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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att utifrån tidigare forskning mellan åren 2004-2014, analysera 

och beskriva unga anhörigvårdares perspektiv på sin situation. Studien analyserar och 

beskriver även litteraturen kring det anhörigstöd som samhället erbjuder unga anhöriga med 

demenssjuka föräldrar. De två frågeställningarna utgår från de unga anhörigas perspektiv på 

sin situation samt det anhörigstöd som samhället har att erbjuda denna målgrupp. 

Datamaterialet har samlats in genom att systematiskt granska tidigare kvalitativ forsking på 

området i form av en kvalitativ metasyntes. Studien visar bland annat att unga anhöriga 

upplever en komplex och påfrestande situation till följd av vårdandet av den demenssjuka 

föräldern. De unga anhöriga upplever att de blir undanhållna information kring den 

demenssjuke förälderns diagnos. De unga anhöriga upplever även funderingar kring ärftlighet 

vilket leder till negativa tankar. Unga anhöriga upplever dessutom känslor av skuld och skam 

samt sorg till följd av förälderns insjuknande. De unga anhöriga upplever att den demenssjuka 

föräldern till viss del gått förlorad. Det ledde även till förändringar av roller i familjen som 

påverkade de unga anhöriga olika mycket. Upplevelsen av påfrestningar till följd av 

rollförändringen verkar även vara könsberoende, då kvinnor uppvisar fler negativa effekter av 

inträdandet av vårdarrollen än män. Påverkan var till stor del beroende av om de upplever ett 

fullgott stöd från vänner och övriga familjemedlemmar.  

Stöd som efterfrågas ska vara åldersanpassat och i form av att möta andra unga anhöriga i 

samma situation. I Sverige är det kommunerna som skall utforma stödstrategier till unga 

anhöriga vilket leder till att stödet kan se väldigt annorlunda ut beroende på vilken kommun 

den unga anhöriga är bosatt i.  

 

Nyckelord Ung anhörig, demenssjukdom, upplevelser, stöd, behov 
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1. Inledning 

Fokus för denna studie är att beskriva och analysera unga anhörigvårdares perspektiv på sin 

situation. Studien kommer även att beröra det anhörigstöd som samhället erbjuder unga 

anhöriga till demenssjuka föräldrar. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning inom socionomprogrammet vid Uppsala 

universitet kom jag i kontakt med unga anhöriga till demenssjuka föräldrar. De beskrev för 

mig hur de upplevde sin situation, vilken innebar en stor förändring för hela familjen. De unga 

anhöriga beskrev känslor av skuld och skam till följd av deras demenssjuka föräldrar. De 

upplevde att det var pinsamt när de var ute i offentligheten med sina demenssjuka föräldrar 

som till följd av sin sjukdom uppvisade avvikande beteende. I ena stunden skämdes de för 

sina föräldrar och i andra stunden skämdes de för tankarna de hade haft om föräldrarna. De 

unga anhöriga upplevde även att de fick överta föräldrarollen från den sjuka föräldern. Barn 

och ungdomar upplevde att de inte var likvärdiga sina vänner utan att de blev unga vuxna 

mycket fortare. Istället för att lägga energi på lek och fritid så blev de därmed tvungna att 

planera vardagen tillsammans med familjen. De unga anhöriga uttryckte även en stor sorg i att 

se sina föräldrar sakta försvinna framför deras ögon.  

I och med den svåra situation som unga anhöriga befinner sig i så vill jag med denna studie 

söka kunskap om deras situation samt vilken form av stöd som finns att tillgå för denna 

målgrupp. 

Sydsvenskan beskrev (2010, 7 oktober) om anhörigdagen som var ett nationellt projekt 

initierat av Socialstyrelsen. Den dagen anordnades på flera platser i Sverige för att belysa 

anhörigas situation och sprida anhörigbudskapet. Enligt Lindberg (2010, 7 oktober) i 

tidningsartikeln i Sydsvenskan så är det viktigt att låta anhöriga komma till tals samt visa stor 

hänsyn till anhöriga. Östman (2010, 7 oktober) höll tal på anhörigdagen som innefattade 

vikten av att anhöriga och anhörigkonsulenter införskaffar sig mer kunskap om varandra. Det 

skulle innebära en djupare förståelse för varandras upplevelser. Det skulle därmed kunna 

möjliggöra en förbättring av situationen för alla involverade parter.  

Enligt en kartläggning som Socialstyrelsen genomförde 2009 så är anhörigstödet i landets 

kommuner oftast riktat till anhöriga till äldre personer. Många kommuner står därmed inför en 

ny utmaning att bygga upp och erbjuda anhörigstöd till alla åldrar. Socialstyrelsen (2009) 

beskriver att när en person får en långvarig sjukdom mitt i livet så påverkas ofta hela familjen. 

Tidigare invanda roller ändras och den som klippte gräsmattan eller lagade maten klarar inte 

att göra det längre. Besök vid vård- och behandlingstillfällen kan ta mycket tid i anspråk 

vilket begränsar anhörigas tid för vänner och fritid. Socialstyrelsen (2009) lyfter även in den 

ekonomiska problematiken som kan uppstå i samband med långvariga sjukdomar. Det kan till 

exempel innebära byte av bostad.  Det kan i sin tur medföra svåra omställningar för barnen 

och ungdomarna i familjen som därmed kan behöva byta kamrater och skola. 

   Socialstyrelsen (2009) påtalar även vikten av att se anhöriga till personer med långvariga 

sjukdomar som en heterogen grupp vilket innebär att behovet av stöd kan skilja sig på många 

sätt.  Socialstyrelsen (2009) menar även att stödet till yngre anhöriga delvis kan likna det som 

erbjuds äldre.  Det här innebär för denna studie att unga anhöriga har en speciell situation och 
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att de därmed borde erhålla ett anpassat stöd från anhörigkonsulenter som bedriver socialt 

arbete.  Därför är denna studie viktig eftersom jag kommer söka kunskap om unga anhörigas 

perspektiv. Studien kommer även ge en bild av det tillgängliga anhörigstöd som finns inom 

det sociala arbetets fält att tillgå.  

1.2. Studiens disposition     

Denna kvalitativa studie inleds med en introduktion till ämnesområdet yngre anhöriga samt 

varför det är relevant och aktuellt att studera. Sedan kommer en efterföljande 

begreppsförklaring med de relevanta begrepp denna studie berör.  Därefter introduceras 

bakgrunden kring ämnesområdet samt syftet med studien och dess två olika frågeställningar. 

Det andra kapitlet i denna studie berör tidigare forskning på området som sedan förklaras vad 

den har för relevans för denna studie. Det tredje kapitlet beskriver metodval och 

tillvägagångssätt samt efterföljande analys. Det fjärde kapitlet innehåller resultatet av 

datainsamlingen. Det femte kapitlet inbegriper diskussionen utifrån fyra dimensioner. Sjätte 

kapitlet beskriver studiens uppfyllelse av syftet. Sista kapitlet beskriver förslag på framtida 

forskning.  Efter källförteckningen finns bilaga med checklista. 

1.3. Begrepp 

Ung anhörig- benämns utan ålderskategorisering i denna studie som den person vilken 

vårdar eller ger omsorg till en förälder där demenssjukdomen oftast debuterat före 65 års 

ålder. Vänner, släktingar och grannar kan också vara anhöriga och ha liknande behov av 

anhörigstöd men de inkluderas inte i denna studie (Socialstyrelsen 2007). 

Närstående- kan vara den förälder som tar emot vård eller omsorg från en annan person. 

(Socialstyrelsen 2007). 

Stöd i indirekt form: interventioner som riktas åt anhöriga för att stödja. Innefattar 

utbildningsprogram för anhöriga, psykosocialt stöd samt kombinationsprogram i form av 

interventioner som består av flera delar. (Socialstyrelsen 2012). 

Stöd i direkt form: insatser som inriktas på den närstående men som kan fungera som ett 

indirekt stöd åt den anhörige. Det kan t.ex. innebära växelvård eller annan form av 

avlastning. (Socialstyrelsen 2007). 

Interventioner: Kan beröra information om sjukdomen och dess konsekvenser, enskilda 

stödsamtal samt möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation i så kallade 

anhöriggrupper.(Socialstyrelsen 2009). 

Demenssjukdom: Används i den här studien i ett vidare begrepp. Olika demensdiagnoser 

såsom Alzheimers sjukdom, Huntingtons sjukdom och multiinfarktsdemens med flera, 

särskiljs inte utan benämns som demenssjukdom i denna studie.  

1.4. Bakgrund 

Enligt projektet Ung anhörig som är en del av stiftelsen Svenskt demenscentrum, finns det 

omkring 3000 ungdomar i Sverige som har en demenssjuk förälder.  Socialstyrelsen påtalar 

även i sin kunskapssammanställning ”Yngre personer med demenssjukdom och närstående 

till dessa personer” (2007) att år 2005 fanns det ungefär 9500 föräldrar som drabbats av 

demenssjukdom i ung ålder. Socialstyrelsen (2007) menar därmed att eftersom det är en liten 

brukargrupp så försvårar det möjligheterna till att hitta fungerande och anpassade 

interventioner som är generaliserbara för unga anhöriga som målgrupp (2007, s. 14). 
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   Socialstyrelsen (2007) skildrar även likheter mellan äldre och yngre drabbade men påpekar 

att vårdtyngden var högre för anhöriga till yngre personer. Enligt Freyne, Kidd, Coen och 

Lawlor (1999) så upplevdes vårdtyngden högre även i de fall där det inte finns några 

skillnader mellan yngre och äldre demenssjuka kliniskt sett (1999, s. 784). Det innebär att 

äldre och yngre kan vara i samma diagnostiska läge men att de anhöriga ändå upplever en 

högre vårdtyngd.  Haugen (2004) i Socialstyrelsen (2007) påvisade även att i Norge så 

upplevde de anhöriga en saknad av att ha någon att prata med, möta andra med liknande 

erfarenheter samt att vårdpersonal inte hade tid att lyssna på deras frågor (2007, s. 18).  

   I Sverige är kommunerna skyldiga att tillhandahålla stöd för anhöriga som vårdar 

närstående enligt en förstärkning som gjordes i socialtjänstlagen 2009. Citatet nedan är enligt 

nuvarande bestämmelse 5 kap. 10§ socialtjänstlagen (SFS 2001:453)  

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som 

är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. 

Socialstyrelsen (2010) menar i sitt meddelandeblad att förstärkningen ”ska erbjuda stöd ” 

avsågs leda till en fortsatt utveckling av anhörigstödet i Sveriges kommuner. Lagen omfattar 

socialtjänstens alla målgrupper och därför måste en fortsatt utveckling ske så att 

bestämmelsens alla målgrupper nås på ett effektivt sätt.  Sveriges kommuner har fått statliga 

medel för att utveckla stöd till anhöriga menar Socialstyrelsen i sin systematiska översikt 

(2012). Den mest omtalade var Anhörig 300 som pågick mellan 1999 och 2001 vilket ledde 

till en stark utveckling utav anhörigstödet men med betydande variation mellan kommuner 

(2012, s. 11). 

Chien och Norman(2009) menar att det finns stöd i forskningen på att vissa interventioner har 

positiva effekter på anhöriga som lett till en förbättring i deras vardag. Det finns dock ingen 

entydighet i resultaten vilket oftast beror på brister i metoden. Det innebär att för små studier 

är inkluderade samt svårigheter i att kunna jämföra deltagare i olika interventionsgrupper 

(2009, s. 1618). 

 1.5. Syfte  

Syftet med denna studie är att utifrån tidigare forskning mellan åren 2004-2014, analysera och 

beskriva unga anhörigvårdares perspektiv på sin situation och på det anhörigstöd som 

samhället erbjuder unga anhöriga med demenssjuka föräldrar. 

1.6. Frågeställningar 

 Hur beskrivs unga anhörigvårdares perspektiv på sin situation i tillgänglig litteratur 

mellan åren 2004-2014? 

 Vilken typ av stöd erbjuder samhället unga anhörigvårdare till demenssjuka föräldrar 

enligt studierna? 

2. Tidigare forskning 

Detta kapitel kommer att studera hur anhörigstöd redogörs för internationellt sett med 

avseende att ge en bredare bild av anhörigas situation och tillgängliga stöd.  Urvalet av 

forskningen har varit att försöka hitta studier och utvärderingar av unga anhörigas perspektiv 
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på sin situation. Där avgränsningen för unga anhöriga till demenssjuka föräldrar har varit för 

snäv, har även studier utan den avgränsningen inkluderats. Den första studien är en engelsk 

litteraturstudie som beskriver kliniska och sociala effekter av tidig demenssjukdom i familjen.  

Den andra studien är en litterär sammanfattning av studier kring anhöriga och deras effekter 

av anhörigvård. 

De tre sista studierna är kategoriserade efter utgivningsår, med den senaste studien först och 

innefattar utvärderingar av existerande och icke-existerande anhörigstöd. Ingen av de tre sista 

studierna har specifikt undersökt anhörigstöd för unga anhöriga. Jag menar att dessa studier 

ändå har relevans för denna studie, då de ger en bredare bild kring anhörigstöd än om de inte 

hade inkluderats. 

  

Kliniska- och sociala effekter av tidig demenssjukdom 

Werner, Stein-Shvachman och Korczyn (2009) studie syftar till att summera litteratur kring 

kliniska och sociala effekter av tidig utveckling av demenssjukdom. Studien bestod utav 37 

artiklar i en systematisk litteraturöversikt, vilka omfattade intresseområdet fram till 2009. 

Dessa kategoriserades sedan in under kliniska och sociala aspekter.  Werner et al. (2009) 

menar genom sin studie att tidigare uppfattningar om demenssjukdom bland annat innebar att 

sjukdomen inte drabbade människor under 65 års ålder. Därför har tidigare forskning oftast 

baserats på den äldre befolkningen. De menar däremot att forskning om tidig utveckling av 

demenssjukdom är under utveckling eftersom unga personer som insjuknar tenderar att öka. 

Det leder till att demenssjukdomar därmed hamnar i fokus och deras kliniska och sociala 

problematik synliggörs.  

Genom en bättre förståelse för demenssjukdomar som utvecklas i en tidig ålder kan det 

underlätta uppbyggandet av lämpligt stöd och assistans för den insjuknade och dess anhöriga. 

En större förståelse för tidig utveckling av demenssjukdom innebär därmed en mer effektiv 

hantering av de psykologiska och ekonomiska effekterna som tillståndet medför. Werner et al. 

(2009) menar att majoriteten av unga demenssjuka har hjälp och assistans av familjen. Att 

vara anhörig till en ung demenssjuk person visar sig vara en svår uppgift som associeras med 

fysisk och känslomässig börda. Anhöriga till demenssjuka upplevde i studien att deras 

välbefinnande var dåligt eller mycket dåligt. Många anhöriga upplevde att stressen var mycket 

påtaglig och Werner et al. (2009) diskuterar om det kan bero på den långa vårdtiden och 

saknaden av indirekt och direkt stöd. En ytterligare dimension kan vara att anhörigas låga 

ålder kan påverka i vilken utsträckning de är förberedda på att vårda en demenssjuk 

närstående. Werner et al. (2009) menar att ångest och depression är vanliga konsekvenser för 

anhöriga i vården av en som tidigt insjuknat i demens. Tidig demenssjukdom drabbar oftast 

människor som fortfarande är anställda och produktiva samt försörjer familjen. 

Demenssjukdomen kan därmed ha en negativ ekonomisk påverkan på hela familjen. Werner 

et al. (2009) menar därmed att anhöriga kan göra ett gentest för att se om de är i riskzonen för 

att utveckla demens i tidig ålder och därmed fördröja början på sjukdomen. De diskuterar 

däremot att ett sådant test kan leda till negativa psykologiska effekter såsom ångest och 
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depression. Werner et al. (2009) påtalar därmed vikten av information kring sjukdomen och 

gentesten samt utvecklingen av psykosocialt stöd för denna målgrupp (2009, s.634). 

 

Litteraturstudie om anhörigas situation, hälsoeffekter och stöd 

Schulz och Martire (2004) studie representerar en sammanfattning av litteraturen kring 

anhöriga till närstående med demenssjukdom. Studien identifierar nyckelord som 

definierar anhörigvård, beskriver hälsoeffekter av anhörigvården på den anhörige samt 

genomgår flertalet interventioner för att förminska anhörigas börda, depression samt 

förhöjd livskvalitét. Schulz och Martire (2004) menar genom sin studie att det är mer 

påfrestande att vårda en närstående som har demenssjukdom än andra psykologiska 

sjukdomar. De anhöriga ger mer assistans till närstående samt offrar mer av sin privata tid. 

De anhöriga till demenssjuka har även mer arbetsrelaterade problem än andra 

anhöriggrupper.  

 

Schulz och Martire (2004) menar att eftersom demenssjuka ofta har en depressionsdiagnos 

så försvårar det ytterligare för anhöriga att ge god vård. Negativa hälsoeffekter som 

Schulz och Martire (2004) funnit är högre tendens till depression främst hos kvinnliga 

anhöriga. Studien rapporterar även att anhöriga ofta åsidosätter sin egen hälsa och har 

därmed en ökad risk för att drabbas av psykiska och fysiska problem i längden. Schulz 

och Martire (2004) menar genom sin litteraturstudie att en kombination av interventioner 

som berör olika copingstrategier i hälso- och stressmodeller kan förbättra livskvalitén för 

anhörigvårdare. Det skulle därmed minska deras upplevelser av börda, negativa 

emotionella upplevelser, öka det subjektiva välmående samt ge tillfredsställelse i 

vårdandet. De menar även att genom att investera i insatser för de anhöriga så tjänar även 

samhället på det i längden då institutionell omvårdnad på särskilt boende är mycket 

kostsam för samhället (2004, s.244). Genom interventioner i stress och hälsoteorier kan de 

anhöriga eventuellt även få kännedom om sin vårdarroll samt andra stödorganisationer. 

De anhöriga får även fokusera på sina egna känslor och beteenden med anknytning till 

anhörigvården. Schulz och Martire (2004) har funnit studier innefattande interventioner 

utav individuella- samt gruppsamtal, färdighetsträning samt fallstudier. De förespråkar en 

kombination utav dessa interventioner för att signifikant kunna förbättra livssituationen 

för de anhöriga(2004, s. 243). 

 

Anhörigas situation i Kina 

Syftet med Zhang, Xiong, Hujiken, Zhang och Zhang (2013) studie var att belysa 

effekterna av anhörigas situation i vårdandet av en närstående. Studien har som 

förhoppning att uppmärksamma de anhörigas situation för regeringen i Kina, vilket kan 

leda till bättre vård för den demenssjuke närstående i slutändan. Zhang et al. (2013) 

resulterar i att genom en utveckling av anhörigstödet så leder det till en förbättring för den 

närstående. De föreslår i studien att anhöriga skall få möjligheten att delta i stödgrupper 

och utbildas i olika copingstrategier. Zhang et al. (2013) föreslår även att regeringen skall 
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belöna anhöriga som tar god hand om sina närstående i det egna hemmet. De menar att det 

eventuellt skulle öka tillfredsställningen i att vårda sin närstående och bli en 

copingstrategi i sig. Begränsningar med studien menar Zhang et al. (2013) innefattar 

svårigheter att låta den vara representativ för alla anhöriga som vårdar närstående i Kina. 

(2013, s. 3420) 

 

Stöd av frivilliga till anhöriga 

Syftet med Hochgraeber, Barholomeyczik och Holles (2012) studie var att skapa 

rekommendationer kring uppbyggandet och implementeringen av indirekt och direkt stöd 

i två tyska regioner. Studien innefattade en kvantitativ enkätdel av viktiga aspekter kring 

vårdtagare, vårdgivare samt strukturen på anhörigvården. Studien innefattade även en 

utvärdering av litteratursökning i ämnet. Den innehöll även en kvalitativ del i form av 

gruppdiskussioner och semistrukturerade intervjuer med närstående, anhöriga, frivilliga 

organisationer samt institutionell personal. Interventionen bestod av hjälp och stöd av 

frivilliga utan vedertagen utbildning under uppsikt av professionella.  Resultatet visar att 

interventionen ”low-threshold support” kan användas som en möjlighet att avlasta 

familjer som drabbats av demenssjukdom. Hochgraeber et al. (2012) Menar dock att det 

finns strukturella skillnader i anhörigstöd mellan Tyskland och andra länder vilket kan 

försvåra implementeringen av interventionerna utanför Tyskland (2012, s.2). 

 

Utvärdering av AENAS 

Kurz, Wagenpfeil, Hallauer, Schneider-Schelte och Jansens (2009) studie syftar till att 

utvärdera effekten av AENAS (A European Network for the Evaluation of Alzheimer 

Supportgroups) en praktisk, enkelt implementerad, utbildande intervention i gruppformat 

till anhöriga som vårdar närstående med demenssjukdom. Studiens design innefattade 

randomiserade kontrollerade studier av 292 anhöriga som vårdar närstående med en mild 

form av demenssjukdom. AENAS studien genomfördes på två orter i Österrike, en ort I 

Schweiz och tolv orter i Tyskland. Utbildningsprogrammet AENAS blev sedan jämfört 

med det standardprogrammet som gavs på respektive ort.  Studien visar att programmet 

hade en signifikant positiv effekt på deltagarna angående det praktiska kring vårdarrollen. 

Anhöriga ansåg att AENAS möjliggjorde enklare vård av närstående samt en lättnad i 

mottagande av indirekt stöd. Kurz et al.(2009) menar därmed att program som fokuseras 

på utbildning och problemlösning representerar en viktig och användbar komponent i att 

minska bördan för anhöriga, samt uppnå psykologiskt välmående (2009, s. 865).   

 

2.1. Sammanfattning 

 

Samtliga medtagna studier bekräftar komplexa bilden av att vara anhörig till en 

demenssjuk närstående. Unga anhöriga har en särskilt svår situation då de på grund utav 

sin låga ålder kan ha särskilt svårt att förhålla sig till vårdarrollen. Eftersom de flesta 

tidigare studier inte separerar yngre och äldre anhöriga försvårar det att tydliggöra vad det 
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är som särskiljer grupperna emellan. Att vara ung anhörig till en närstående med 

demenssjukdom försvårar livssituationen ytterligare då det är en komplex sjukdomsbild 

som de unga anhöriga har att tampas med. Anhöriga kan därmed drabbas av negativa 

hälsoeffekter såsom depression och det är främst kvinnliga anhöriga som drabbas.  

 

Det blir därmed viktigt att lyfta de anhörigas situation för att förbättra både anhöriga och 

de demenssjukas vardag.  Att få möjligheten till psykosocialt stöd, utbildas om diagnosen 

i fråga och få avlastning utifrån oberoende av kompetens verkar vara till de anhörigas 

fördel i vården av närstående. Att få praktiska tips enligt AENAS kring vårdarrollen 

verkar även påverka de anhöriga gynnsamt. För mig ligger svårigheten i att kunna utröna 

vad som specifikt är unga anhörigas upplevelser av att vårda en närstående på tidigare 

studier. Det finns även svårigheter att kunna specificera unga anhörigas specifika behov 

av- och utformade stöd då den tidigare forskningen oftast inte särskiljer anhöriggrupper 

utan ser dem som en homogen grupp. För att kunna synliggöra de unga anhörigas 

upplevelser och behov av stöd i tidigare forskning så kommer metoden kvalitativ 

metasyntes att användas. Den beskrivs mer utförligt i efterföljande kapitel. 

. 

3. Metodologisk ansats  

I följande kapitel presenteras studiens design som är en kvalitativ metasyntes samt hur data 

har samlats in. Analysverktyget beskrivs sedan ingående. Kapitlet avslutas sedan med en 

diskussion om forskningsetiska riktlinjer samt tillämpningen av dessa i studien. 

3.1. Kvalitativ metasyntes 

Syftet med studien är att genom en kvalitativ metasyntes beskriva och analysera de unga 

anhörigvårdares perspektiv på sin situation. Studien ämnar även att beskriva och analysera det 

anhörigstöd som samhället erbjuder unga anhöriga med demenssjuka föräldrar. I och med att 

denna studie är en kvalitativ metasyntes kommer den därmed baseras på vad som framgår av 

tidigare forskning på området. Designen för studien består av en kvalitativ metasyntes som 

Markkula och Hellström Muhli(2013) beskriver som kvalitativ forskning på tidigare 

kvalitativa forskningsresultat. Dessa har sedan analyserats och syntetiserats för att i slutändan 

uppnå en integrerad tolkning av materialet. Forsberg och Wengström (2013) menar även att 

kvalitativ metasyntes används för att sammanställa individuella kvalitativa studier på en 

abstrakt nivå genom en tolkning och syntes. Metoden identifierar konsensus, utvecklar 

hypoteser och undersöker skillnader i mönster av upplevelser mellan olika studier. Dessa kan 

sedan lyfta teoribildningen till ett högre plan i det kommande kapitlet om diskussionen av 

resultatet. Detta medför i sin tur att resultaten av de kvalitativa studierna utvecklas till en mer 

samlad kunskap om anhöriga och anhörigstöd. Vid en kvalitativ metasyntes så anser Forsberg 

och Wengström (2013) att det första steget är att läsa igenom de inkluderade studierna 

upprepade gånger för att finna nyckelmetaforer, idéer, och begrepp.  

Den första nyckelmetaforen som identifierades i denna studie innefattar unga anhöriga, där 

studier som tydliggör unga anhörigas upplevelser och behov inkluderas. Den andra 
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nyckelmetaforen är Djupare förståelse för situationen, som innefattar studier vilka inte har 

fokus på unga anhöriga utan inkluderar även vuxna barn och deras situation. Den sista 

nyckelmetaforen inbegriper stödbehov som inkluderar studier med fokus på stödstrategier för 

vuxna och unga anhöriga. De har inkluderats för att ge en mer generell bild av anhörigstöd. 

Denna process menar Forsberg och Wengström (2013) reducerar data till att inbegripa vissa 

gemensamma nämnare. Denna metod förväntas leda till en större variation i data som sedan 

kommer att behandlas med innehållsanalys. Dessa variationer kommer inte att föras samman 

utan de kommer att jämföras och konstrateras mot varandra (2013, s.170). 

Datainsamlingen som beskrivs nedan har inkluderat individuella studier som valts på basis av 

den relevans de har för forskningsfrågorna. En kvalitativ metasyntes är enligt Forsberg och 

Wengström (2013) inte en systematisk litteratursammanställning av kvalitativa studier inom 

anhörigforskning, utan en analys av resultaten från de inkluderade studierna. En kvalitativ 

metasyntes kännetecknas därmed genom att data inte reduceras till en enhet utan jämförs, 

översätts och därefter analyseras. Detta leder i sin tur till att de inkluderade studierna leder till 

nya tolkningar som omfattar och förtydligar meningen av deras resultat (2013, s.156-157). 

 

Avsikten med denna studie är att undersöka hur anhörigas perspektiv på sin situation beskrivs 

i litteraturen samt samhällets stöd till denna målgrupp. Den kvalitativa metasyntesen kommer 

således utgå från en generell kunskap om målgruppen anhöriga till demenssjuka för att sedan 

försöka fokusera på unga anhöriga, vilka är anhörigvårdare till sina demenssjuka föräldrar.  

Den kvalitativa metoden valdes för att kunna få svar på mina forskningsfrågor inom 

ämnesområdet anhörigstöd med fokus på unga anhörigas perspektiv. Studien eftersträvar att 

ge en bredare och mer generell kunskap än vad annat metodval kunnat ge. Förhoppningen är 

att lyfta de unga anhöriga som en heterogen grupp med olika behov utav stöd. 

3.2.Datainsamling 

Denna studie fokuserar på två delar, dels unga anhörigas perspektiv på deras situation och 

dels vilken form utav stöd som samhället erbjuder denna målgrupp. Inkluderade studier i 

analysen har på olika sätt varit relevanta för dessa delar. Kriterierna för medtagna studier är 

att de är publicerade mellan åren 2004 till 2014. Studier som uttryckligen har undersökt unga 

anhöriga och anhöriggrupper som skilt på äldre och unga anhöriga har fått en större 

tyngdpunkt i denna studie. Vilken typ utav demenssjukdom som den närstående drabbats av 

har inte bejakats eller vägts åt något håll trots att vissa demenssjukdomar är aggressivare än 

andra. Detta val har gjorts på grund av tanken med att låta de unga anhöriga vara i fokus och 

inte demenssjukdomarna som orsakat deras situation. 

Då det i nuläget är ett relativt outforskat fält att vara ung anhörig och vilken typ av stöd som 

samhället erbjuder så har studier utan den specifika avgränsningen även inkluderats. Det är på 

grund av att stödformer som erbjuds äldre även kanske kan vara positiva för yngre anhöriga. 

Därför har jag valt att inkludera dessa studier, då det ännu inte finns någon forskning på att 

stödet inte skulle kunna fungera på grund av åldersskillnader.  

Datamaterialet har insamlats genom läsning av vetenskapliga artiklar. Dessa har sökts fram 

genom Uppsalas universitetsbibliotek www.ub.uu.se. Sökorden som använts och i vissa fall 

http://www.ub.uu.se/
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kombinerats är: Ung anhörig, anhöriggrupper, demenssjukdom, upplevelser och anhörigvård. 

Engelsk litteratur har prioriterats då sökningar efter svenska vetenskapliga artiklar inte gett 

tillräckligt med material. Vid eftersökningen av internationell litteratur har flertalet ord och 

kombinationer utav dessa använts eftersom det inte finns en direkt översättning på unga 

anhöriga och anhörigstöd. Dessa inbegriper: Family, support, effects, evaluation, dementia, 

young, teen, adolescent, children, informal carer och relative. Då det har varit svårt att finna 

relevanta artiklar med kvalitativ intervju som metod så har tyngpunkten vid insamlingen av 

texter legat på att studera referenslistorna i varje relevant artikel för att ytterligare bredda 

denna studie. Det försvårar även den systematiska litteraturstudien när ingen direkt 

översättning för unga anhöriga och anhörigstöd finns i engelsk litteratur.  

När jag sedan fått fram sökträffar har jag valt ut de som funnits i fulltext genom Uppsala 

universitet och var vetenskapligt granskade publikationer. Därefter har jag läst abstracts från 

alla studier för att se om de varit relevanta för min studie. Socialstyrelsens publikationer om 

anhörigstöd och unga anhöriga har även sökts fram och använts på samma sätt.  

3.3. Avgränsningar 

Studier som har varit äldre än från 2004 har inte inkluderats i analysen. Studier som berör 

anhöriga med närstående drabbade av andra sjukdomar och funktionsnedsättningar än 

demenssjukdom är inte inkluderade. Fokus har hela tiden legat på unga anhöriga med 

närstående, oberoende av familjemedlem men med tyngdpunkt på föräldrar drabbade av 

demenssjukdom. Studier med vuxna barn till demenssjuka närstående har även inkluderats då 

deras upplevelser i flera fall överensstämmer med de yngre anhöriga.  

4.4. Artikelsökningens utfall  

Sökningarna skedde under våren 2014 och resulterade i 151 träffar som sedan granskades 

enligt samma modell som Markkula och Hellström Muhli (2013) nämligen en kvalitativ meta 

syntes. Processen för granskningen inleddes med en bedömning av artiklarnas titlar vilket 

sedan ledde till att 68 exkluderades. I de fall där titeln var svårbedömd så lästes även 

studiernas sammanfattningar. Detta ledde till att ytterligare 63 exkluderades. Orsaken till 

exkludering var oftast att artiklarna handlade om äldre demenssjuka eller äldre anhöriga. Det 

totala värdet av kvarstående artiklar innefattade 20 artiklar som genomläses i sin helhet. 

Artiklarna har sedan jämförts systematiskt och bedömts utifrån Forsberg och Wengström 

(2013) checklista (Bilaga 1). Artiklarna granskades sedan efter Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis kvalitetskriterier för kvalitativ forskning. Dessa kvalitetskriterier inbegriper en 

systematisk och kritisk värdering av beskrivning av studien. Sedan granskas kontexten och 

hur studien kan sättas in i denna studies kontext. Sedan undersöks studiens syfte och etiska 

resonemang. Därefter så studeras urvalets relevans för den här studien samt vilket 

genomförande den inkluderade studien bestod utav. Metoden för datainsamlingen granskas 

sedan och därefter analysen, resultatredovisningens logik samt begriplighet. Detta kopplas 

sedan till analys och därefter syftet. Sedermera granskas kommunicerbarheten, 

teorianknytningen samt beskrivningen av studiens huvudfynd i relevans till denna studie 

(2011,s.109). 

Utav dessa har sedan 12 stycken artiklar utgjort grunden för denna analys. Efter 
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kvalitetsgranskningen så har flertalet studier hög och medel kvalitét inkluderats, men ett 

ställningstagande har även gjorts som har lett till att studier med lägre kvalitét har inkluderats. 

Dessa två (Lippa, 2012 samt Zimmerman, 2013) har inte getts samma utrymme i analysen. De 

togs med för att vissa dimensioner fanns i dem som de andra artiklarna saknade.  

På följande sida tydliggörs datamaterialet genom medföljande Tabell 1. Studierna är ordnade 

efter författarnas namn, sedan beskrivs syftet med varje studie och dess resultat. Därefter 

tydliggörs vilken teoretisk kontext studierna inbegriper. Sedan följer en beskrivning av varje 

studies tillvägagångssätt samt vilken kvalitetsgrad de har bedömts ha efter checklistan. 

Kvalitetsgraden varierar mellan låg och hög och därefter tydliggörs nyckelmetaforerna.    
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Tabell 1: Datamaterialet, kvalitetsgrader och nyckelmetaforer om anhörigas perspektiv på sin 

situation. (Markkula, Hellström Muhli 2013, s.19) 

Författare Syfte Resultat Teoretisk 

ram/kontext 

Design Kval

. 

grad 

Nyckelmet

-aforer 

Allen, 

Oyebode, 

Allen 

(2009) 

Utforska hur unga 

anhörigas 

välmående 

påverkas av att ha 

en demenssjuk 

förälder. 

Kategorier utav 

demensens skada 

och nya former av 

relationer 

påverkar 

psykosocialt. 

Emotionella 

dimensioner 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med 12 

informanter i 

åldern 13-23 år. 

Hög Unga 

anhöriga 

Barca, 

Thorsen, 

Engedal, 

Haugen, 

Johanesse

n,(2013) 

Utforska hur 

vuxna barn med 

demenssjuk 

förälder upplever 

utvecklingen av 

demensen och 

stödet 

Informanterna 

upplevde stor 

börda och 

undanskuffade 

under 

utvecklingen av 

demenssjukdome

n. 

Emotionella 

dimensioner 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med 14 

informanter i 

åldern 20-37 år. 

Hög Unga 

anhöriga 

Daire, 

Torres, 

Edwards 

(2009)  

Beskriva hur 

makar, och barn 

påverkas av 

anhörigrollen 

Att professionella 

ständigt måste 

utbildas i 

fortgående stöd 

Stödbehov Kvalitativ fall 

studie 

med

el 

Stödbehov 

Kjällman-

Alm, 

Norbergh, 

Hellzen, 

(2013) 

Utforska hur det 

är att vara vuxet 

barn till en 

demenssjuk 

förälder. 

Att vuxna barn är 

i behov utav 

omfattande stöd 

under en längre 

period. 

Stödbehov Kvalitativ 

intervjustudie 

med 9 

informanter i 

åldern 35-65 

med

el 

Djupare 

förståelse 

för 

situationen 

Lippa, 

(2012) 

Diskutera 

problematiken 

kring barn med 

demenssjuk 

förälder. 

Att 

demenssjukdome

n påverkar barnen 

negativt 

Emotionella 

dimensioner 

Kvalitativ 

litteraturstudie 

låg Stödbehov 

Rosenthal-

Gelman, 

Greer 

(2011) 

Redogöra för 

barnens 

upplevelser av att 

ha en demenssjuk 

förälder 

Finns behov av att 

utveckla 

forskning och 

stödprogram för 

att tillgodose 

barnens behov 

Stödbehov Kvalitativ 

litteraturstudie, 

fallstudie 50 

årig fader, barn 

ålder 11-16 

hög Unga 

anhöriga 

Sanders, 

Ott, 

Kelber, 

Noonan, 

(2008) 

Beskriva 

upplevelser av 44 

makar och vuxna 

barn i vårdandet 

av en demenssjuk 

närstående 

Anhöriga som 

vårdar närstående 

kan gagnas av 

vissa 

stödinterventioner  

Emotionella 

dimensioner 

Multimetodstudi

e med 

kvalitativa 

resultat 

med

el 

Stödbehov 

Svanberg, 

Spector, 

Stott, 

(2011) 

Redogöra 

litteratur som 

beskriver yngre 

personers 

upplevelser utav 

demenssjuka 

närstående 

Diagnosen leder 

till stora 

förändringar i 

livsstil och roller 

för individen och 

familjen 

Emotionella 

dimensioner 

Kvalitativ 

systematisk 

litteraturstudie 

hög Djupare 

förståelse 

för 

situationen 

Svanberg, 

Stott, 

Spector, 

(2010) ‘ 

Att upptäcka om 

unga anhöriga till 

demenssjuka 

närstående kan 

jämföras med 

andra anhöriga 

Få deltagare 

visade 

depressionssympt

om, många 

upplevde stor 

börda och måttlig 

resistens 

Emotionella 

dimensioner 

Kvalitativa 

intervjuer med 

12 informanter i 

åldern 11-18 

hög Unga 

anhöriga 
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3.5. Analysmetod 

För att analysera resultaten i den kvalitativa metasyntesen har kvalitativ innehållsanalys 

använts. Studien består av en induktiv ansats vilket betyder enligt Watt Boolsen (2007) att 

litteraturen har samlats in som i denna studie ses som datakällor ur vilka ett resultat sedan 

analyserats fram. Studien gör utifrån denna induktiva ansats inga anspråk på att arbeta fram en 

ny teori (2007, s.26). Den här typen av analysdesign benämner Hsieh och Shannon (2005) 

som en konventionell innehållsanalys. Det är en tillämpbar analys när tidigare forskning är 

begränsad vilket den är inom unga anhöriga och deras stöd. Analysens arbetsgång består utav 

kategorier och teman som framkommer ur texten, vilka inte är utvalda i förväg utan 

uppkommer under arbetets gång. Hsieh och Shannon (2005) menar att allt datamaterial 

genomläses för att ge en helhetsbild av unga anhöriga och deras stöd. Därefter kodas 

materialet och efter att dessa koder har lokaliserats så kategoriseras de in i flertalet grupper för 

att sedan kunna utröna ett mönster (2005, s.1279). Enligt Winther Jörgensen och Phillips 

(2000) så kan innehållsanalysen användas som en identifieringsmetod av bestämda ord för att 

vidare kodas in i kategorier som sedan räknas (2000, s.119). 

Genom en första induktiv kodning så genomgicks litteraturen systematiskt rad för rad som 

Aspers (2011) menar genererar ett stort antal koder utan eftertanke på helheten (2011, s.172). 

Jag har använt mig av Graneheims och Lundmans (2003) linjära process vid skapandet av 

kodschemat för analysen. I samband med analysen har jag sedan regelbundet växlat fram och 

tillbaka i litteraturen som Graneheim och Lundman (2003, s.107). Jag har sedan genomläst 

litteraturen flertalet gånger för att få en känsla av helheten. Sedan har anhörigas beskrivna 

upplevelser utav sin situation och anhörigstöd sammanfogats till den text som sedan blivit 

enheten av min analys. Texten har sedan att kategoriseras in i meningsbärande enheter som är 

Van Vliet, 

de Vugt, 

Bakker, 

Koopman

s Verhey, 

(2009) 

Redogöra 

beskrivande 

litteratur angående 

anhörigas 

påverkan av att 

vårda en 

demenssjuk 

närstående  

Unga anhöriga 

upplevde stor 

börda, stress och 

depression i 

jämförelse med 

gruppen äldre 

närstående 

Emotionella 

dimensioner 

Systematisk 

litteraturstudie 

med

el 

Unga 

anhöriga 

Williams, 

Ayres, 

Specht, 

Sparbel, 

Klimek, 

(2009) 

Beskriva unga 

anhörigas 

upplevelser av att 

vårda en 

närstående med 

Huntingtons 

sjukdom  

Unga anhöriga 

var aktiva i 

vården av den 

närstående i 

nästan alla 

avseenden 

Emotionella 

dimensioner 

Fokusgrupp 

med 32 

ungdomar i 

åldern 14-18 

hög Unga 

anhöriga 

Zimmerm

an (2013) 

‘ 

Utforska hur 

anhöriga till 

Alzheimers sjuka 

närstående kämpar 

när den närstående 

förlorar minnet 

och sin egen 

personlighet 

Att vårda en 

närstående som 

drabbats av 

Alzheimers 

sjukdom handlar 

inte bara om plikt 

och att uthärda 

utan även 

personlig 

utveckling   

Emotionella 

dimensioner 

Kvalitativa 

intervjuer med 

två informanter 

i okänd ålder 

låg Djupare 

förstålse 

för 

situationen 
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mättade, där varken mer eller mindre differentiering kan ske. De har sedan mynnat ut i 

kondenserade meningsbärande enheter som därefter blivit abstraherade och märkta med en 

kod enligt Graneheim och Lundman (2003, s.108). 

Exempel från innehållsanalysen 

Steg 1. Läsa igenom datamaterialet flertalet gånger för att få en känsla av helheten. 

Steg 2.  Gruppera texten I  datamaterialet såsom: ‘‘Just think if I could have mum back like 

she was 10 years ago or just 5. That would be so fun, but this is how it is now.’’(Kjällman-

Alm et al. 2013, s.4) och ‘‘The hardest part is that you lost a parent; still exists but lost. I 

don’t know if it would be easier if she was dead.’’(Barca et al. 2013, s.5). 

Steg 3. Analysera och sammanfoga till den enhet som blir min analys. Dessa två exempel 

kategoriserades in under subtemat förlorandet av föräldern som förklaras ytterligare i 

resultatkapitlet.. 

 

3.6. Etiska överväganden  

Det finns en skyldighet vid inkluderandet av datamaterialet i systematiska litteraturstudier och 

kvalitativa metasynteser att försäkra sig om att grundläggande etiska frågor har bearbetats i de 

studier som inkluderas. Enligt Blom och Morén (2007) finns följande principer för forskare 

att förhålla sig till enligt Vetenskapsrådets fyra allmänna krav när undersökningarna 

genomförs i Sverige: 

Öppenhetskravet vilket innefattar kravet på öppenhet. Vid etiskt känsliga situationer måste 

forskaren informera om syftet med studien och sedan inhämta samtycke från informanterna. I 

denna studie har ingen kontakt tagits med informanter utan kraven anses ha varit 

tillgodosedda genom att alla inkluderande artiklar kommer från www.ub.uu.se och är 

vetenskapligt granskade. Självbestämmandekravet innebär att deltagarna ska ha kännedom om 

att deras medverkan är frivillig och att de kan avbryta sin medverkan i studien när som helst. 

De skall även ha kännedom om vilka moment som ingår. Detta krav kan därmed också anses 

vara tillgodosett genom sökning ur Uppsala Universitets databas.  

Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter som framkommer om deltagarna kommer att 

behandlas konfidentiellt. Det innebär även att personuppgifter skall förvaras på ett sätt så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Då denna studie inte bearbetat personuppgifter är det 

därmed genom användandet av tillförlitliga studier som detta krav uppfylls. 

Autonomikravet är det sista kravet som berör de samlade uppgifterna om enskilda individer 

endast får användas för forskningsändamål och inte missbrukas (2007, s.80). Detta krav är 

tillämpbart i viss mån då inkluderade studier endast används i denna studie som 

forskningsändamål.  

 

I denna studie måste jag särskilt beakta att jag inte övertolkar eller förvränger materialet så att 

det skulle passa denna studie bättre. Studiens genomförande och analyser har därmed gjorts så 

transparenta som möjligt. Vetenskapsrådet har även gett ut riktlinjer för god forskning där de 

betonar att fusk och ohederligheter inte får förekomma. De har definierat fusk och 

ohederlighet vid litteraturstudier såsom:  

http://www.ub.uu.se/
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Avsteg från god vetenskaplig sed kan t.ex. vara fabricering av data, stöld eller plagiat av data, 

hypoteser eller metoder utan angivande av källa eller förvrängning av forskningsprocessen på 

annat sätt, (t.ex. genom felaktig inklusion eller exklusion av data eller genom missvisande analys 

av data som förvränger tolkningen) (2007, s.4) 

Det innebär därmed i denna studie att fabricering av data inte får förekomma. Att stjäla andras 

studier samt deras data eller hypoteser och metoder utan att ange källa går emot god 

forskningsed. Att förvränga forskningsprocessen på något sätt genom att inkludera felaktiga 

eller exkludera riktiga studier betecknas som fusk. Att missvisa analysen eller förvränga 

materialet i tolkningen leder även det till fusk och ohederligt handhavande av datamaterialet. 

Genom att tydliggöra vilka studier som inkluderats i Tabell 1 som visades tidigare så ökar det 

trovärdigheten för denna studie. Att även tydliggöra vissa kvalitétsbrister i studierna (Lippa, 

2012 samt Zimmerman, 2013) visar även ställningstagandet och ökar transparensen i studien.    

4. Resultat 

Syftet med denna studie var att utifrån tidigare forskning mellan åren 2004-2014, analysera 

och beskriva unga anhörigvårdares perspektiv på sin situation och på det anhörigstöd som 

samhället erbjuder unga anhöriga med demenssjuka föräldrar. En kvalitativ innehållsanalys 

har använts för att bearbeta materialet i de utvalda studierna. Alla inkluderade studier är på 

engelska och lästes igenom flertalet gånger för att hitta meningsenheter som motsvarade syftet 

och frågeställningarna vilka sedan kondenserades samt kodades. Dessa meningsenheter blev 

sedan efter abstraheringen en del av teman och subteman som presenteras i tabell 2 nedan. 

 

 Tabell 2. Innehållsanalys av unga anhörigas perspektiv på sin situation och 

det anhörigstöd som samhället erbjuder.  

 

 

 

Tema Diagnosförfarandet 

av den demenssjuke 

föräldern 

Emotionell 

påverkan på de 

anhöriga 

Förändring av 

roller i 

familjen 

Behov av stöd för 

familjen 

Subtema  

Fördröjning av 

diagnosen 

 

 

Känslor av 

skuld och skam 

 

Förlorandet av 

föräldern 

 

Stöd från familj och 

vänner 

Subtema  

Felaktig diagnos 

 

Känslor av sorg 

 

Övertagandet av 

föräldrarollen 

 

 

Stöd från samhället 

 

Subtema   

Funderingar 

kring ärftlighet 

 

Utökat ansvar 

 

 

Forskning på 

stödstrategier 
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Tema diagnosförfarandet av den demenssjuke föräldern 

Vid diagnosticeringsförfarandet påpekar van Vliet et al. (2010) att det är svårare att upptäcka 

och diagnostisera tidig demens hos unga människor. Detta leder i sin tur till en fördröjning av 

en riktig diagnos som därigenom påverkar unga anhöriga negativt (2010,s.1098). Denna 

problembild beskrivs nedan genom teman: Fördröjning av diagnosticering samt felaktig 

diagnosticering.  

Fördröjning av diagnosticeringen 

Barca et al. (2013) menar att frontallobsdemens är extra svår att diagnostisera eftersom de 

tidiga symptomen oftast inte inbegriper minnesförlust. I Norge tar diagnostiserandet av 

frontallobspatienter nära 59,2 månader från det att patienten insjuknat till färdigställandet av 

en korrekt diagnos. De unga anhöriga i Barca et al.(2013) intervjustudie hade ibland 

svårigheter att minnas när de första tecknen på demenssjukdom började synas hos föräldern. 

De unga anhöriga uppskattade att det sammantaget tog ungefär 4.8 år från det att föräldern 

visat första tecken till det att de erhöll en riktig diagnos.  

 

Barca et al. (2013) understryker även vikten av att de flesta barn och ungdomar behöver 

uppföljning när deras förälder har fått en demensdiagnos. Där skulle barnen och ungdomarna 

få möjligheter att uttrycka tankar, känslor och intryck. Barca et al. (2013) menar att det är 

viktigt att fortsätta forskningen inom ämnesområdet unga anhöriga för att öka kompetensen 

inom sjukvården samt tidigare kunna upptäcka demenssjukdom hos unga närstående för att 

kunna diagnostisera vid ett tidigare skede (2013, s.3). 

 

Allen et al. (2009) menar att fördröjningen av diagnosticeringen även har en ekonomisk 

påverkan på familjen. En diagnosticering är viktigt i U.S.A. för att kunna erhålla rätt 

ekonomiskt stöd från socialtjänsten. En ung anhörig berättar från Allen et al. (2009) 

intervjustudie hur dennes pappa inte kunde få ut sin sjukpension på grund av fördröjning av 

diagnosen: 

[A government office] sacked my dad and then he had to appeal against it because they didn’t 

think that cos they thought that ME (MyalgicEncephalomyelitis) was, they thought ME they 

thought he could recover from ME, then they went through the appeal process and she [mum] 

had to speak to his union rep, cos dad didn’t, couldn’t, she had to organize all that cos dad 

couldn’t do it himself and then he got Alzheimer’s and they thought, the [government office] 

said he could have his pension. (2009,s.463) 

En ung anhörig beskriver hur dennes mamma fick föra pappans talan med myndigheter 

angående hans sjukdomar. Myndigheten ansåg att fadern skulle återhämta sig från den 

neuroimmuna sjukdomen ME och därmed uteblev sjukpensionen. När fadern senare blev 

diagnosticerad med Alzheimers sjukdom kunde fadern därefter erhålla sjukpension. 

Svanberg et al. (2010) påpekar även med deras intervjustudie att unga anhöriga kände sig 

förbisedda och att de inte informerades om förälderns diagnos. En ung anhörig uttryckte i 

intervjustudien: ”You have to be honest to kids, I think, they have a right to know,’cause if we 

don’t . . . we’ll pick it up anyway (Esme)” (2010, s.742) Den unga anhöriga uttrycker härmed 

att genom undanhållandet av diagnosen inte mildrar omständigheterna för dem. 

Felaktig diagnosticering  
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Till skillnad från de andra medtagna studierna i denna studie så är det endast Svanberg et al. 

(2011) som lyfter problematiken med feldiagnosticering av unga människor. Svanberg et al. 

(2011) menar genom sin systematiska översikt att sju stycken studier pekar på att det finns 

problematik med feldiagnosticering, långa väntetider, avvisning från professionella, samt brist 

på information när en ung närstående har drabbats av demenssjukdom. 

Seven of the studies/…/broached the difficulties in gaining a diagnosis, including long delays to 

receive a diagnosis, misdiagnoses, being turned away from professionals and lack of 

communication. Diagnostic problems seem to be exacerbated by diverse initial signs of 

dementia (2011, s.366)  

Detta illustrerar därmed dimensionen av att felaktig diagnosticering av unga demenssjuka 

föräldrar förekommer och att det är problematiskt. 

Tema emotionell påverkan på de anhöriga 

van Vliet et al. (2010) menar genom sin systematiska litteraturöversikt att flera studier pekar 

på att unga anhörigvårdare upplever negativa psykologiska och emotionella effekter av 

vårdandet. Dessa känslor inbegriper frustration, sorg eller skuld, ensamhet eller social 

isolering och låg självkänsla. Van Vliet et al. (2010) poängterar även att kvinnor och unga 

anhöriga verkar ligga högre än män i riskfaktor för att få psykologiska effekter av vårdandet. 

(2010, s.1097) Denna problembild beskrivs nedan genom följande teman: Känslor av skuld 

och skam, känslor av sorg samt funderingar om ärftlighet. 

Känslor av skuld och skam 

Allen et al. (2009) lyfter även unga anhörigas medvetenhet om det stigma unga demenssjuka 

föräldrar får uppleva genom attityder från vänner och främlingar. En ung anhörig i 

intervjustudien poängterade därmed att ‘Strangers . . . like stare at you when he’s not like 

acting quite normal. I haven’t had any umm friends round while he’s been like he is like to see 

him’(2009,s.469) Allen et al. (2009) antar att det är kopplat till känslor av skuld och skam 

vilket i sin tur kan leda till att familjen isolerar sig. 

 

Williams et al. (2009) menar att unga anhörigvårdare kan upplevas som osynliga utanför 

hemmet, då de unga anhöriga drar sig för att söka stöd, undviker att träffa andra i samma 

situation samt rädsla för att bli mobbade i skolan. Vilket kan te sig som en form av känslor av 

skuld och skam till följd av förälderns diagnos (2009, s.274). Williams et al. (2009) fortsätter 

att beskriva hur en ung anhörig till demenssjuk förälder undviker att låta vännerna hälsa på i 

hemmet: “I wouldn’t describe it as affecting my friendships, but, like, I never 

bring friends over to my house.”(2009, s.283). Den unga anhöriga anser inte att dennes 

vänrelationer har påverkats men undviker ändå att låta vännerna komma hem och träffa den 

demenssjuke föräldern. Barca et al. (2013) menar även att unga anhöriga anser att samhället 

generellt sett behöver lära sig mer om demenssjuka. En ung anhörig påpekade:  

What I wish today, is that everyone just had to know what dementia is. That you should grow up 

knowing that it is an illness. So that you do not have to be ashamed. (2013, s.7). 

Att sprida information och öka kunskapen om demenssjukdomar skulle minska stigmat och 

känslor av skam enligt Barca et al.(2013). 
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Känslor av sorg 

Allen et al. (2009) beskriver unga anhörigas situation som påfrestande när den demenssjuke 

föräldern hallucinerade samt uppvisade aggressivt beteende mot familjen. De unga anhöriga 

beskrev aggressiviteten hos föräldern som något oigenkännligt och att det ledde till känslan av 

att förälderns innersta kärna gått förlorad. En ung anhörig beskriver känslan av att leva med 

en aggressiv demenssjuk fader innan han flyttat till särskilt boende: 

  Another reason that he got took away was because the one night I had actually had enough of it 

and he hit me so I raised my hand back to him. I was actually going to hit him an’ my mum had 

to get between us and I had to walk out. (2009, s.464) 

Allen et al. (2009) menar att denna episod kan ses som en början på den sorgeprocess över 

den förlorade föräldern som aldrig kommer tillbaka (2009, s.464). En annan ung anhörig 

uttryckte även känslor av sorg och saknad av normalitet ofta relaterad till små saker i 

vardagen som inte längre var som tidigare ‘He stopped buying like birthday cards and things. 

That really upset me. He couldn’t even remember to buy a card’ (2009, s.469). Barca et al. 

(2013) påpekar även att känslor av sorg tog sig i uttryck hos de unga anhöriga genom att de 

upplevde känslor såsom: önskningar att demenssjuke föräldern skulle dö, aggression, 

bitterhet, äckel och distans (2013, s.7). 

 

Funderingar kring ärftlighet 

Williams et al. (2009) uttrycker komplexiteten i att vara biologiskt ung anhörig till en 

demenssjuk förälder samt leva med vissheten om att sjukdomen kan drabba den unga 

anhöriga. Denna visshet blir även mer påtaglig i vårdandet av den demenssjuke föräldern och 

de ser föräldern försämras i samband med sjukdomen (2009, s.278). En ung anhörig från 

Williams et al. (2009) studie uttrycker sina tankar kring ärftligheten av Huntingtons sjukdom:  

When this is over, and if you don’t get it, you’ll be a better person in the long haul. You’ll have, 

uh, spent your time in hell, so . . . if you don’t get this . . .then, your life’s going to be great 

because you went through hell already (2009, s.284). 

Den unga anhöriga uttrycker oro för att eventuellt själv utveckla Huntingtons sjukdom. Det 

skulle därmed innebära att den unga anhöriga skulle uppleva samma begränsningar, 

problembeteende och beroende som deras familjemedlem de vårdar i nuläget.  

Allen et al. (2009) poängterar även att unga anhöriga på grund av ärftligheten av 

demenssjukdomen ibland inte väljer att bilda familj i framtiden. Det innebär enligt Allen et al. 

(2009) att unga anhöriga därmed ligger i farozonen för att utveckla sociala, beteende- och 

emotionella svårigheter i framtiden (2009, s.457). 

Tema förändringar av roller i familjen 

Daire et al. (2009) påpekar att vårdandet av demenssjuka föräldrar kan vara mycket 

påfrestande för både partners, vuxna barn, ungdomar och barn. Det är helt beroende på vilken 

familjekontext de befinner sig i och konsekvenserna av bördan kan leda till psykologiska 

påfrestningar samt depression (2009, s.67). Nedan beskrivs dilemmat utifrån upplevelser av 
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att föräldern långsamt försvinner, barnens övertagande av föräldrarollen samt det utökade 

ansvar som det har inneburit. 

Förlorandet av föräldern 

Kjällman-Alm et al. (2013) menar att vuxna barn till demenssjuka föräldrar också upplever 

svårigheter i att se sin demenssjuka förälder sakta tyna bort. En anhörig upplevde en stor 

saknad av sin mor och uttryckte: ‘‘Just think if I could have mum back like she was 10 years 

ago or just 5. That would be so fun, but this is how it is now.’’(2013,s.4). De anhöriga 

upplevde att föräldern hade övergivit dem och de längtade efter att få åter komma i kontakt 

med föräldern. De uttryckte även känslor av att sörja för en förälder som ännu ej avlidit men 

är förlorad: ‘‘The hardest part is that you lost a parent; still exists but lost. I don’t know if it 

would be easier if she was dead.’’ (2013,s.5). Barca et al. (2013) understryker även detta 

faktum genom intervjuerna med unga anhöriga i Norge, där en ung anhörig påpekade 

saknaden av sin mor: 

 I miss having a mother. Now I am beginning to cry. I do think about it every day. I miss her, 

because for me she is actually dead, for she is not herself. But she is here physically. It is so 

terribly sad that this happened. (2013, s.5) 

Den ungdomen beskriver komplexiteten kring att ha en mor som upplevs så pass annorlunda 

att hon har slutat existera som familjen upplevde henne tidigare. Sanders et al.(2008) menar 

även att vuxna barn längtar tillbaka till den föräldern de varit vana vid vilket uttrycks genom 

en anhörig:  

She doesn’t tell the stories, she’s just not my mom anymore. And yet it doesn’t end, so you 

can’t, you can’t finish the grieving . . . it just goes on and on. She was always very well dressed 

and very polite. Now she doesn’t thank people . . . She never was like that. (2008, s.506) 

Den anhöriga beskriver förlorandet av föräldern som en pågående sorgeprocess utan riktigt 

slut. Zimmerman (2013) påpekar även anhörigas känsla av att tiden med föräldern i nuet är 

ovärderlig då de anhöriga ständigt är påminda om att den demenssjuke snabbt kan försämras. 

(2013, s.394) En ung anhörig instämmer i detta och påpekar enligt Williams et al. (2009) 

“trying to, you know, enjoy the last proofs of my mom before something real bad happens.” 

(2009, s.282) Den ungdomen försöker njuta av den stund som den har med modern innan 

denne försämras ytterligare.  

 

Övertagandet av föräldrarollen 

Svanberg et al. (2011) menar med sin systematiska översikt att studier pekar på att anhöriga 

upplever att de blivit bestulna på sina framtidsutsikter. Detta menar de sker till följd av 

vårdandet av den demenssjuke närstående. De tillägger att det kan höra samman med den 

skuld som anhöriga kan uppleva när de ska försöka leva sig in i en ny roll som förälder till 

den demenssjuke föräldern (2011, s.366). Williams et al. (2009) låter detta komma till uttryck 

genom en ung anhörig som påpekar “You have to monitor him, like he’s your kid or 

something, ‘cause you’re watching out for him, ‘cause he’s making bad decisions.”(2009, 

s.282) Genom detta citat så beskriver ungdomen en tillvaro som består av övervakning av den 

demenssjuke föräldern så att föräldern inte ska fara illa. Familjen anser i det här fallet att 

fadern har förlorat konsekvenstänkandet och kan utan uppsikt ta sig för saker som är farliga. 
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   Barca et al. (2013) understryker även detta genom en ung anhörigs berättelse om förändring 

av roller i familjen: “It became a great role change. I had to brush my mother’s teeth.” (2013 

,s.5) Från att ha varit barnet i familjen så måste den unga anhöriga numera hjälpa den 

demenssjuka modern med borstning av tänder. 

 

Sanders et al. (2008) uttrycker även att vuxna barn till demenssjuka föräldrar upplever att de 

måste offra sin frihet för att vårda sin demenssjuka förälder. En anhörig beskriver det som ‘‘I 

hate to say I have no life because I’m living, but you know my life consists of going to work 

and coming home and being with mom’’ (2008, s.510) Här beskriver den anhöriga en vardag 

som är väldigt inrutad och med liten frihet att göra spontana eller oväntade saker.  

Förutom att vårda och se efter den demenssjuka föräldern så uttryckte även unga anhöriga i 

Allen et al. (2009) studie att de blev tvungna att se efter den friska föräldern också. En ung 

anhörig uttryckte det som:  

I did not really have chance to be a kid again and then grow up again just stayed grown up and 

got sorted out with my dad. . . . And later it was me that actually that got her seeing some 

counsellors because I actually stood up to Dr X an’[sic] said ‘Well what are we meant to do 

then?’ (2009, s.467) 

Den unga anhöriga var därmed tvungen att övertala modern i familjen att söka psykologisk 

hjälp för den situation som de befann sig i. 

Utökat ansvar 

Rosenthal Gelman et al. (2011) beskriver genom sin fallstudie hur två barn i en familj med en 

demenssjuk fader blev tvungna att hjälpa till med vården av deras fader. Utöver vårdandet 

förväntades dessutom barnen att ta hand om hushållssysslor såsom matlagning, städning och 

tvätt. Den tonåriga dottern blev även kamrat till modern i form av konversationer som modern 

tidigare kunnat ha med fadern. Detta tycktes enligt Rosenthal Gelman et al. (2011) ålägga 

dottern med ytterligare ansvar.(2011, s.32) Williams et al. (2009) understryker detta faktum 

ytterligare genom en ung anhörig som inte kan träffa sina vänner spontant. 

 

 My friends understand, and they know that some nights I just need to be home because my 

mom’s working. If she’s working I tell her I’ll stay home to watch my dad and that kind of gives 

her a comfort. Also when I go out with my friends, I have it all planned out. . . . there’s never 

just a time, like, I can’t just sporadically leave the house. I need to get it okayed and make sure 

someone’s there to take care of everything.(2009, s.283) 

Här beskriver den unga anhöriga hur vardagen måste planeras i minsta detalj för att inte lämna 

den demenssjuke föräldern utan uppsikt. Detta i sig innebär att den unga anhöriga tar ett stort 

ansvar för föräldern och minskar därmed sin egen frihet. 

Daire et al.(2009) menar även att det finns en skillnad i vårdgivandet mellan män och kvinnor 

i rollen som anhörigvårdare. De menar att män är mer benägna att få hjälp med vårdandet av 

den friska föräldern än kvinnor. Män tycks även ge mindre övergripande stöd till den friska 

föräldern än kvinnor. Män uppvisar även en stark anknytning till den demenssjuke föräldern i 

den här studien till skillnad från kvinnor. Männen tycks även uppleva signifikanta nivåer av 

psykologisk och känslomässig påfrestning till följd av vårdandet av en demenssjuk förälder. 

Studien visar även att män har speciellt svårt för förändringen utav roller, genom att de blir 
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förälder åt sin demenssjuke förälder. Män tycks även vara mer benägna än kvinnor att ta på 

sig ansvaret att hantera konflikter med syskon kring problem i vårdandet. 

Kvinnor å andra sidan upplever oftare en tyngre belastning i skiftandet av roller i familjen än 

manliga barn. Kvinnor som är barn till demenssjuka föräldrar är även mer benägna att söka 

psykologisk hjälp än andra anhörigvårdare. Daire et al. (2009) menar även att kvinnor 

generellt sett ger mer stöd angående hushållsarbete, handling, badning av den demenssjuke 

föräldern än vårdgivande män. Kvinnor tenderar även att oftare besöka sin demenssjuke 

förälder än männen. Kvinnor påvisar även högre nivåer av psykologisk och känslomässig 

påfrestning än männen i vårdandet av den demenssjuke föräldern. Kvinnor rapporteras 

dessutom uppleva mera syndrom av depression och ångest än männen. Kvinnor som är barn 

till demenssjuka föräldrar upplevs även kunna hantera konflikter med andra syskon i familjen. 

Kvinnor tenderar även att överge vårdarrollen till demenssjuke föräldern senare än männen. 

Kvinnor har även större risk för att drabbas av hälsobesvär som minskad sömn, dålig kost och 

lite träning i jämförelse med männen. Det finns även tendenser på att kvinnor försöker vara 

supervårdgivare och tar sig an flera uppgifter på samma gång (2009, s.69).   

Tema behov av stöd för familjen 

Barca et al. (2013) menar att familjestrukturer påverkar vilka roller, relationer samt 

deltagande i omvårdnaden som anhöriga upplever. Det påverkar i sin tur om unga anhöriga 

upplever stor börda beroende på hur välfungerande den friska föräldern, syskon samt andra 

släktingar hanterade den demenssjuke föräldern (2013, s.5). Det i sin tur kan kopplas till 

vilket stöd unga anhöriga upplever eller anser sig vara i behov utav som redovisas nedan.  

Stöd från familj och vänner 

Barca et al. (2013) beskriver att känslan av ensamhet reducerades när hela familjen 

samarbetade kring omvårdnaden och delade på uppgifterna. En dotter påpekade detta genom 

att tala om hur alla i familjen hjälptes åt “We are such a large family, so we all helped in 

some way.”(2013, s.5) Sanders et al. (2008) lyfte även vuxna barns känsla av lättnad när de 

upplevde ett fullgott stöd från vänner, en vuxen uttryckte det genom ‘‘I feel extremely blessed 

with the friendships that I have made, long lasting friendships,’’ and ‘‘I have a circle of 

friends that I can let my guard down.’’(2008, s.514) Vilket i sin tur även blev en avlastning 

för den vuxna anhöriga, att ha någon att dela sina tankar och känslor med. 

 

 Svanberg et al.(2010) konstaterar även att unga anhöriga ofta valde ut specifika vänner att 

dela sina problem med och därigenom få stöd (2010, s.744) Allen et al.(2009) lyfter dessutom 

problematiken av att vissa släktingar inte vill, vågar eller kan ta hand om den demenssjuka 

närstående som avlastning för de anhöriga. Det resulterade i att släktingarna tog avstånd och 

lämnade de anhöriga med en känsla av isolering, bitterhet och avsky.   

 

We basically had a family meeting where we said that they needed to start helping us. So if we 

went out for a like bit of time or what have you, we would get them to keep an eye on him. But, 

they couldn’t cope with him, it was us that mainly coped with him. (2009, s.470) 
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Den unga anhöriga menar att släkten inte stod ut med deras demenssjuke fader, utan att den 

närmaste familjen var de som orkade med alla dimensioner av sjukdomen. En annan ungdom i 

Barca et al. (2013) påpekade även saknaden av stöd från den friska föräldern genom:  

 
My father destroyed very much. He was the one who  

was supposed to be responsible, but he didn’t act  

responsibly, and I had to do everything.(2013, s.5) 

 

Den ungdomen beskriver hur den friska föräldern upplevdes som oansvarig och inte hjälpte 

till. Det ledde i sin tur till ökad börda för barnet i familjen som upplevde att den fick göra 

allting i vårdandet av den demenssjuke föräldern. 

Stöd från samhället 

Sanders et al. (2008) beskriver hur vuxna barn uppskattade den hjälp de fick genom 

stödgrupper där de fick möjlighet att träffa andra i samma situation. En vuxen anhörig 

uttryckte det genom ‘‘I would say the support group was the biggest, biggest help I 

had.’’(2008, s.514). Den vuxna anhöriga ansåg därmed att stödgruppen var det stöd som 

avlastade mest. De unga anhöriga i Barca et al.(2013) studie bekräftar även vikten av att möta 

andra i samma situation genom “Just being together, sitting there without words or just 

nodding, since we all know how it is.”(2013, s.6). Det upplevs alltså som värdefullt att få 

möjlighet att möta andra i samma situation även i de fall där personen inte kan uttrycka tankar 

och känslor. Känslan av samhörighet tar därmed över och blir ett komplement till den 

samhörighet som barnet känner eller inte känner i familjen. 

 

De unga anhöriga hade även upplevelser av stöd från samhället som inte fungerade särskilt 

väl. Det innebar att stödgruppen inte var specifikt riktad till barn med demenssjuka föräldrar. 

Två ungdomar uttryckte det genom “They were mostly partners, we were the only youths.” 

said one. “It was very different from our situation,” said the other.” (2013, s.7). De unga 

anhöriga kände ingen samhörighet med äldre deltagare i stödgruppen. De poängterade att 

deras livssituationer såg alldeles för annorlunda ut för att de skulle känna något stöd från 

gruppen. Svanberg et al.(2010) bekräftar även den här bilden, då alla informanter i den 

studien upplevde att kontakt med andra unga anhöriga i samma situation skulle kunna vara 

hjälpfullt. De unga anhöriga poängterade dock att det inte var prioriterat hos dem. Endast två i 

studien önskade vidare stöd i den formen. (2010, s.744) van Vliet et al. (2010) menar i sin 

litteraturstudie att vissa unga anhöriga upplevde ilska över att bli tvingade att använda tjänster 

från samhället som var riktade mot äldre människor. De upplevde en saknad av specialiserad 

vård för yngre personer med demenssjukdom. (2010, s.1098)  

 

Forskning på stödstrategier 

Sanders et al. (2008) menar att anhörigvårdare som lider av stor sorg kan hjälpas av 

professionellt stöd som fokuseras på att stävja känslor av isolering, berövad frihetskänsla, 

skuld och skam, samt synliggöra känslor av förlust. Interventioner vilka bygger på skapandet 

av sociala nätverk såsom stödgrupper, utbildande program, familjeträffar och rådgivning kan 

därmed vara hjälpfulla strategier för alla anhöriga oavsett ålder (2008,s.519). 
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Daire et al.(2009) menar att de mest effektiva stödinterventionerna som finns tillgängliga i 

nuläget består av interventioner med flera komponenter. De består utav individuell 

rådgivning, stödgrupper samt hemtjänst vilka kan tillämpas enskilt eller tillsammans i en 

kombination(2009, s.72).  Williams et al. (2009) menar att anhörigstöd för unga anhöriga är 

under uppbyggnad i flera länder. De nämner att i Storbritannien, så fokuseras stöd för unga att 

göra bättre resultat i skolan, övergripande stöd i alla hälsoaspekter, socialt interagerande, 

känslomässigt välbefinnande samt stöd i finansiella frågor. I U.S.A. utvecklades ett 

stödprogram med individuella- och gruppaktiviteter som i sin tur agerar stödjande och 

utbildande för unga anhörigvårdare. De nämner även att stöd för unga anhörigvårdare är 

under utveckling i Kanada och Australien (2009, s.289). 

Svanberg et al.(2011) menar i sin systematiska litteraturöversikt att insyn i unga anhörigas 

upplevda situation kan hjälpa utvecklingen av stödstrategier. Det kan i sin tur förbättra 

livskvalitén för dem och deras familjer. Den studien bekräftar även att unga anhöriga söker 

efter åldersanpassat stöd, ökat stöd i hemmet samt stöd på obekväm arbetstid (2011, s.369). 

Rosenthal Gelman et al.(2011) styrker även bilden av att bristen på stöd för unga anhöriga. De 

menar att forskning kring stödinterventioner är fundamental för att utveckla, implementera, 

utvärdera och anpassa interventioner. Dessa kan sedan i sin tur tillgodose de unga anhörigas 

specifika behov (2011, s.34). Kjällman-Alm et al. (2013) lyfter även problematiken i att 

utforma ett fullgott anhörigstöd genom att Sveriges lagstiftning saknar en detaljerad 

beskrivning för hur stödinterventioner ska utformas. Kommunerna har därmed en frihet att 

implementera lagstiftningen angående anhörigstöd (2013, s.2). Det kan i sin tur innebära att 

mindre kommuner saknar medel för att utveckla ett fullgott anhörigstöd för unga på grund 

utav bristande resurser eller andra prioriteringar.  

4.1. Sammanfattning av resultat  

Innehållsanalysen visar att unga anhörigas upplevelser av sin situation är komplex och 

påfrestande. De upplever i ett tidigt skede att de blir undanhållna information angående 

förälderns diagnos vilken i många fall är fördröjd.  De upplever även funderingar kring 

ärftligheten vilket leder till tankar om att inte skaffa egen familj i ett senare skede. De unga 

anhöriga upplever även känslor av skuld, skam och sorg till följd av förälderns 

demenssjukdom. Den demenssjuke förälderns på skridande sjukdom leder även till 

upplevelser av förändringar i roller i familjen. Denna rollförändring upplevs olika påfrestande 

beroende på vilket stöd övriga familjemedlemmar ger den unga anhöriga.  Upplevelsen av 

påfrestningar till följd avrollförändringen tycks även vara könsberoende.  Behovet av stöd för 

den unga anhöriga är även beroende av vilket stöd personen upplever av familj och vänner. 

Även vid fullgott stöd hemma anser vissa unga anhöriga att de upplever behov av stöd från 

samhället. Detta stöd anser de ska vara åldersanpassat och i form av att möta andra unga 

anhöriga i samma situation.  Stödstrategier som finns tillämpliga är beroende av vilket land 

studien har efterforskats. I Sverige är det lagt på kommunnivå att utforma stödstrategier till 

unga anhöriga vilket leder till att stödet kan se väldigt annorlunda ut beroende på vilken 

kommun den unga anhöriga är bosatt i.  
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5. Diskussion 

Detta kapitel inleds med enövergripande diskussion av resultatdelen utifrån dess teman, , 

därefter följer diskussion kring resultatet utifrån substantiella aspekter. Kapitlet avslutas sedan 

med diskussion av resultatet utifrån metodologiska aspekter samt praktiska implikationer.   

 5.1. Resultatet utifrån dess olika teman 

Den inledande diskussionsdelen har sin utgångspunkt i de teman som tidigare togs upp i 

resultatdelen. Dessa inbegrep: Diagnosförfarandet av den demenssjuke föräldern, emotionell 

påverkan på de anhöriga, förändringar av roller i familjen samt behov av stöd för familjen. 

De inkluderade studierna i resultatdelen påvisar att unga anhörigas erfarenheter av deras 

föräldrars demenssjukdom, har varit betydelsefull för deras förståelse. Studierna påvisar även 

en önskan om att denna förståelse skall spridas och att det saknas information i samhället om 

just demenssjuka människor. När en ung människa drabbas av demenssjukdom är risken stor 

att den får vänta lång tid på rätt diagnos och kan råka ut för feldiagnosticering. Det leder till 

en tid då hela familjen får gå i ovisshet om hur det är ställt med den insjuknade föräldern som 

vissa studier påvisade. Det kan även få svåra ekonomiska konsekvenser då en hel inkomst går 

förlorad, till följd av att den sjuka individen inte kvalificerar för sjukpension på grund utav 

utebliven diagnos, vilket Allen et al. (2009) beskrev. De unga anhöriga beskrev svåra 

situationer av att förutom oro i att vårda den demenssjuke föräldern, även behöva oroa sig för 

inkomst för familjen. De unga anhöriga upplevs även som mer utsatta i studierna som 

inkluderat ekonomisk problematik än de unga anhöriga som inte lyfte ekonomisk 

problematik. Denna period kan tolkas som upplevelser av frustration och ohållbarhet leder till 

att de unga anhöriga upplever sig som en extra utsatt grupp. 

Vissa av de inkluderade studierna Williams et al. (2009) och Allen et al. (2009) i resultatdelen 

påvisar att några unga anhöriga hade funderingar kring att inte bilda egna familjer på grund 

utav rädslor för demenssjukdomar och ärftligheten som det innebär. Det kan därmed 

diskuteras om de unga anhöriga i den här studien därmed upplever problematik i att utveckla 

en bestämd personlighet. Deras sociala verklighet kretsar kring den demenssjuka föräldern 

och det är den verkligheten som de unga anhöriga förstår. Genom kännedomen av att det är en 

ärftlig sjukdom leder det till tolkning att de unga anhöriga ser sig själva som demenssjuka i 

framtiden och det begränsar dem i deras liv och utveckling. Några av studierna Sanders et al. 

(2008), Barca et al. (2013), Svanberg et al. (2010) och van Vliet et al. (2010) påvisade att 

anhöriga ansåg att det var värdefullt att få berätta om sina egna erfarenheter samt att få 

ytterligare information om sjukdomens fortskridande. Studierna poängterade även vikten av 

att samhället borde informera mer om demenssjukdomar generellt sett. 

Inkluderade studier i resultatdelen lyfter även komplexiteten i att olika demenssjukdomar har 

olika konsekvenser i olika grader. Barca et al. (2013) och Allen et al. (2009) beskriver unga 

anhöriga som upplevde aggressivitet och extremt avvikande beteende från sina demenssjuka 

föräldrar. Det kan därmed tolkas som att de unga anhöriga i de studierna har kommit till insikt 

i att det beror på demenssjukdomen i sig. Genom att de unga anhöriga kan tolkas som att 

deras förståelse av sjukdomen gör att de kan sätta den i en annan kontext. Vilket i detta 

avseende menas att det avvikande beteendet beror på sjukdomen. Detta menade även Barca et 



26 

 

al. (2013) uttryckte sig i känslor av sorg hos de unga anhöriga. Genom att den unga anhöriga 

upplevde en brist av förutsägbarhet av demenssjukdomen så ledde det i sin tur till att 

problematiken i vårdandet inte var till viss del inte upplevdes som lösningsbart. Den friska 

föräldern är därmed en viktig komponent till hur den unga anhöriga anser att familjen som 

helhet klarar av den komplexa situation som de befinner sig i. Detta samspelar sedan i sin tur 

hur den unga anhöriga upplever vårdandet av den demenssjuka föräldern som en belastning. 

Blir situationen övermäktig, som en ung anhörig beskrev det som att våldföra sig på den 

demenssjuke föräldern, leder det oftast till känslor av skuld och skam samt känslor av att 

situationen inte är hanterbar (Barca et al. 2013, Sanders et al. 2008, Svanberg et al. 2010, 

Allen et al. 2009). 

Unga anhöriga i många fall var tvungna att ruta in sina liv som Rosenthal Gelman et al. 2011 

och Williams et al. 2009 beskrev det. Detta kan tolkas som att de unga anhöriga gjorde det 

med den demenssjuke förälderns bästa i åtanke. När de unga anhöriga upplevde att resten av 

deras familj uppoffrade lika mycket av sin egen tid som den unga anhöriga på att vårda 

föräldern, uppstod en ömsesidig relation i familjen. I de fall där den unga anhöriga inte 

upplevde stöd från familjen i vårdandet, kan det tolkas som att det ledde till känslor av 

utsatthet och ökade känslor av att det inte gick att hantera. 

Resultatet i denna studie diskuterar även om unga kvinnor upplever en särskilt påfrestande 

vårdarroll till skillnad från unga män. Daire et al. (2009) beskrev att det finns tendenser till att 

äldre kvinnor upplever vårdarrollen som mer påfrestande än män. Det leder till funderingar 

kring hur unga kvinnor upplever anhörigrollen till skillnad mot unga män. Finns det liknande 

tendenser till att kvinnor försöker vara supervårdgivare som Daire et al. (2009) benämnde de 

äldre kvinnorna, även hos de yngre kvinnorna? Schulz och Martire (2004) i kapitel två om 

tidigare forskning påvisade även att kvinnor har en särskilt utsatt roll i vårdandet av en 

närstående drabbad av demenssjukdom. Jag menar därmed att det inte är helt osannolikt att 

unga kvinnor skulle uppleva vårdarrollen som mer betungande än unga män.  

Att möta andra i samma situation är värdefullt för unga anhöriga som Sanders et al. 2008, 

Barca et al. 2013 och van Vliet et al. 2010 uttryckte det. Det kan därmed tolkas som att möta 

andra i samma situation kan bidra till att skapa ordning i det kaos som de unga anhöriga kan 

uppleva i ett tidigt skede av sjukdomen. Genom att möta andra i samma situation kan de unga 

anhöriga uppleva att de begriper sin tillvaro mer, får stöd och hjälp i hur de skall hantera den 

demenssjuke föräldern, samt finna mening och ljuspunkter i tillvaron. De inkluderade 

studierna i resultatet menar även att forskningen på stödstrategier måste utökas och breddas. 

Daire et al. 2009, Sanders et al. 2008, Williams et al. 2009, Svanberg et al. 2011, Rosenthal 

Gelman et al. 2011 och Kjällman-Alm et al. 2013, lyfter brister i information om, och 

implementeringen utav anhörigstöd. Det kan i sin tur tolkas som att det saknas stöd för unga 

familjer drabbade av demenssjukdom, vilka är skräddarsydda för just deras behov. Att kunna 

arbeta, gå i skolan och ha ett aktivt fritidsliv är något som är svårt att kombinera med dagens 

anhörigstöd som är riktad åt en äldre målgrupp där de närstående är familjer med vuxna barn. 

Dessa kanske inte bor med den demenssjuke föräldern, samt en partner som i många fall 

kanske är pensionerad samt den demenssjuke också var pensionerad innan diagnosticeringen. 
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Detta kan i sin tur tolkas som att det inte leder till en så stor förändring i livet som när den 

insjuknade är yngre.   

 

 5.2. Resultatet utifrån substantiella aspekter 

I detta avsnitt så beskrivs det latenta som framkommit ur resultatdelens manifest. Att vara 

barn till en demenssjuk förälder har i denna studie visats vara komplext och påfrestande. 

Förutom att finna sin egen identitet och plats i livet, måste barnen ta hand om och sörja för en 

demenssjuk familjemedlem. Att ständigt passa upp och vårda kan leda till att de unga 

anhöriga till viss del förlorar sig själva i processen. Stödjandet och vårdandet tar upp 

mestadelen av deras privatliv och friheten upplevs till viss del förlorad. I unga år som för 

många andra ungdomar präglas av att tänja gränser och upptäcka saker, blir för dessa unga 

anhöriga istället ett tidigt inrutat vardagsliv med plikter. Livet består till stor del av passning 

av den demenssjuke föräldern. Det kan i sin tur tolkas som att barnen blivit föräldrar åt sina 

egna föräldrar. Denna visshet om att de unga anhöriga en dag kan utveckla demenssjukdomen 

själva, leder till vissa funderingar om begränsningar i framtiden. Vårdandet av föräldern har 

påverkat de så pass negativt att de inte vågar eller vill skaffa en egen familj i framtiden. De 

vill alltså bespara sin framtida familj känslorna och upplevelsen av att se en närstående 

försvinna framför ögonen på dem. Det leder till känslor av att de inte vill låta sina anhöriga 

uppleva den sorgen och processen som det faktiskt innebär att vara anhörigvårdare. 

Ljuspunkten i tillvaron tycks vara att ha en nära och stöttande familj som minskar 

utanförskapet för de unga anhöriga. Även att få träffa andra i samma situation leder till 

känslor av samhörighet och minskar känslan av utsatthet. Det ökar känslor av välbehag och 

leder till en gemenskap, vilken är svår att finna och förstå om personen inte har upplevt det 

som de unga anhöriga i den här studien har upplevt.   

5.3. Resultat utifrån metodologiska aspekter 

Denna kvalitativa syntes demonstrerar vidden av unga anhörigas upplevelser och deras behov 

utav stöd. Ett antal begränsningar skall läsaren ändå ha i åtanke angående denna studie. 

Variationen i medtagna studiers syften och metoder försvårade möjligheten att tydliggöra 

nyckelmetaforer. Utöver detta så poängteras begränsningar utifrån inklusions- och 

exklusionskriterier, metoden för datainsamlingen, kvalitetsgranskningen samt validitet och 

reliabilitet.  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Vid begränsandet av medtagna studier togs en del ställningstaganden som ledde till att studier 

av kvantiativ metod exkluderades. Detta på grund utav att det finns svårigheter att finna 

upplevelser och känslor av behov när materialet är kvantitativt. I början av studien 

inkluderades endast studier som bestod av intervjuer med unga anhöriga. När dessa studier 

sedan var svåra att komplettera med ytterliga studier av samma design så gjordes valet att 

inkludera studier med vuxna barn till demenssjuka föräldrar. Detta val gjordes eftersom dessa 

studier uppvisade en likartad problembild inom ämnesområdet. Systematiska litteraturstudier 

inkluderades även i resultatdelen eftersom dessa synliggjorde skillnader mellan unga anhöriga 

och äldre anhöriga. I och med inkluderandet av litteraturstudier så förminskar det 
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datamaterialet där unga anhörigas explicita upplevelser uttrycks. Resultatet kan därmed ha 

sett annorlunda ut om inkluderade studier endast inbegrep unga anhörigas explicita 

upplevelser. En ytterligare svaghet med studien är att den är begränsad till enbart 

internationell litteratur då endast sådan fanns tillgänglig genom sökning via www.ub.uu.se. 

Det kan därmed diskuteras hur applicerbar den är på svenska unga anhöriga.  

Datainsamling 

Då sökning endast skett i www.ub.uu.se.databas kan det diskuterats om sökningen är 

tillräckligt generell. Anledningen var att helgardera sig så att artiklar skulle finnas tillgängliga 

i fulltext och var tydligt vetenskapligt granskade. Urvalet av artiklar kan även bedömas som 

icke relevanta för denna studie då vissa artiklar berör vuxna barn. Deras livssituation ser oftast 

väldigt annorlunda ut från barn och tonåringar vilket kan ge en skev bild av de ungas 

upplevelser i resultatet av den här studien. Något som även försvårade databassökningen var 

att det inte fanns någon tillräckligt bra översättning för ”ung anhörig” och ”anhörigstöd”. Det 

resulterade i att när en passande artikel om unga anhöriga väl påträffats så gav det fler 

relevanta studier att söka genom källförteckningen på dem. Det kan även försvåra sökandet 

om denna studie skulle göras på nytt, samt att transparensen kan ifrågasättas.  

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskandet av arbetet kan även kritiseras då den resulterade i att studier med låg 

kvalité inkluderades vilket kan ge ett skevt resultat i slutändan. Det är därmed diskutabelt om 

resultatet är tillförlitligt än om de inte inkluderats. Jag anser ändå att dessa studier är viktiga 

att inkludera eftersom de ger en djupare förståelse för problemområdet. De har dessutom inte 

givits lika stor plats i resultatet vilket i sin tur kan ifrågasättas hur pass mycket de egentligen 

påverkade resultatet i slutändan.   

Validitet och reliabilitet  

I kvantitativ forskning såväl kvalitativ forskning används ofta begreppen reliabilitet och 

validitet. I denna systematiska litteraturstudie är validitet och reliabilitet endast applicerbart i 

en viss mån eftersom den enbart baseras på tidigare forskning i ämnet. Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen (2003) menar att reliabilitet berör frågornas tillförlitlighet snarare än deras 

relevans, det handlar alltså om hur väl denna studie mäter anhörigas perspektiv på sin 

situation samt det anhörigstöd som samhället erbjuder. Bristande reliabilitet kan bero på 

otydligt formulerade frågor med tvetydiga svarsalternativ. Om denna studie har hög 

reliabilitet så kan den påvisa frånvaro av slumpmässiga fel och ha hög överrensstämmelse 

mellan olika mätningar med samma metod (2003,s.108-109). I denna studie kan reliabiliteten 

sägas vara säkrad genom att datamaterialet har framtagits på ett systematiskt sätt. Samma 

frågor har ställts till alla inkluderade artiklar, alltså en granskning utifrån samma 

frågeställning. En kvalitetsgranskning av artiklarna har även genomförts vilket i sin tur ökar 

reliabiliteten, då svaga artiklar diskuteras och därigenom synliggörs.  

Denna studies validitet inbegriper hur väl frågorna ger svar på det studien ämnar att 

undersöka. Det innebär att undersökningen rent begreppsmässigt och teoretiskt kan påvisa 

relevans om ämnet. Det är därmed viktigt att överföra teoretisk förståelse, begrepp, 

http://www.ub.uu.se/
http://www.ub.uu.se/
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antaganden och frågeställningar till relevanta frågor som ställs på ett sådant sätt att svaren blir 

meningsfulla och speglar unga anhörigas perspektiv på sin situation som den här studien vill 

undersöka (2003,s.108).  

Enligt Gaskell (2000) i Watt Boolsen (2007) finns det sju olika möjligheter att kontrollera 

validiteten i denna studie. Det första är att triangulera och använda flera olika metoder eller 

begrepp med samma problem. I denna systematiska litteraturstudie inkluderas kvantitativa 

och kvalitativa studier för att visa bredden på problemområdet. Det i sig kan innebära 

motsägande data vilket kan bero på olika synvinklar eller flertalet källor. Gaskell (2000) 

påpekar även vikten av att vara kritisk i sitt arbete och vara medveten om att alla medtagna 

studier inte har samma kvalitét. Vidare så är det viktigt att dokumentera alla steg som har 

genomförts i forskningsprocessens olika faser. Jag har därmed fört en dagbok över tankar och 

vart jag har befunnit mig i arbetet, vilket har underlättat denna studie.  

Gaskell (2000) uppmanar även till att påvisa hur data har konstruerats och kodats för att höja 

validiteten av studien. Han påpekar även vikten av att ge en bred beskrivning av slutsatserna 

som projektet ger i slutändan. Vikten skall alltså ligga i resultatdelen och inte i metoddelen, 

vilket den gör i denna studie. Att överraska och etablera ny kunskap är ett kvalitetskriterium 

för den kvalitativa forskningen. I denna studie har kunskap om unga anhöriga synliggjorts 

samt förslag på ytterligare forskning som beskrivs i kapitel 8. Genom att sätta fokus på osedda 

sammanhang eller perspektiv så eftersträvas detta kriterium. Gaskell (2000) avslutar sedan 

med att analyser är en färdighet som tillämpas genom övning och att det är viktigt för 

forskaren att tro på sig själv under arbetets gång (2003,s.189-190). I denna studie har Gaskells 

(2000) förslag på hur en kvalitativ studie blir valid därmed beaktats och tillämpats i 

möjligaste mån som beskrivits ovan. 

5.4. Resultatet som praktiska implikationer för socialt arbete 

Resultatet av denna studie visar att unga anhörigas situation är komplex och påfrestande. 

Behovet utav stöd från samhället varier i vilken grad de unga anhöriga upplever stöd från 

familj och vänner. Upplever unga anhöriga att hela familjen är engagerad och involverade i 

vårdandet av den demenssjuka föräldern så upplevs inte behovet av stöd från samhället vara 

lika påfallande. Däremot uttrycker unga anhöriga att de värdesätter möjligheten att träffa 

andra i samma situation även i de fall där de upplever gott stöd från familj och vänner. 

Problematiken kring implicerandet av stöd i form av anhöriggrupper för unga anhöriga är 

beroende av flera komponenter. Först och främst är det en liten brukargrupp som står i fokus 

för denna studie. Det finns omkring 3000 unga anhöriga i Sverige som redovisades i 

bakgrunden av denna studie. Det försvårar det rent praktiskt på mindre orter att kunna 

sammanföra flera unga anhöriga i grupper. I storstäder kan det vara lättare men där måste en 

annan avgränsning ske av de unga anhöriga, ska de grupperas efter ålder eller förälderns 

diagnos? Att möta andra unga anhöriga i samma situation är värdefullt men vem är i samma 

situation? Är det de som har liknande ålder, eller liknande diagnos hos den närstående? Det 

finns många ställningstaganden som praktiker måste förhålla sig till. Denna studie förtydligar 

dock att det anhörigstöd som anhörigkonsulenter kan erbjuda är värdefullt och behövs. Enligt 

svensk lagstiftning så åligger det på kommunnivå att utforma ett passande och lämpligt 

anhörigstöd för unga. Det kan därmed ordnas inom ramen för socialt arbete i form av 
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anhörigkonsulenter som har relevant utbildning i ämnet råd och stöd. Det är en viktig del för 

de unga anhöriga att orka med det ansvar som det innebär att vårda en demenssjuk förälder. 

6. Uppfyllelse av syfte 

Syftet med denna studie var att utifrån tidigare forskning mellan åren 2004-2014, analysera 

och beskriva unga anhörigvårdares perspektiv på sin situation och på det anhörigstöd som 

samhället erbjuder unga anhöriga med demenssjuka föräldrar. För att besvara 

frågeställningarna: Hur beskrivs unga anhörigvårdares perspektiv i tillgänglig litteratur mellan 

åren 2004-2014 samt vilken typ utav stöd erbjuder samhället unga anhörigvårdare till 

demenssjuka föräldrar? Så visar resultatet att unga anhörigvårdares perspektiv på sin situation 

beskrivs som komplex och påfrestande. De unga anhöriga upplever känslor av skuld, skam 

och sorg till följd av fortskridandet av demenssjukdomen. Upplevelser av att föräldern gått 

förlorad leder även till förändringar av roller i familjen som på verkar de unga anhöriga olika 

mycket beroende på om de upplever ett fullgott stöd från familj och övriga 

familjemedlemmar. Stöd som efterfrågas ska vara åldersanpassat och i form av att möta andra 

unga anhöriga i samma situation. Tillämpliga stödstrategier är landsbundet och i Sverige 

skiftar det på kommunnivå, vilken form utav stöd som finns tillgängligt för unga anhöriga. 

Syftet kan därmed ses som uppfyllt för denna studie men med beaktan om de metodiska 

svagheter som kan ifrågasätta kvalitén på resultatet. 

7. Förslag på framtida studier 

Genom arbetet med resultatet av denna studie framträdde ytterligare frågor upp som kan vara 

intressanta att behandla i en ytterligare studie. Denna studie innefattar inte endast litteratur 

som berör unga anhöriga utan även vuxna barn till närstående drabbade av demenssjukdom. 

Vissa av de studierna hävdar att vuxna kvinnliga barn har särskilt svåra och komplexa 

upplevelser av att vårda en närstående. Det leder till frågan om unga kvinnliga anhöriga 

upplever anhörigrollen som mer påfrestande än manliga unga anhöriga? För att sådan 

forskning skall vara möjlig är det först och främst viktigt att bredda forskningen på unga 

anhörigas perspektiv på deras situation. Många kvantitativa studier ser anhöriga som en 

homogen grupp, vilket försvårar ytterligare att inkludera dessa samt att unga anhörigas 

perspektiv ofta går förlorad. Frågan är dock om det är åldern som skall separera 

anhöriggrupper eller om det är diagnosen som skall särskilja dem. Olika demensdiagnoser har 

olika konsekvenser av olika grad. I vissa fall kan det därmed kanske vara lämpligt att särskilja 

och fokusera på en specifik diagnosproblematik än på åldern hos anhöriga.  
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Bilaga 1 Checklista för kvalitativa artiklar enligt Forsberg och Enström (2013, s.206-210) 

Vad är syftet med studien? 

……………………………………………………………………………. 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

……………………………………………………………………………. 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna? 

Ja      Nej 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (inklusions-och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

Ja      Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

……………………………………………………………………………. 

Urval- Finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

……………………………………………………………………………. 

Vilken urvalsmetod användes? 

……………………………………………………………………………. 

Beskriv undersökningsgruppen 

……………………………………………………………………………. 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja      Nej 

Är fältarbetet tydligt beskrivet? 

Ja      Nej 

Beskrivs och diskuteras metoderna för datainsamling tydligt? 

Ja      Nej 

Håller du med om slutsatsen? 

Ja      Nej 

Ska artikeln inkluderas? 


