
sjukdomsprocessen. Under samtalen värderades humorns betydelse om hur viktigt det 
är att skratta och förbise negativa tankar (Barca et al., 2014). 

Tan och Schneider (2009) hävdade att humor kunde tillämpas som en copingstrategi 
för att förebygga risken att drabbas av utbrändhet och depression. Humor kunde 
användas till alla typer av vårdgivare. Vuxna barn påstod att humor kunde vara 
effektivt och kunde utnyttjas vid vissa bestämda tidpunkter. Exempel kunde vara vid 
rätt tidpunkt, vad humorn belyste samt vem som tog emot humorn. Brukades humor 
vid fel tillfälle kunde situationen misstolkas istället för att vara underhållande. 
Relationen som de vuxna barnen hade haft till sin förälder innan sjukdomen 
uppenbarade sig, betonade användandet av humor (Tan & Schneider, 2009).  

Tan och Schneider (2009) beskrev humorns betydelse för de vuxna barnen. 
Förbrukandet av humor kunde karakteriseras i tre olika delar. Den första delen 
förklarade hur vuxna barn använde humor som en undanflykt för att underlätta 
situationen som vårdgivare. Upplevelsen av undanflykten skapade möjlighet att 
försvinna in i en annan värld utan besvär. Under den andra delen beskrev de vuxna 
barnen humor som en motivation till vårdandet. De hävdade att sjukdomens förlopp 
redan befann sig i en kritisk situation och att finna humor i det tillståndet var 
gynnsamt. I den sista delen redogjorde de vuxna barnen känslan av att bli skonad från 
stress. De tryckte på att ett gott skratt hade en god inverkan på den inre stressen som 
befann sig hos de vuxna barnen (Tan & Schneider, 2009).  

Analysmodell för vuxna barns vilja att vårda sin förälder 
Analysmodellen viljan har skapats utifrån de teman som uppenbarade sig för att 
tydliggöra de vuxna barnens upplevelser. Modellen var inspirerad av Duncans (2015) 
satellitsystem kring en huvudidé. Den symboliserar satelliter som cirkulerar kring en 
planet. Viljan betecknar planeten och belyser litteraturstudiens resultat. De vuxna 
barnen upplevde en vilja att ta på sig rollen som vårdgivare till sin lidande förälder 
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(McDonnell & Ryan, 2014). Satelliterna framställdes utifrån resultatets teman med 
koppling till viljan. Utifrån viljan upplevde de vuxna barnen både positiva och 
negativa känslor av att ha en förälder som lider av sjukdomen demens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. En analysmodell om vuxna barns vilja att ta på sig rollen som vårdgivare 
till sin förälder. 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Litteraturstudien började med en osystematisk litteratursökning som baserades på 
studiens syfte (Östlundh, 2012). Sökorden som tillämpades i den osystematiska 
litteratursökningen var vuxna barn och demens för att få en övergripande bild av 
forskningsområdet. Vid den osystematiska sökningen uppenbarade sig även sökorden 
söner och döttrar för att få fram vetenskapliga artiklar som belyste studiens syfte. En 
djupare systematisk sökning (Forsberg & Wengström, 2013) tillämpades med 
sökorden vuxna barn, demens, söner och döttrar. Samtliga sökord kunde användas 
som ämnesord i databaserna Cinahl och PsycINFO. Ämnesorden döttrar och söner 
kunde dock inte tillämpas i databasen PubMed. Alla sökorden som tillämpades vid 
litteratursökningen översattes till engelska: adult children, dementia, sons och 
daughters. Översättningen till engelska kunde medföra en risk för feltolkning av 
sökorden i de olika databaserna och trovärdigheten i studien kunde eventuellt 
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påverkas negativt (Wallengren & Henricson, 2012). De vetenskapliga artiklarna som 
framkom var både kvantitativa och kvalitativa. Det var enbart kvalitativa 
vetenskapliga artiklar som valdes till resultatet. De kvantitativa vetenskapliga 
artiklarna förkastades till urval 1 eftersom de inte belyste studiens syfte. 
Förkastningen av de kvantitativa vetenskapliga artiklarna kunde uppfattas som en 
nackdel för litteraturstudien eftersom de kunde innehålla relevant data till studien. De 
vetenskapliga artiklarna var publicerade mellan år 2000-2015. Det existerade 
sparsamt med forskning inom ämnet och ett intervall på 15 år utsågs för att kunna få 
tillräckligt med data. Publikationskriterierna kunde upplevas som en nackdel för 
studiens trovärdighet eftersom nyare forskning är att föredra för en god kvalitet.  

Cinahl, PubMed och PsycINFO är databaser som samtliga innehåller vetenskaplig 
data inom omvårdnadsforskning, vilket ansågs vara relevant för litteraturstudiens 
syfte (Forsberg & Wengström, 2013). Trovärdigheten stärktes genom att flera 
databaser tillämpades (Henricson, 2012). I databaserna Cinahl och PsycINFO utfördes 
identiska sökningar genom att kombinera de olika ämnesorden. En nackdel med 
databasen PubMed var att den saknade ämnesorden söner och döttrar, vilket sänkte 
trovärdigheten i den systematiska litteratursökningen. För att styrka litteraturstudien 
exkluderades sökningar med fritext och enbart sökningar med ämnesord tillämpades. 
Sökning med fritext valdes bort i PubMed eftersom fritext inte applicerades i Cinahl 
och PsycINFO. Det var första gången en systematisk litteraturstudie genomfördes och 
kunde ha en inverkan på metodkvaliten (Henricson, 2012). Kunskap inom 
forskningsprocessen har under denna litteraturstudie tillämpats och kan bidra till en 
mer trovärdig metodkvalitet i framtiden. De studerade abstracten hade en titel som 
ansågs vara både relevant och irrelevant för studiens syfte. Abstracten valdes därför 
att granskas för att inte gå miste om betydelsefulla bifynd som kunde ha mening för 
studiens resultat och stärkte trovärdigheten (Karlsson, 2012). 

De vetenskapliga artiklarna som valdes till resultatartiklar härstammade från olika 
länder. Länderna som presenterades i de vetenskapliga artiklarna var: USA, England, 
Kanada, Irland, Norge, Danmark och Israel. Kulturerna från de olika länderna kan 
påverka överförbarheten från resultatet eftersom sjukvård inom dessa länder kan 
skilja sig från hur sjukvården ser ut i Sverige (Henricson, 2012).  

De kvalitetsgranskningar som presenterades utfördes gemensamt och kan bidra till en 
positiv inverkan på litteraturstudiens pålitlighet (Wallengren & Henricson, 2012). 
Resultatartiklarna var enbart av kvalitativ metod därför valdes Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. De vetenskapliga artiklarna 
graderades till grad I, II och III. Den vetenskapliga artikeln som graderades till grad 
III kunde anses vara negativt för studiens pålitlighet. Den vetenskapliga artikeln 
inkluderades eftersom den bidrog med innehållsrik data för studiens syfte och resultat. 

14 

 



 

Kvalitetsgranskningar har tidigare inte utförts och kunde påverka förförståelsen samt 
kunskapen om de vetenskapliga artiklarnas metodupplägg (Henricson, 2012).  

Den valda metoden ansågs ge svar på studiens syfte (Henricson, 2012). Metoden 
inspirerades av en hermeneutisk ansats där frågeställningar besvarades vid 
bearbetningen. Relevanta teman som belyste studiens syfte skapades utifrån enheter 
och meningar som byggdes upp genom den inspirerande metoden. Metoden gav en 
god kvalité på studiens resultat. Under skrivprocessen har handledare samt andra 
studenter kontaktats och kritiskt granskat studiens innehåll med respons. Detta gav en 
positiv inverkan på studiens trovärdighet. De vetenskapliga artiklarna hade olika typer 
av designer som exempelvis grounded theory, innehållsanalys och fenomenologisk 
och hermeneutisk ansats. Validiteten i en studie växer vid en gemensam design av de 
olika vetenskapliga artiklarna. Trovärdigheten i denna studie kunde påverkas negativt 
relaterat till valet av olika typer av designer i de vetenskapliga artiklarna (Henricson, 
2012). 

Resultatdiskussion 
I denna litteraturstudie uppenbarade sig fyra olika teman som belyste vuxna barns 
upplevelser i samband med en förälder som lider av den psykiatriska diagnosen 
demens. De vuxna barnen upplevde blandade känslor av att ha en förälder som lider 
av sjukdomen demens. 

Upplevelser av skuld och skam 
Vuxna barn upplevde en parallell mellan skuld och skam. Känslor av genans skapades 
av att ha en förälder som lider av sjukdomen demens. Vuxna barn upplevde känslor 
av skamsenhet genom att beakta sin mor eller fars avvikande beteende i sociala 
sammanhang (Werner et al., 2010). Känslor av skam kan anknytas till Kjällman-Alm 
et al. (2013) som beskrev hur vuxna barn upplevde en irritation i samband med 
förälderns beteendeförändringar. Samtidigt som känslor av genans uppstod, 
uppenbarade sig känslor som skuld (Werner et al., 2010). De vuxna barnen upplevde 
en skyldighet att ta på sig rollen som vårdgivare. Skuld och skam gav upphov till 
ansvar. Sjögren (2013) beskrev att begreppet ansvar innefattade känslor av skuld. Den 
individuella varelsen alstras med en vilja att känna skyldighet genom att vårda sig 
själv och andra. Begreppet ansvar kan associeras till vuxna barns gemenskap med sin 
förälder (Ward-Griffin et al., 2007). Ansvaret som vuxna barn tog på sig varierade 
beroende på relationen med sin förälder. En förståelse existerar vid att axla ansvaret 
som vårdgivare, dock förekommer det ingen plikt att vuxna barn skall ta på sig 
ansvaret att vårda sin lidande förälder. Det kan vara komplicerat att undvika att överta 
ansvaret för många vuxna barn eftersom skulden befinner sig i det omedvetna. 
Ansvaret kan även sammankopplas med konsensusbegreppen person och vårdande 
(Bergbom, 2012). Begreppet person belyser individens avseende att vårda och kan 
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förknippas med de vuxna barnens upplevelser av rollen som vårdgivare. Begreppet 
vårdande beskrivs som en handling mellan vårdgivare och mottagare. Vårdandet 
kunde associeras med vårdrelationen och de upplevelser som förekom mellan vuxna 
barn och deras förälder (Bergbom, 2012). 

Upplevelser av lojalitet 
Lojalitet gentemot sin förälder var en återkommande upplevelse hos vuxna barn 
(Perry, 2004; McDonnell & Ryan, 2014; Madsen & Birkelund, 2012; Sanders & 
McFarland, 2002). Det förekom en ambition att vilja vårda sin förälder med 
tillgivenhet. Många vuxna barn ansåg ambitionen att vilja vårda sin förälder som 
gengäld för sin egen uppväxt och tog på sig rollen som målsman för sin lidande 
förälder (Kjällman-Alm et al., 2013). Lojaliteten kan speglas till begreppet kärlek som 
belyser hur människan vill ge tillbaka det som de själva har erhållit (Alvsvåg, 2012). 
Begreppet kärlek kan sammankopplas till McDonnell och Ryan (2014) som hävdade 
att vuxna barn hade en vilja att ge tillbaka kärleken till sin förälder som de mottagit 
under sin barndom.  

Lojaliteten gav upphov till ett kontrollbehov hos vuxna barn (Sanders & McFarland, 
2002). Kontrollbehovet kunde relateras till Kjällman-Alm et al. (2013) som beskrev 
hur vuxna barn blev begränsade av vårdandet och känslan av att vara barn försvann. 
Att vara lojal mot sin förälder kan ge många positiva aspekter som kan ge upphov till 
en känsla att vara delaktig genom hela sjukdomsprocessen. Det är angeläget att uppnå 
en balans inom vårdgivarrollen eftersom en överdimensionerad lojalitet kan medföra 
ohälsa hos vuxna barn. Ohälsa kan uppenbara sig i form av stress, ångest och 
depression (Pinquart & Sörensen, 2006). Stress kan associeras med McDonnell och 
Ryan (2013) som hävdade att de vuxna barnens egen familj kunde påverkas av 
ohälsan. Lojaliteten medförde att vuxna barn omedvetet valde att prioritera sin 
lidande förälder framför sin egen familj.  

Vuxna barn upplevde känslor av att de fick lära känna sin förälder på nytt. Den nya 
relationen hade ett samband med Kjällman-Alm et al. (2013) som beskrev hur vuxna 
barn kände sig bortglömda och övergivna av sin förälder. Även Högsnes et al. (2013) 
hävdade att den nya relationen skapade en förändring i familjen. Positiva och negativa 
egenskaper kan växa fram hos föräldern som lider av den psykiatriska sjukdomen 
demens. Den aktuella gemenskapen kan bidra till en enklare hantering av de nya 
egenskaperna. Genom den nybildade relationen finns det möjlighet för vuxna barn att 
bidra till en mer personcentrerad vård för sin förälder.  

Upplevelser av sorg 
Vuxna barn upplevde en börda att beakta sin förälder som avliden innan döden 
inträffat (Madsen & Birkelund, 2012). Bördan styrks av Dupuis (2002) som beskrev 
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förlustens process i olika stadier. Även Kjällman et. al, (2013) intygade att vuxna barn 
upplevde en påfrestning att se sin förälder gå i regress. Vuxna barn upplevde en möda 
att inte bli identifierad av sin egen förälder (Madsen & Birkelund, 2012). Bördan kan 
sammankopplas till konsensusbegreppet hälsa (Bergbom, 2012). Begreppet hälsa 
speglar den enskilda individens välmående. Hälsa beskrevs i kontext med förälderns 
sjukdomsprocess (Kjällman-Alm et al., 2013; Pinquart & Sörensen, 2006; McDonnell 
& Ryan, 2014; Madsen & Birkelund, 2012; Tan & Schneider, 2009). Förälderns 
sjukdom påverkade välbefinnandet hos vuxna barn och kunde ge upphov till känslor 
av maktlöshet att inte kunna bemästra sjukdomens fortskridande.  

Dupuis (2002) och WHO (2014) förklarade den psykiatriska diagnosen demens i tre 
olika stadier. WHO (2014) beskrev symtomen som uppenbarade sig under 
sjukdomsförloppet till skillnad från Dupuis (2002) som belyste vuxna barns 
upplevelser av sjukdomsprocessen och sammankopplade känslorna till förlust. 
Känslorna av förlust kunde förbindas med Barca et al. (2014) som beskrev hur vuxna 
barn upplevde en saknad av trygghet och respons från sin förälder. Även Kjällman-
Alm et al. (2013) hävdade att vuxna barn upplevde en sorg att gensvaren från sin 
förälder hade gått förlorad.  

Vuxna barn kunde uppleva behov av stöd från andra familjemedlemmar eller 
omgivningen för att underlätta vårdandet (McDonnell & Ryan, 2014). Även Barca et 
al. (2014) beskrev hur socialt stöd var betydelsefullt för att uttrycka sina känslor och 
åsikter med andra individer i samma kontext. Samtidigt motsäger McDonnell och 
Ryan (2014) och Barca et al. (2014) varandra. Barca et al. (2014) hävdade att det 
kunde vara invecklat att utnyttja stödet från andra familjemedlemmar till skillnad från 
McDonnell och Ryan (2014) som beaktade stödet som gynnsamt. Conde-Sala et al. 
(2010) antydde att vuxna barn förväntades ha goda kunskaper angående samhällets 
insatser. Till följd av de goda kunskaperna som vuxna barn betraktades besitta, ansågs 
behovet av stöd inte vara lika nödvändigt. Conde-Sala et al. (2010) åsikt bestrids av 
McDonnell och Ryan (2014) och Barca et al. (2014) som beskrev att vuxna barn var i 
behov av stöd för att hantera den komplexa situationen som de befann sig i. Behov av 
stöd hos vuxna barn är en individuell upplevelse. Kunskapen om samhällets insatser 
skall inte ha inflytande över behovet av stöd.   

Upplevelser av humor 
Humor som aspekt var betydelsefull för vårdandet hos vuxna barn (Tan & Schneider, 
2009). Humor kunde skapa en behaglig miljö mellan vuxna barn och sin förälder. 
Konsensusbegreppet miljö belyser omgivningen där vårdandet har sin plats 
(Bergbom, 2012). En miljö där omgivningen var fylld av glädje och harmoni hade 
möjlighet att alstra en god vårdrelation mellan vuxna barn och föräldern. Negativa 
tankar kunde undvikas och förälderns sjukdomsbild blev inte lika visibel. Day et al. 
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(2014) stärkte humorns innebörd genom att belysa drivkraften för vårdandet som 
framkom vid positivt tänkande. 

Depression och stress beskrevs av Pinquart och Sörensen (2006) som psykiska 
åkommor som kunde framkallas hos vuxna barn. Depression och stress kunde 
förknippas med Tan och Schneider (2009) som ansåg att de psykiska åkommorna 
kunde hämmas genom att tillämpa humor som copingstrategi. Användandet av humor 
bidrog till att de vuxna barnen kunde skratta med sin förälder och bidra till en 
lyckligare relation. Vuxna barns tidigare relation med sin förälder hade en inverkan på 
användandet av humorn. Många vuxna barn utnyttjade mycket energi på destruktiva 
tankar och sorg under sjukdomsförloppet (Tan & Schneider, 2009). Humor är en 
individuell upplevelse och tillämpningen av humor beror på de styrkor som vuxna 
barn erhåller. Alla vuxna barn har inte förmågan att utnyttja humor som en 
copingstrategi och en god relation är inte avgörande om vuxna barn har förmågan att 
tillämpa den. Den mentala styrkan är väsentlig för att kunna beakta humor som ett 
hjälpmedel för relationen under sjukdomsprocessen.  

Analysmodell för vuxna barns vilja att vårda sin förälder 
Viljan har exponerats från vuxna barns upplevelser av att ha en förälder som lider av 
den psykiatriska diagnosen demens. Utifrån de fyra teman som framkom i resultatet 
har en analysmodell uppenbarat sig, där positiva och negativa upplevelser beskrivs. 
Viljan att vårda sin förälder illustrerade förtröstan, övergivenhet, kärlek och börda. 
Förtröstan belyste vuxna barns avseende att tillämpa humor som copingstrategi för att 
underlätta vårdandet. Övergivenhet framhävde skuld och skam. Vuxna barn upplevde 
en skyldighet att ta på sig rollen som vårdgivare, parallellt med att de erfor känslor av 
skam för sin förälders beteendeförändringar. Kärlek uppenbarade sig genom vuxna 
barns lojalitet gentemot sin förälder. Vuxna barn hade viljan att ge tillbaka den 
omsorg som de själva mottagit under sin uppväxt. Börda hos vuxna barn växte fram 
genom sorgen att se sin förälder tyna bort från familjen. Genom analysmodellen 
skapas en tydlig bild av hur betydelsefull viljan är hos vuxna barn i kontexten med 
vårdandet. Upplever vuxna barn inte någon vilja förekommer ingen motivation att ta 
på sig rollen som vårdgivare för sin lidande förälder (Barca et al., 2014; Day et al., 
2014; Dupuis, 2002; Madsen & Birkelund, 2012; McDonnell & Ryan, 2014; Perry, 
2004; Sanders & McFarland, 2002; Tan & Schneider, 2009; Ward-Griffin et al., 2007; 
Werner et al., 2010).  

Konklusion 
Vuxna barn uttryckte känslor av skam i omgivningen av sin förälder. Obekväma 
situationer i sociala kontexter framkallade skam av förälderns beteendeförändringar. I 
samband med att skam framträdde skapades upplevelser av skuld. Upplevelsen av 
skuld formades genom att vuxna barn erfor en känsla av att de övergav sin förälder. 
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En skyldighet att vara lojal och inta positionen som vårdgivare för sin förälder var 
betydelsefull. Många vuxna barn hade viljan att ge tillbaka den omvårdnad som de 
själva hade fått under sin uppväxt. Lojaliteten gentemot sin förälder kunde påverka 
vuxna barns hälsa, familj och yrkesroll. Upplevelsen av sorg var den största bördan 
hos vuxna barn och acceptansen att föräldern långsamt tynade bort från dem var 
plågsamt. Bortsett från de smärtfyllda upplevelserna uttrycke vuxna barn en känsla av 
förtröstan genom att använda humor som copingstrategi inom vårdandet.  

Implikation 
Vuxna barn är osynliga i vårdprocessen gällande den psykiatriska diagnosen demens. 
Tidigare forskning fokuserar mer på upplevelser av att vara make eller maka till en 
person som lider av sjukdomen. Det behövs mer forskning inom vårdvetenskap, 
konsensusbegreppen samt caring och nursing utifrån ett humanvetenskapligt 
perspektiv om vuxna barns upplevelser i samband med en förälder som lider av en 
demenssjukdom. Aktuell forskning om vuxna barns upplevelser av att ta på sig rollen 
som vårdgivare är begränsad. Sjuksköterskans profession belyser vikten av att vårda 
med ett holistiskt synsätt. När en individ får diagnosen demens är det väsentligt för 
sjuksköterskan att beakta hela familjen. Det är viktigt att ge stöd till alla som blir 
involverade i sjukdomsprocessen för att skapa ett tryggt och säkert vårdande. 
Framtida forskning bör fokusera mer på vuxna barn och deras upplevelser eftersom 
den psykiatriska diagnosen demens är en växande folksjukdom.
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BILAGA A  

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl Subject Headings 
list 

PubMed 
MeSH-Term 

PsychINFO 
Thesaurus 

Demens Dementia Dementia Dementia 

Vuxna barn Adult Children Adult Children  
Adult Children (Adult 
Offspring) 

Söner Sons  Sons 

Döttrar Daughters  Daughters 

 



BILAGA B  

Tabell 2: Sökhistorik 

 
* = Vetenskapliga artiklar som framkommit under flera sökningar i de olika databaserna och benämns som dubbletter. 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

151019 Cinahl 

Dementia [MH] AND Adult 
Children [MH]. 
Limits: abstract available, english 
language, research article och 
published 2000-2015 23 23 14 7 

151019 Cinahl 

Dementia [MH] AND Sons [MH]. 
Limits: abstract available, english 
language, research article och 
published 2000-2015. 2 2 1 1 

151019 Cinahl 

Dementia [MH] AND Daughters 
[MH]. 
Limits: abstract available, english 
language, research article och 
published 2000-2015 7 4(*3) 1 0 

151022 PubMed 

Dementia [Mesh] AND Adult 
Children [Mesh]. 
Limits: abstract available, english 
language, adult: 19+ years och 
publication date: 2000-2015 43 39(*4) 4 1 

151022 PsycINFO 

MJSUB.EXACT.EXPLODE(“De
mentia”) AND  
MJSUB.EXACT.EXPLODE(“Adu
lt Offspring”) 
Limits: english language, 
childhood (18 Yrs & Older) och 
publication date: 2000-2015 24 20(*4) 0 0 

151022 PsycINFO 

MJSUB.EXACT.EXPLODE(“De
mentia”) AND  
SU.EXACT.EXPLODE(“Sons”) 
Limits: english language, 
childhood (18 Yrs & Older) och 
publication date: 2000-2015 5 3(*2) 1 1 

151022 PsycINFO 

MJSUB.EXACT.EXPLODE(“De
mentia”) AND  
SU.EXACT.EXPLODE(“Daughter
s”) 
Limits: english language, 
childhood (18 Yrs & Older) och 
publication date: 2000-2015 21 17(*4) 0 0 

  Totalt: 125 108 21 10 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Barca, L.M., Thorsen, K., Engedal, K., Haugen, K.P., & Johannessen, A. (2014). Nobody asked 
me how I felt: experiences of adult children of persons with young-onset dementia. International 
Psychogeriatrics, 26(12), 1935-1944. doi: 10.1017/S1041610213002639 

Land  
Databas 

Norge 
PudMed 

Syfte Undersöka hur vuxna barn till en förälder med tidig upptäckt demens har upplevt utvecklingen av 
föräldrarnas demens och vilka behov de har för att få hjälp. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded theory 

Urval Totalt var de 14 stycken deltagare i åldrarna 20-37 år. Det var 12 stycken döttrar och två stycken 
söner. Totalt var det 14 stycken föräldrar som lider av demens, 12 stycken av dessa var mödrar. 
Föräldrarna var mellan åldrarna 45-60 år. De vuxna barnen hade 4-10 års erfarenhet av demens. 

Datainsamling Data samlades in via kvalitativa intervjuer i form av en semi-strukturerad guide. Det var frågor 
som fokuserade på deltagarnas erfarenheter av att ha en förälder som lider av demens. Intervjuerna 
gjordes av en av författarna, spelades in på band och varade i cirka två timmar. 

Dataanalys Analysen skapades av tre stycken författare och gjordes stegvis med hjälp av Corbin och Strauss 
modell. Först kondenserades varje intervju från 1-2 sidor för att få fram en överblick av 
berättelserna. Öppen kodning gjordes och relevanta teman växte fram. Det var mixade teman som 
jämfördes för att hitta de mest relevanta teman för hela gruppen. Sub-teman framställdes 
samtidigt. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Resultatet delades in i två huvudkategorier som var: erfarenheter i sociala relationer och 
erfarenheter och behov relaterat tjänster. Under dessa två huvudteman skapades subkategorier: 
erfarenheter av förändringar i roller och relationer och individer med olika familjekontext och 
erfarenheter samt bli sedd som en person med individuella behov, riktade grupper och behov av 
information. Studien visade att vuxna barn med en förälder som lider av demens behövde stöd och 
tips under utvecklingen av förälderns sjukdomsförlopp. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: I 
83% 
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Artikel 2 

 

 

Referens Day, R.J., Anderson, A.R., & Davis, L.L. (2014). Compassion Fatigue in Adult Daughter 
Caregivers of a Parent with Dementia. Issues in Mental Health Nursing, 35, 786-804. doi: 
10.3109/01612840.2014.917133 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Identifiera och beskriva riskfaktorer av medkänsla av fatigue hos vuxna döttrar och att styrka 
ytterligare studier av medkänsla av trötthet hos familjevårdgivare. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Innehållsanalys 

Urval Det var 12 stycken döttrar totalt i åldrarna 47-65 år. De hade vårdat sina föräldrar mellan 0,5-7 år. 
Det var 11 döttrar som vårdade sin mor och en dotter som vårdade sin far. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer användes med öppna frågor och intervjuerna spelades in på band. 
Intervjuerna gjordes i deltagarnas hem. Intervjuarna frågade deltagarna om de kunde beskriva 
svåra- eller stressfulla aspekter av vårdandet som uppstått under de senaste månaderna. Efter det 
fick deltagarna frågor om att beskriva något positivt eller en händelse som var bra under de 
senaste månaderna. Det gjordes tre intervjuer. Efter den första intervjun var det ett uppehåll på 6 
månader och sedan 12 månader. 

Dataanalys Varje intervju lästes och det gjordes preliminära analyser. Under första analysen gjordes en 
sammanfattning av intervjuerna. Flera koder skapade under processen. Intervjuerna kodades 
individuellt och för att teman skulle uppstå lades varje deltagares citat i en tabell för att kunna 
överblicka och identifiera rätt tema för studien. 

Bortfall Det var först 29 stycken döttrar, dessa rankades i hur länge de vårdat sina föräldrar. Det var två 
stycken med 0-2 års vårderfarenhet som valdes, två stycken med 3-5 års vårderfarenhet valdes och 
två stycken med >6år vårderfarenhet valdes. Dessa valdes enbart för deras vårderfarenhet. För att 
uppnå datamättnad valdes ytterligare döttrar ut och det blev 12 stycken döttrar. Det blev ett 
bortfall på totalt 17 stycken. 

Slutsats Resultatet delades in i fyra olika teman: osäkerhet, tvivel, sammanhang och påfrestning. Resultatet 
demonstrerar döttrarnas erfarenheter av medkänsla av trötthet och bidrog till en risk för att 
utveckla trötthet. Fortsatta studier bör undersöka medkänsla av fatigue samt de negativa åkommor 
associerat till de risker som kan medföras till vårdgivare. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: II 
77% 
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Artikel 3 

 

 

Referens Dupuis, S. L. (2002). Understanding Ambiguous Loss in the Context of Dementia Care. Journal 
of Gerontological Social Work, 37(2), 93-115. doi: 10.1300/J083v37n02_08 

Land  
Databas 

Kanada 
Cinahl 

Syfte Undersöka familjemedlemmars erfarenheter av tvetydig förlust av en förälder med demens som 
bor på demensboende. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded Theory 

Urval Antalet deltagare var 61 stycken vuxna barn varav 38 stycken vuxna döttrar och 23 stycken vuxna 
söner. Majoriteten av deltagarna var 50 år eller äldre, gifta och arbetade heltid/deltid. Det var 45 
stycken mödrar och 16 stycken fäder som vårdades. 

Datainsamling Datainsamlingen delades in i två olika faser. Första insamlingen var bland döttrarna och andra 
fasen bland sönerna. En selektiv process gjordes för att bestämma vilka av döttrarna och sönerna 
som skulle få delta i studien. Kriteriena i den selektiva processen var A: vara förstakontakt för sin 
förälder på boendet, B: vårdade sin mamma eller pappa med demens och C: att de vuxna barnen 
var i olika faser inom förlust. Det hölls djupa och aktiva intervjuer med deltagarna. Alla utom en 
intervju spelades in på band och varade mellan 45 minuter och upp till tre timmar. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av modifierad och konstant jämförande metod. Författaren skapade 
koder och identifierade relevanta kategorier för syftet. De framväxande kategorierna jämfördes 
med deltagarna som både individuella vårdgivare samt vårdgivare i grupp och som befann sig i de 
olika stadierna. Med hjälp av detta kunde författaren göra koder och teman specifikt till de 
erfarenheter som framkommit om tvetydig förlust. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Det framkom tre huvudkategorier av den tvetydiga förlustprocessen, dessa var: föregripande 
förlust, progressiv förlust och erkänd förlust. Intervjuerna stärktes med citat i resultatet. Resultatet 
tyder på att tvetydiga förluster innebär en lång och smärtsam sorgprocess. Mer forskning behövs 
för att förstå relationen mellan tvetydig förluster för familjemedlemmar och den inverkan dessa 
situationer och reaktioner har på de som lider av sjukdomen demens. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: II 
72% 
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Artikel 4 

 

 

Referens Madsen, R., & Birkelund, R. (2012). The path through the unknown’: the experience of being a 
relative of a dementia-suffering spouse or parent. Journal of Clinical Nursing, 22, 3024-3031. doi: 
10.1111/jocn.12131 

Land  
Databas 

Danmark 
Cinahl 

Syfte Undersöka erfarenheterna av att vara anhörig till en maka/make eller förälder som lider av demens 
samt undersöka om det finns likheter och skillnader mellan dessa erfarenheter. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Induktiv, kvalitativ, fenomenologisk och hermeneutisk studie 

Urval Urvalet bestod av 21 deltagare som var anhörig till någon som hade demens. Det var tre män i 
åldrarna 67-76 år som hade en maka i åldrarna 65-76 år. Det var sju fruar i åldrarna 58-84 år som 
hade en make i åldrarna 62-88 år med demens. Det var tre söner i åldrarna 38-59 år som hade en 
förälder i åldrarna 69-87 år med demens och åtta döttrar i åldrarna 45-63 år som hade en förälder i 
åldrarna 60-87 år med demens. 

Datainsamling De 21 deltagarna hade tidigare delat sina berättelser i en bok om sina erfarenheter av demens. I 
boken var deltagarna inte anonyma, i denna studie kontaktades de anonymt. Författaren till boken 
kontaktades för ett godkännande för att få använda hens material. 

Dataanalys Författarna utgick från Malterud’s metod som bestod av fyra olika steg för att kunna sammanställa 
berättelserna. Malterud’s metod rekommenderar att skapa 2-4 olika teman i varje grupp. För att 
hitta dessa teman studerades berättelserna flera gånger och efter det började koder och teman 
uppenbara sig. Kondenseringar gjordes för att titta närmare på de teman som skapades och 
resultaten från analysprocessen sammanfattades. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Resultatet redovisade fyra grupper där totalt åtta olika teman förekom. Sönernas teman var: 
omringad av döden och utmaningen att uppleva ett långsamt förfall. Makens teman var: 
upplevelser och angrepp från omgivningen och den smärta som orsakas av att förlora sin fru bit 
för bit. Döttrarnas teman var: att förlora en förälder innan döden inträffar och vara en förälder för 
sin egen förälder. Makarnas teman var: upplevelsen av att din make blir en annan person och 
upplevelserna att du själv blir en ”ond” person. I resultatet framkom det att känslor mellan dessa 
grupper är detsamma för son, dotter, man eller fru till en person som lider av demens. Det behövs 
ytterligare kunskap om anhörigas upplevelser kring demens. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: I 
80% 
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Artikel 5 

 

 

Referens McDonnell, E., & Assumpta, A.R. (2013). The experience of sons caring for a parent with 
dementia. Dementia 2014, 13(6), 788-802. doi: 10.1177/1471301213485374 

Land  
Databas 

Irland 
PsycINFO 

Syfte Utforska upplevelserna hos söner som vårdar en förälder med demens. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
 

Urval Antalet deltagare var totalt 13 stycken söner i åldrarna 32-60 år. Det var 12 stycken som gav vård 
åt sin mor och en som gav vård åt sin far. De hade vårdat en förälder mellan 2-5 år. Alla deltagare 
hade syskon. Det var sex stycken som bara hade systrar och en som bara hade en bror och 
resterande hade både bröder och systrar. Föräldrarna var mellan 79-95 år. 

Datainsamling Enskilda, semistrukturerande intervjuer hölls och spelades in på band. Ordningen på frågor 
berodde på den individuella intervjun. Öppna frågor användes och deltagarna ombads att berätta 
om sina egna erfarenheter av att ta hand om en förälder med demens. Tiden på intervjuerna 
varierade, de flesta varade i en timma. 

Dataanalys Data analyserade med hjälp av Colaizzi’s sju steg. Det är en ram som fungerar på material med 
många upprepande citat. Deltagarnas berättelser lästes för att få en förståelse för det som 
berättades. Forskarna framställde ord och meningar relaterat till det syfte som studien har. 
Meningar formulerades sedan efter varje påstående. Meningarna omvandlades till olika teman. Det 
som framkom formulerades sedan till en fullständig beskrivning av fenomenet och en 
grundläggande struktur uppenbarade sig. Forskarna vände sig sedan till deltagarna för att visa 
resultatet de kommit fram till. 

Bortfall Det var 29 stycken som fick information om studien. 13 stycken söner svarade inte, två stycken 
nekade och en kvalificerades inte då föräldern hade hamnat på ett särskilt boende. 

Slutsats Fyra stycken teman skapades och dessa var följande: bundna till sina föräldrar, en bindande roll, 
samordna vård och stöd samt gå vidare med det. Det behövs bekräftelse av sönerna att vilja bidra 
med vård. Studien visade att det fanns många likheter mellan kvinnliga och manliga upplevelser 
av att vara en vårdgivare. Trots det fanns potentiella skillnader som förtjänade ytterligare 
överväganden och utredningar i syfte att normalisera rollen som manlig vårdgivare. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: I 
83% 
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Artikel 6 

 

 

Referens Perry, J. (2004). Daughters giving care to mothers who have dementia: Mastering the 3 R’s of 
(Re)Calling, (Re)Learning and (Re)Adjusting. Journal Of Family Nursing, 10(1), 50-69. 
doi:10.1177/1074840703261063 

Land  
Databas 

England 
Cinahl 

Syfte Undersöka döttrars omvårdnadsberättelser för att identifiera processen och begrepp som är 
involverade i att bli och vara personen i familjen som ger omvårdnad till en mor med demens. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Symbolisk interaktionism 

Urval Urvalet bestod av totalt 20 deltagare varav 18 döttrar som levde hemma med sina mödrar, en 
svärdotter som med sin svärmor och en dotter som nyligen placerat sin mor på boende. Åldrarna 
varierade mellan 43-60 år där medelåldern var 49 år. Mödrarnas ålder var 58-91 år där 
medelåldern var 80,7 år. Döttrarna hade vårdat sina mödrar under 1-11 år. 

Datainsamling Öppna och djupgående intervjuer med frågor som handlade om hur döttrarna tagit sig an rollen 
som vårdare, deras åsikter och känslor och hur omvårdnaden går till dag för dag. En fråga kunde 
se ut som följande: Berätta vad du såg hända din mor? Det genomfördes totalt 29 intervjuer där 
vissa deltagare intervjuades en, två eller tre gånger. 

Dataanalys Bandinspelade intervjuer och fältanteckningar har analyserats under hela studien. Koder och 
preliminära kategorier skapades. Kategorier var ständigt under en pågående process och arbetades 
för att komma så när ämnet som möjligt. Anteckningar skrev under den analytiska fasen. 
Omvårdnadsuppgifter exkluderades från analysen då de redan var väl dokumenterade i litteratur, 
istället fokuserade forskarna att lyssna på döttrarnas berättelser. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Resultatet delades in i tre huvudkategorier: (Re)Calling, (Re)Learning och (Re)Adjusting. 
Huvudkategorierna sammanställdes till tre subkategorier. I (Re)Calling var subkategorierna: se 
och höra förändringar, lägga märke till händelser, förlust av självständighet, undersöka alternativ 
och upptäcka dem oacceptabla. I (Re)Learning var subkategorierna: upptäcka den ”nya mamman” 
och utveckla nya sätt att vara tillsammans, ta vara på det som finns kvar, se utifrån sin mors 
perspektiv, skydda och upprätthålla kontinuitet. I (Re)Adjusting var subkategorierna: skydda sig 
själv, undersöka och skapa mening med livet och förbereda sig för att lämna sin mamma. 
Resultatet från studien stödde att det behövs mer forskning kring familjer som är involverade i 
vårdandet. Sjuksköterskor bör utbilda och stödja familjemedlemmar som ger vård till någon som 
lider av demens under hela sjukdomsförloppet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: II  
75% 
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Artikel 7 

 

 

Referens Sanders, S., & McFarland, P. (2002). Perceptions of Caregiving Role by Son’s Caring for a Parent 
with Alzheimer’s Disease: A Qualitative Study. Journal of Gerontological Social Work, 37(2), 61-
76. doi: 10.1300/J083v37n02_06 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Studien hade två syften de ville ha svar på. De ville ha svar på frågorna: Vilka faktorer leder söner 
till att anta en primär roll som vårdgivare för en förälder med minnesförlust, så som Alzheimers 
sjukdom? När sönerna blir den primära vårdgivaren, vilka omvårdnadsutmaningar upplever de 
oftast? Det andra syftet var att fortsätta bygga en bas, ett kvalitativt resultat på söner som 
vårdgivare till en förälder med Alzheimers sjukdom och därmed expandera detta arbete till andra 
forskare. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded theory 

Urval Totalt var det 18 söner som identifierade sig som första vårdare för sin förälder med Alzheimers 
sjukdom. Åldrarna var mellan 35-67 år. Det var 14 söner som vårdade sin mor och fyra söner som 
vårdare sin far. Det var 11 söner som hade syskon som medverkade i vården för sin förälder. 
Sönerna hade gett vård mellan sex månader upp till åtta år. 

Datainsamling Bandinspelade ostrukturerade intervjuer som transkriberats. Det som ingick i frågorna var: 
Bakgrundsinformation, rollen som vårdare, reaktioner på sjukdomen, förberedelser inför 
kommande omvårdnadsproblem, utnyttjade tjänster och sönernas uppfattning kring könsskillnader 
mellan vårdgivare. Intervjuerna har granskats av fyra manliga vårdgivare. Intervjuerna 
genomfördes på olika platser: Hemma hos sönerna, professionella kontor och andra offentliga 
inrättningar. Varje son informerades före starten om att rådgivning och andra terapeutiska tjänster 
inte var en del av forskningsprocessen. 

Dataanalys Först gjordes en öppen kodning som utvecklades till att gemensamma begrepp och teman 
skapades. Forskarna analyserade data individuellt och jämförde sedan vad de själva kommit fram 
till för att kunna bilda gemensamma teman. Citat, attityder, koncept och känslor från sönerna 
utgjorde kärna i de teman som skapades. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats I resultatet framkom följande teman: första reaktionen vid minnesförlust, lära sig nya regler, 
konflikter, obekväma situationer och utnyttja tjänster. Denna studie poängterade att det krävs mer 
kunskap om Alzheimers sjukdom och varnande signaler när det handlade till minnesförlust. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: II 
72% 
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Artikel 8 

 

 

Referens Tan, T., & Schneider, M. (2009). Humor as a coping strategy for adult-child caregivers of 
individuals with Alzheimer's disease. Geriatric Nursing, 30(6), 397-408. 
doi:10.1016/j.gerinurse.2009.09.004 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Få en bättre förståelse av vårdande unga vuxna barns upplevelser, med huvudfokus att använda 
humor som en copingstrategi i samband med vårdandets omständigheter. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologiskt, teoretiskt perspektiv 

Urval Det var sex vuxna barn som deltog i studien, fem kvinnor och en man. Åldrarna var mellan 39-59 
år. Inklusionskriterierna var: Deltagarna skulle vara barn till en person med Alzheimers sjukdom, 
vara mellan åldrarna 30-60 år och gav vård till sin förälder minst två gånger per vecka. 

Datainsamling Först svarade deltagarna på frågor kring deras nuvarande hälsa samt sin förälders hälsa, nuvarande 
copingstrategier samt allmänna frågor kring humor i det dagliga livet. Efter 
bakgrundsinformationen genomfördes personliga, semistrukturerande intervjuer för varje 
deltagare. Intervjuerna spelades in och genomfördes av första författaren. 

Dataanalys Innehållsanalys av intervjuer, fältanteckningar och enkäterna gjordes med hjälp av Pattons metod 
för fenomenologiska analyser. Teman framställdes i en tabell och jämfördes. Anteckningar hölls 
av forskarna genom hela analysen för att hålla reda på de individuella teman som framkom. Möten 
hölls för att nå konsensus kring sina teman. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Resultatet delades in i fyra huvudteman: unga vuxna barns erfarenheter att vårda, fastställande av 
effektiv humor, faktorer som påverkar användningen av humor och fördelar med humor. 
Slutsatsen var att humor som copingstrategi kunde förhindra att vårdgivaren drabbades av 
utbrändhet och depression. Humor kunde beaktas som hjälp för vuxna barn i deras 
omvårdnadshandlingar gentemot sina föräldrar. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: II  
77% 
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Artikel 9 

 

 

Referens Ward-Griffin, C., Oudshoorn, A., Clark, K., & Bol, N. (2007). Mother-Adult Daughter 
Relationships Within Dementia Care. Journal of Family Nursing, 13(1), 13-32. 
doi:10.1177/1074840706297424 

Land  
Databas 

England 
Cinahl 

Syfte Utveckla en bättre förståelse för vårdgivares och vårdmottagares erfarenheter av vuxna döttrar och 
deras mödrar med mild till måttlig kognitiv svikt. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Socialistisk-feministisk teori 

Urval Deltagarna var sammanlagt 25 stycken, 15 döttrar och 10 mödrar. Åldrarna på mödrarna var 
mellan 75-98 år och åldern på döttrarna var 35-63 år. Döttrarna hade vårdat sina mödrar i 11-72 
månader, dagligen/veckovis. Alla döttrar förutom en bodde i samma stad som sin mor. 

Datainsamling Djupgående intervjuer med fältanteckningar. Om både mor och dotter valde att delta gjordes 
separata intervjuer. Deltagarna ombads att delta i två bandinspelade intervjuer som varade i cirka 
en timme med ett intervall på 6-9 månader. Icke-styrande frågor användes för att få en dialog om 
deltagarnas erfarenheter. 

Dataanalys Författarna använde sig av Loftland och Loftlands riktlinjer. Efter varje intervju hade 
fältanteckningar skrivits och var färdiga för att spelas in för att få föreställningar, insikter och 
observationer av mor-dotterrelationer. En preliminär analys gjordes för att hitta nyckelord som 
fokuserade på konflikter, kontextuella faktorer och hälsoerfarenheter bland mödrar och döttrar. 
Sedan gjordes en analys med ett datorprogram för att tydliggöra utvecklingen mellan mor och 
dotter. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats I resultatet framkom två huvudteman av mor-dotterrelationen.  Det första temat var: fokuserad på 
uppgift-fokuserad på känslor. Det andra temat var: baserad underskott och baserad styrka. 
Huvudrubrikerna delades in i fyra unika underrubriker: frihetsbeprövande, samverkande, redo att 
kämpa och sammanhängande. Resultatet visade att det var betydelsefullt att utveckla kunskapen 
inom demensrelationer och hur vårdgivare samt vårdmottagare uppfattar sina erfarenheter. 
Sammanfattningsvis framhävde studien en positiv utveckling av kunskap om omvårdnad inom 
familjen och att relationen mellan mor och dotter måste fortsätta utredas. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: II 
72% 

 



BILAGA C  

Artikel 10 

 

Referens Werner, P., Goldstein, D., & Buchbinder, E. (2010). Subjective Experience of Family Stigma as 
Reported by Children of Alzheimer’s Disease Patients. Qualitative Health Research, 20(2), 159-
169. doi: 10.1177/1049732309358330 

Land  
Databas 

Israel 
Cinahl 

Syfte Undersöka den subjektiva upplevelsen av familjeskam av barn till personer med Alzheimers 
sjukdom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Icke probabilistisk mening 

Urval Det var 10 deltagare som har en mamma eller pappa som lider av Alzheimers sjukdom. Det var 
åtta stycken kvinnor och två stycken män. Åldrarna var mellan 42-67 år och hade vårdat sina 
föräldrar mellan 0,5-13 år. 

Datainsamling Djupa, semistrukturerade intervjuer tillämpades hemma hos deltagarna. Intervjuerna hölls på 
hebreiska med hjälp av en intervjuguide. Trots vissa individuella skillnader användes samma 
struktur på intervjuerna till varje deltagare. Alla intervjuer spelades in digitalt, transkriberades och 
analyserades. 

Dataanalys Forskarna läste varje intervju rad för rad samtidigt som anteckningar gjordes för att fånga och 
identifiera enheter som sedan bildade teman och huvudkategorier. Forskarna jämförde 
kategorierna som uppstod. Under kategorierna skapades underkategorier. Intervjuerna skapade 
personliga berättelser följt av citat. Intervjuerna översattes till engelska av en professionell tolk. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Huvudkategorierna som skapades var: vårdgivarens skam, allmänhetens skam och strukturell 
skam. Under vårdgivarens skam framkom subkategorier: kognitiv benämning, emotionella 
reaktioner och reaktionsbeteenden. Resultatet av studien underströk att skam drabbade personer 
som vårdade någon med Alzheimers sjukdom. Det visade en tydlig bild av vuxna barn som hade 
skam samtidigt som de vårdade sin förälder. Forskarna anser att känslor som skam hos vårdgivare 
bör åtgärdas. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: III 
63% 
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