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Att stå bredvid i ovisshet 
Åtta anhöriga får göra sin röst hörd 

 
Cajsa Carlsson och Stephanie Ivström 

 
 

Anhöriga hamnar ofta i bakgrunden av närståendes sjukdomar. Syftet 
med studien var att undersöka hur anhöriga upplever emotionellt stöd, 
skuld samt hantering av att leva nära någon som överlevt en potentiellt 
livshotande fysisk sjukdom. Den hermeneutiskt upplagda studien 
baserades på semistrukturerade intervjuer. Åtta kvinnliga deltagare med 
differentierad sysselsättning och ålder kunde återfinnas genom 
snöbollsurval samt sociala medier. Analysen utfördes genom en 
meningskoncentrering, där fyra teman kunde återfinnas: de fanns där 
för mig, självanklagelser för känslor och tankar, lärdomar om det 
sårbara livet, samt att sysselsätta sig eller fly undan. Studien visade att 
det emotionella stödet upplevdes som konstant, skuld yttrades i form av 
tankar och känslor, deltagarna rapporterade nya lärdomar samt 
hanteringsprocessen var övergripande lik hos deltagarna. Studien kan 
ligga till grund för fördjupning inom området att vara anhörig. Dels för 
att främja förståelse men också för att låta anhöriga kliva ur skuggan 
och göra sin röst hörd.  

 
Keywords: relatives, somatic diseases, emotional support, guilt, coping 
strategies 
 
 

Inledning 
 
Många individer kommer någon gång, på ett eller annat sätt, tvingas leva nära någon som är 
livshotande, somatiskt sjuk. Livshotande sjukdomar kan röra det mesta ifrån olika typer av 
cancer, stroke, och tumörer (Vårdguiden, 2017, 2018). Under år 2015 diagnostiserades 65 000 
nya fall av cancer (Cancerfonden, 2017), medan ca 25 000 personer drabbas av stroke varje år 
i Sverige (Strokeförbundet, i.d.); detta innebär att ännu fler individer lever nära någon drabbad. 
Dessa individer har en sak gemensamt; de genomgår en process där känslor som ovisshet, rädsla 
och skuld upplevs (Fontana, 2006; Holst-Hansson, Idvall, Bolmsjö, & Wennic, 2017), vilket är 
denna studies övergripande teoretiska referensram.  
 
 
Leva i skymundan  
 
Anhöriga hamnar ofta i bakgrunden och glöms bort, de lever i skuggan av den drabbade 
(Wallengren, Friberg, & Segesten, 2008). Begreppet anhöriga avser individer som stödjer, eller 
vårdar närstående (Socialstyrelsen, 2013). Det vill säga, närstående som varit i regelbunden 
kontakt med den tidigare sjuke och har på ett eller annat sätt berörts av sjukdomen i den 
närståendes liv. Många anhöriga beskriver en önskan om att få delge sin version av händelserna; 
att få berätta, samtala och dela upplevelser ur dennes perspektiv (Holst-Hansson et al., 2017). 
Anhöriga och familjemedlemmar till personer som varit med i olyckor, eller fått allvarliga 
sjukdomar upplever processen som en bergochdalbana. En bergochdalbana som karaktäriseras 
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av väntan, oro och hjälplöshet, samt en ständig rädsla att deras närstående kanske inte överlever 
resan (Fontana, 2006). Även familjers liv, präglas av osäkerhet, ignorans, samt en ständig jakt 
på mer information om sjukdomen och dess behandling. Osäkerheten tar en stor plats och 
tankarna splittras. Barn till den sjuka närstående blir ofokuserade, både hemma och i skolan. 
Den närståendes sjukdom blir centrum i livet, vilket nu kännetecknas av osäkerhet om 
överlevnad och en längtan efter ett normalt liv (Holst-Hansson et al., 2017).  
 
 
Stöd i olika former 
 
Stöd kan många gånger vara en hjälpande hand i tuffa situationer. Detta innefattar vägledande 
stöd som att samtala med en psykolog eller andra anhöriga, praktiskt stöd i form av anpassning 
i hemmet, såsom av olika typer av hjälpmedel eller allmän praktisk hjälp med exempelvis inköp, 
eller slutligen det emotionella stödet; en underkategori till socialt stöd som innefattar stöd och 
förståelse av vänner och familj som personen i fråga känner sig trygg med. Emotionellt stöd 
kan beskrivas som den omsorg och det sociala stöd som ges från andra personer, bland annat 
familjemedlemmar och nära vänner, i situationer av kris och stress (Psykologiguiden, 2018). 
Det emotionella stödet kan således hjälpa den anhörige att ta sig igenom situationen och få en 
chans att vara i centrum, där tankar och känslor får ta plats med personer denne är trygg med. 
Det vill säga, den anhörige får möjligheten att uttrycka sig emotionellt. 

Socialt stöd är en av de viktigaste variablerna för anhöriga till sjuka närstående, men är även 
en av de mest betydelsefulla aspekterna för den sjuke (Dodd, Dibble, & Thomas, 1992). Stöd 
från vänner anses också vara en viktig del i socialt stöd, men emotionellt stöd med fokus främst 
på familjemedlemmar, och respektive, är det stöd som har störst betydelse i situationer rörande 
allvarliga sjukdomar (Chan & Twinn, 2007; Woods, Priest, & Roush, 2014). Dock finns inte 
alltid resurser att ha någon att samtala med, eller ventilera med. Makarna kämpar, i vissa fall, 
med att balansera sina egna känslor och tankar, samtidigt som de försöker visa vägen genom 
krisen. Trots att det inte är makarna som är sjuka, berörs de ändå och finner det svårt att tala 
om detta. Det emotionella stödet finns inte där till fullo, även om det varit önskvärt. Samtliga 
resurser läggs på att stötta och finnas där för den sjuke närstående; vilket visar på att anhöriga 
ofta hamnar i skymundan i den övergripande processen vid någons insjuknande (Holst-Hansson 
et al., 2017). 

De anhöriga sätter ofta sig själva åt sidan, för att istället finnas där för den sjuke (Linnarsson, 
Bubini, & Perseius, 2010). Dessa personer upplever känslan av att kämpa i skuggan, det vill 
säga i bakgrunden av den sjuke; att åsidosätta sitt egna liv, eller sina behov till förmån för den 
drabbade. Många familjemedlemmar valde att inte prata med vänner. Detta för att de inte skulle 
förstå hur det känns (Bäckström & Sundin, 2010; Fontana, 2006; Wallin, Larsson, Rubertson, 
& Kristoferzon, 2013). Trots att det emotionella stödet är viktigt från bekanta och vänner, så 
skulle de inte förstå situationen. Stroke-drabbades anhöriga anser till och med att stöd inom 
familj samt vänskapskretsar är mer eller mindre avgörande för att återfå styrka och ork mitt i 
kaoset. Även stöd från arbetsplatser, såväl som från sjukvårdspersonal, bidrar till att underlätta 
den nuvarande livssituationen. De menar att de är tvungna att hantera förändrade relationer, 
samt upplever en form av förlust då vardagen förändras trots att den drabbade har chanser att 
bättras, och att de slutligen nu ska försöka orientera sig gentemot en ny framtid. I denna process; 
att arbeta mot en ny vardag, är vänners stöd betydande för att samla energi (Bäckström & 
Sundin, 2010). Ytterligare forskning har även funnit att anhöriga finner en form av inre drivkraft 
(Wallengren et al., 2008), men förklarar också att anhörig-upplevelsen påminner om livets 
sårbarhet. Detta påvisar att till en början kan livet kännas kaotiskt, men inom en snar framtid 
kan denna inre styrka finnas och då etablera nya rutiner. Vidare att arbeta fram ett nytt sätt att 
leva i vardagen; en form av ordning i det kaotiska. Likaså här beskrivs de anhöriga som 
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vandrande skuggor. Deras liv hamnar i skymundan, men även deras bilder av framtiden 
anpassas efter den nuvarande situationen, vilken kommer som en följd av sjukdomshändelsen.  

Vårdgivare till äldre, vilka är i processen att flytta till ett äldreboende, engagerar sig i att 
försöka göra livets slutskede bättre för de äldre. Detta utförs genom att säkra den bästa tänkbara 
vården, såväl som att försöka skapa en bättre livsvärld. Vårdgivarna är också hängivna till att 
bibehålla en kontinuitet i de äldres liv; så som att hjälpa till att behålla en känsla av identitet, 
upprätthålla starka kärleksfulla relationer och bidra till sammanhang i deras liv (Davies & 
Nolan, 2006). Detta visar hur emotionellt stöd kan, mer praktiskt, yttra sig hos anhöriga och 
möjligen användas som en resurs för att förbättra drabbade individers livskvalité. Många 
vårdgivare för AIDS-drabbade i Afrika erbjuder inte bara fysiskt stöd, utan också emotionellt 
och moraliskt stöd. Vårdgivarna och patienterna kan då skratta tillsammans och utveckla nära 
relationer; vilket även leder till att vårdgivarna oroar sig och kan uppleva skuld om inte alla 
behov tillfredsställs (Chimwaza & Watkins, 2004). Detta tydliggör tyngden i att också erbjuda 
emotionellt stöd, vilket i många fall är avgörande för den sjuke. 
 
 
Skuld och skuldkänslor 
 
Skuld kan beskrivas som ”upplevelsen av att vara skyldig på något sätt”. Det vill säga att någon 
gjort någonting ont, vilket i gengäld kräver att personen i fråga gör någonting gott, alternativt 
ber om ursäkt, således att denne ångrar en handling (Psykologiguiden, 2018). Barn till 
närstående önskar att livet ska vara som vanligt, medan partnern istället får skuldkänslor för att 
inte ha skyddat och tagit hand om familjen på bästa sätt. Det är svårt att veta på vilket sätt en 
kan stötta den närstående, när denne själv är mitt i oron för sjukdomen. Barnen känner skuld 
för att vara med vänner, trots att de egentligen vill åka iväg en stund och skingra tankarna 
(Holst-Hansson et al., 2017). Familjemedlemmar börjar tänka krävande tankar som ”vad händer 
om…?” och ”om jag inte låtit hen åka så…?”, och upplever på så sätt skuldkänslor i relation 
till situationen. Många känner sig skyldiga för vad som hänt deras närstående. Innerst inne har 
de dock kommit till insikten att den närståendes sjukdom eller olycka låg utom deras kontroll 
(Fontana, 2006). Närstående kan även uppleva skuldkänslor över att känna ”ingen har frågat 
mig hur jag mår i detta...”. De känner sig bortglömda, och bortprioriterade, men samtidigt 
upplever de skuldkänslor över att känna som de gör.  

Anhöriga kan även på senare tid uppleva skuldkänslor över att ens ha tänkt den tanken 
(Wallin et al., 2013). Skuldkänslor kan även komma till uttryck i att anhöriga finner sig själva 
att vara de som överlevt och på så sätt försätts de anhöriga med en viss typ av ansvar över den 
sjuke (Parrish & Quinn, 1999). Det är en svår balansgång mellan vad man ska och vad man 
verkligen känner. Tidigare studier visar att livet blir berört flera månader efter 
sjukdomshändelsen, och att negativa känslor sitter kvar och gör sig påminda i livet långt efter 
(Wallin et al., 2013). Ytterligare en studie visar att anhöriga till personer som varit livshotande 
sjuka, har höga nivåer av skuldkänslor fyra år efter händelsen (Rodriguez, Pérez San Gregorio, 
& Galán Rodriguez, 2005). Skuld är en av de starkaste känslorna som vårdgivare och anhöriga 
kan uppleva (Parrish & Quinn, 1999). Skuldkänslor kan yttra sig på olika sätt, och en strategi 
för att hantera dessa känslor är genom ”continuing bonds". Continuing bonds innebär att 
integrera den andres identitet i sitt egna nuvarande liv. Detta genom att exempelvis införliva 
den andres värderingar, för att på så sätt bibehålla ett band mellan de två. Detta band kan då 
hjälpa hanteringsprocessen av dessa skuldkänslor (Woo & Chan, 2010).  
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Hantering och strategier 
 
I krävande situationer, exempelvis som att vara anhörig, kan hanteringsprocessen se olika ut, 
copingstrategierna skiljer sig. Copingstrategier är således tanke- och beteendemönster som kan 
observeras när en individ ställs inför krävande och krisartade situationer (Rydén & Stenström, 
2008). Litteraturen brukar ofta göra en distinktion gällande copingstrategier, vilka är 
problemfokuserade copingstrategier och emotionellt fokuserade copingstrategier. 

Problemfokuserade copingstrategier handlar om att hantera situationen och hindren, genom 
exempelvis att söka information för att lättare ha kontroll över situationen, söka professionell 
hjälp för att kunna få vägledning eller att göra en handlingsplan och följa denna. Emotionellt 
fokuserade copingstrategier handlar istället om att försöka hantera känslorna i den aktuella 
situationen. Detta kan göras på en mängd olika sätt, såsom att fly undan, använda droger, leva 
i förnekelse, självanklagelser, bortträngning, men också att vända tankar från negativa till 
positiva och hålla sig fysiskt aktiv (Lazarus & Folkman, 1984). Tidigare forskning visar att 
individer är unika och hanterar anhörig-situationen, på en mängd olika sätt. Många 
familjemedlemmar väljer att hålla sig sysselsatta och gärna fysiskt aktiva för att orka med dessa 
känslor och tankar. Vilket är ett sätt att hantera hela processen, det vill säga emotionellt 
fokuserad copingstrategi, och på köpet få tid för sig själv (Weman-Josefsson & Berggren, 
2016). Familjemedlemmar söker även information, i många fall, både av vårdpersonal som 
privat. Dock vill de inte gärna ha svar, då de är alldeles för rädda för vad svaren skulle säga 
(Fontana, 2006). Att söka information, vilket är problemfokuserad copingstrategi, är ett av de 
mest essentiella behoven att uppfylla när det gäller hanteringen av en närstående som är 
allvarligt sjuk (Chan & Twinn, 2007; Dodd et al., 1992, Haines, 2005). Copingstrategier 
kommer mer övergripande kallas för hantering i studien.  

Ett annat hjälpmedel som använts av anhöriga är dagböcker för att hantera situationen (Dodd 
et al., 1992). Dagböcker fungerar som en mellanhand mellan den anhörige och den sjuke. Det 
är en chans att kommunicera med den sjuke, att känna tillhörighet och samhörighet, som en 
förlängd version av dem själva. De anhöriga upplever att dagboken förstärker och fördjupar 
relationen med den närstående, och de finner ett sätt att kommunicera sina tankar och känslor, 
för att den närstående, någon gång i framtiden, ska kunna ta del av dem. De anhöriga kan även 
lämna sjukhuset en stund utan att känna skuld, och dagboken, i sin tur, bidrar med mer än text 
på ett papper (Johansson, Hanson, Runeson, & Wåhlin, 2015). 

Även familjemedlemmar till alkoholiserade anhöriga hanterar livssituationen på ett olika 
sätt. Vissa engagerar sig i att försöka göra någonting åt den anhöriges alkoholproblem, andra 
tolererar det och vissa andra drar sig helt undan från alkohol. Dessa resultat varierar även 
beroende på om den drickandes anhöriga var grovt alkoholiserade eller mildare. Om det var en 
mildare grad ägnar sig de anhöriga inte lika mycket åt att försöka hantera drickandet 
överhuvudtaget (Ordford, Dalton, Hartney, Ferris-Brown, Kerr, & Maslin, 2002). Detta visar 
även att hanteringsprocessen är situationsbunden, så väl som att det finns en rad olika 
hanteringssätt (Lazarus & Folkman, 1984).  

Forskning visar att anhöriga inte behöver ha full kontroll över sina, eller andras liv för att 
vara lyckliga. Anhöriga och vårdgivare kan använda skratt och humor vid tragedier och 
ödesdigra situationer i livet. Det förklaras av att skratt framkallar och triggar igång kroppens 
egna naturliga värktabletter, endorfiner, och på så sätt kliver vårdgivarna ur det mörka 
tillståndet. Istället används just humor, ironi och fånighet som en strategi för hantering, vilket 
visat sig vara framgångsrikt (Parrish & Quinn, 1999). Även om den närstående överlever kan 
sjukdomens dagar fortsätta beröra och influera livet på en mängd olika sätt. Ofta kan familjerna 
uppleva sjukdomens närvaro, även om den drabbade återhämtar sig. Minnena upplevs färska 
och familjens liv influeras av det som varit. Vissa av familjemedlemmarna försöker förstå och 
finna sig i den nya verkligheten där mycket oro kretsar kring återfall, men även en känsla av att 
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bli starkare och stärka familjeband (Johansson Sundler, Hallström, Hammarlund, & Björk, 
2013). Detta påvisar att trots att den sjuke överlever, förändras livet inte bara hos den sjuke, 
men även hos de anhöriga. Exempelvis värderar närstående, till överlevare av hjärtstopp, livet 
på ett helt annat sätt idag. De upplever balansgången mellan liv och död på nära håll, och menar 
att livet plötsligt kan ta slut, bara så där (Wallin et al., 2013). 
 
 
Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med studien var att undersöka hur anhöriga upplever emotionellt stöd och skuld samt hur 
de hanterat att leva nära någon som överlevt en potentiellt livshotande fysisk sjukdom. Den 
forskning som utförts tidigare har behandlat anhöriga, vårdgivare och patienter med fokus på 
en sjukdom. Denna studie har istället en mångfald i sjukdomstillstånd för att se om det finns 
liknande upplevelser hos anhöriga oavsett vilken sjukdom som drabbat den närstående. 
Författarna fokuserade anhöriga till närstående som överlevt en somatisk, potentiellt 
livshotande sjukdom, och har valt att studera begreppen emotionellt stöd, skuld samt hantering.  

En del av referensramen för studien är att många anhöriga har rapporterats uppleva 
skuldkänslor i anknytning till att en närstående fått en livshotande sjukdom. Vidare att anhöriga 
även betonat vikten av emotionellt stöd under och efter processen. I samband med detta ligger 
även ett intresse hos författarna kring olika tillvägagångssätt för att hantera upplevelsen och 
processen av att vara anhörig. Tidigare studier visar att anhöriga ofta hamnar i skymundan. Men 
en ökad förståelse för dem skulle kunna underlätta för andra anhöriga som är i liknande 
situation, såväl som för vårdpersonal och vårdsektorn. För att försöka fånga de anhörigas 
subjektiva upplevelser av att vara anhörig till någon som överlevt en potentiellt livshotande 
fysisk sjukdom, behövs en kvalitativ och induktiv ansats i studien. Frågeställningar studien hade 
som utgångspunkt var (1) Hur har den anhöriga upplevt det emotionella stödet efter en 
närståendes potentiellt livshotande sjukdom?, (2) Hur skildras upplevelsen av skuld hos 
anhöriga till någon som tagit sig igenom en potentiellt livshotande sjukdom?, (3) Hur har de 
anhöriga hanterat upplevelsen av att en närstående haft en potentiellt livshotande sjukdom?. 

 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Urvalet till studien baserades på individer som hade en närstående familjemedlem som 
genomgått en potentiellt livshotande fysisk sjukdom och överlevt. Det vill säga, att 
familjemedlemmarna antingen var friskförklarade eller symtomfria. Det var fördelaktigt om 
deltagarna var svenskspråkiga då författarna skulle genomföra intervjuer, och att deltagarna 
bodde i mellersta Sverige. Ett inklusionskriterium var att hitta anhöriga till närstående som 
överlevt, detta innebar ett bortsållande av anhöriga till avlidna eller de med kroniska sjukdomar 
som var ett exklusionskriterium. Slutligen återfanns åtta respondenter, alla bosatta i mellersta 
Sverige och samtliga kvinnor. Inget bortfall förekom gällande tillfrågade deltagare i studien. 
Målet med urvalet var att få variation i ålder och sysselsättning, men också sjukdom hos den 
drabbade. Åldern på deltagarna varierade kraftigt mellan 19 år upp till 75 år (M = 36.25, SD = 
22.91). Deltagarnas sysselsättningar växlade mellan samordnare, studerande, konsult, 
mammaledighet och pensionär. Vidare skiftade de närståendes sjukdomar mellan olika typer av 
cancer, icke-cancerklassificerad tumör, lunginflammation och stroke. Deltagarna kommer 
benämnas D1-D8, där D står för deltagare, i resultatavsnittets citat och den tillhörande tabellen.  
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Material 
 
Material som användes var en semistrukturerad intervjuguide som skapades med relevanta 
frågor för frågeställningarna och uppsatsens syfte, utifrån vad som speglades som essentiellt i 
litteraturen med avseende på anhöriga och livshotande sjukdomar (Dodd et al., 1992; Fontana, 
2006; Holst-Hansson et al., 2017). Författarna fick även kontakt med en anhörigkonsulent på 
Anhörigcentrum i en kommun i Mälardalen, som gav författarna chansen att komma i kontakt 
med problemområdet. Samtalet gav författarna inspiration till intervjuguiden, med betoning på 
begreppet skuld, vilket poängterades i mötet med konsulenten. Intervjufrågorna berörde 
begreppen emotionellt stöd och skuld, hur den anhöriga hanterat sjukdomsbeskedet och 
förloppet, hur sjukdomstiden och relationen till den närstående som varit sjuk såg och ser ut, 
självutveckling samt allmänna frågor om deltagaren såsom ålder och sysselsättning. 

Intervjuerna inleddes med allmänna frågorna, vidare till de ovannämnda begreppen för att 
sedan avslutas lättare genom avrundande frågor, vilka var mindre påfrestande för deltagarna. 
Exempel på frågor från intervjuguiden var inledningsvis ” vill du berätta om upplevelsen att 
vara nära familjemedlem till någon som varit svårt sjuk?”. Följt av ”hur har stödet från vänner 
och familj sett ut?”, till exempel, samt ”har du upplevt känslor av skuld?”. Avslutande frågor 
var exempelvis ” hur har du utvecklats som person av att vara nära någon som varit allvarligt 
sjuk?” Vissa frågor var mer djupgående än andra, och därav hjälpte följdfrågor till som ”vill du 
utveckla?”, ”på vilket sätt menar du?” vid ytligare svar. Under intervjuerna användes 
mobiltelefoner för inspelning.  
 
 
Procedur 
 
En förfrågan om studiedeltagande lades ut på sociala medier, samt skickades till olika 
stödgrupper för att hitta deltagare i det aktuella området och ämnet. Förfrågan innehöll kriterier 
om att den anhörigas familjemedlem skulle ha överlevt den livshotande sjukdomen och 
antingen vara friskförklarad eller symtomfri, att vara svenskspråkig för att kunna utföra 
intervjuer samt att de bodde i mellersta Sverige. Anhörigkonsulenten på Anhörigcentrum gav 
författarna värdefull information kring verksamheten under ett möte. Informationen öppnade 
upp för kontakter gällande möjliga deltagare till studien. För att hitta ytterligare deltagare 
användes ett snöbollsurval där bekanta tillfrågade personer i sin omgivning. Med tanke på 
känsligheten i ämnet uppstod vissa svårigheter med att finna deltagare, vilket bidrog till stor 
tidsåtgång på sökande efter deltagare och därav krävdes olika tillvägagångssätt. Därav har 
studien endast åtta deltagare.  

Innan datainsamlingen inleddes utformades ett missivbrev till deltagarna. Detta mailades ut 
till deltagarna, och anhörigcentrum där syftet angavs följande ” Syftet är att undersöka hur det 
emotionella stödet sett ut och ser ut nu, hur upplevelsen av skuld skildras, samt att få en inblick 
i hanteringsprocessen”, även information om de etiska principerna medföljde. De etiska 
principerna berörde konfidentialitetskravet, informationskravet, samtycke samt nyttjandekravet 
enligt Vetenskapsrådet (2011). I brevet fanns även information om frivillighet att delta, frihet 
att avbryta när som helst under studiens gång samt att de uppgifter, material och information 
som tillhandahölls under studien endast skulle komma att användas i forskningssyfte. Vidare 
innehöll missivbrevet kontaktinformation till författarna, samt erbjudande om att ta del av den 
färdiga rapporten. Deltagarna fick i lugn och ro läsa igenom missivbrevet och återkomma med 
plats och tid för intervju om de ville medverka. Samtliga deltagare tackade ja, och 
intervjuplatserna varierade i allt från högskolans lokaler, intervjuarnas hem, till deltagarnas 
hem. Innan intervjuerna började framfördes en förfrågan om möjlighet att spela in intervjuerna 
och det fanns rum för övriga frågor. Författarna informerade återigen om studiens syfte, 



7 
 

frågeställningar och de etiska principerna. Intervjuerna påbörjades när deltagarna kände sig 
redo. Intervjuguiden följdes och följdfrågor kom att användas vid flertalet tillfällen för att samla 
ytterligare information. När samtliga frågor från intervjuguiden var ställda, stämde författarna 
av om deltagarna hade något mer de ville tillägga. Efter intervjuerna tackades deltagarna och 
erhöll författarnas kontaktuppgifter vid eventuella frågor eller ärenden. Samtliga intervjuer 
pågick i 45-70 minuter och materialet transkriberades ordagrant senare inför analysen.  

 
 

Databearbetning 
 
Ett hermeneutiskt angreppssätt valdes och författarna arbetade utifrån en kvalitativ induktiv 
ansats (Hartman, 2001; Kvale & Brinkmann, 2014). Förförståelse och tolkning var centrala, där 
förförståelsen hade betydelse i tolkningsprocessen utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Genom att 
vara uppmärksam på förförståelsen ökar förutsättningarna för att inte färga materialet i 
tolkningen. Förförståelsen hos författarna grundar sig i egna erfarenheter av att leva nära 
familjemedlemmar som haft en livshotande fysisk sjukdom och överlevt. Det insamlade 
intervjumaterialet transkriberades, och således var databearbetningen igång. Detta resulterade i 
80 A4 sidor med transkriberat material. Intervjuerna fördelades mellan författarna, vilka 
transkriberade hälften var. Transkriberingsmaterialet byttes sedan mellan författarna för att 
läsas igenom och kontrolleras. Då materialet var stort och svårhanterat i sin råa form utfördes 
meningskoncentrering för att utesluta irrelevant data och upprepningar. Detta för att göra 
materialet kortare, mer abstrakt och överskådligt.  

Materialet slutade på 18 sidor och de givna delarna ur meningskoncentrationen blev en 
helhet där underteman och centrala teman för studiens syfte och frågeställningar hittades. Ord 
och meningars betydelse stod i fokus och för att kunna förstå delarna i materialet, så måste 
helheten förstås. Processen hade således ingen början eller slut utan snarare en växelverkan 
mellan förståelse och författarnas förförståelse (Langemar, 2008). Analysen utfördes i fem steg 
(Kvale & Brinkmann, 2014), där steg ett handlade om att läsa igenom allt material för att få en 
överblick över samtliga intervjuer.  

Steg två innebar att skapa meningsenheter med avseende på deltagarnas utsagor. Irrelevant 
information, upprepningar och tidsangivelser togs bort för att skala ned materialet inför själva 
analysen. Exempel på två meningsenheter var ”vännerna fanns alltid där för mig” och ”det var 
en familjeangelägenhet”. I det tredje steget i analysen formulerade författarna teman utifrån de 
meningsenheter som funnits. Författarna valde att gå efter principen att om många deltagare 
talade och uttryckte liknande upplevelser och känslor kring ett specifikt ämne, så skapades ett 
tema utefter det deltagarna uttryckt. Vidare genererades underteman som ”emotionellt stöd från 
vänner” som då kunde kopplas ihop med ovannämnda meningsenheten relaterad till vänskap, 
och ”emotionellt stöd från familjen” till meningsenheten angående ”familjeangelägenhet”. Det 
övergripande temat blev då ”De fanns alltid där för mig” som sammanförde de två undertemana 
i ett mer abstrakt begrepp.  

Under steg fyra kontrollerades meningsenheterna med avseende på undersökningens syfte 
och frågeställningar, samt tillförsäkrades att de övergripande temana verkligen svarade på 
studiens frågeställningar. Här kontrollerades således om begreppet ”De fanns där för mig” 
svarade på frågeställningen ”Hur har den anhöriga upplevt det emotionella stödet efter en 
närståendes potentiellt livshotande sjukdom?” Slutligen, i steg fem, fördes de övergripande 
temana ihop, i ett försök att skapa en deskriptiv utsaga och detta gjordes i löptext. För att sedan 
ytterligare säkerställa att tolkningen av intervjumaterialet var korrekt genomfördes en 
deltagarvalidering (Kvale & Brinkmann, 2014). Den färdiga resultatdelen skickades till fyra 
deltagare, två yngre och två äldre för att få spridning i ålder. Deltagarna tillfrågades om 
resultatet stämde överens med deras bild av situationen och deras upplevelser. De hade även 
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möjlighet att tillägga om något saknades. Deltagarna bekräftade den sammanhängande helheten 
och hade inte önskemål om att lägga till något. Författarna gjorde även en form av 
interbedömarreliabilitetsbedömning (Kvale & Brinkmann, 2014), där övergripande teman samt 
subteman med två av intervjuerna skickades till två interbedömare, vilka granskade materialet 
och temana. Båda interbedömarna fick tillgång till båda intervjuerna och tillgång till ett Word-
dokument med en tabell för intervju ett och två, samt de övergripande temana. Där skulle 
interbedömarna markera om temana uppkom i det transkriberade materialet eller inte. Resultatet 
jämfördes sedan med varandra för att se hur väl svaren stämde överens. Båda interbedömarna 
svarade att samtliga teman kunde återfinnas i det transkriberade materialet och stämde väl 
överens med författarnas tolkningar av intervjumaterialet. 
 
 

Resultat 
 

Fyra övergripande teman kunde återfinnas i utsagorna gällande anhörigas upplevelser av att 
leva nära en närstående som överlevt en potentiellt livshotande fysisk sjukdom: De fanns där 
för mig vilket paras ihop med frågeställning (1) Hur har den anhöriga upplevt det emotionella 
stödet efter en närståendes potentiellt livshotande sjukdom?, Självanklagelser för känslor och 
tankar med frågeställning (2) Hur skildras upplevelsen av skuld hos anhöriga till någon som 
tagit sig igenom en potentiellt livshotande sjukdom, samt de två kvarvarande temana Lärdomar 
om det sårbara livet och Att sysselsätta sig eller fly undan med frågeställning (3) Hur har de 
anhöriga hanterat upplevelsen av att en närstående haft en potentiellt livshotande sjukdom. 
Samtliga övergripande teman har olika antal underteman, sammanlagt nio stycken med 
tillhörande citat. Nedan kommer dessa teman och citat presenteras i löptext som deltagarna givit 
uttryck åt i sina utsagor samt i en tabell (se Tabell 1). 
 
 
De fanns där för mig 
 
Samtliga respondenter berättade att de haft stöd runt omkring sig 
av antingen familj, vänner, eller både och. Samtliga deltagare poängterade vikten av att 
uttrycka sig emotionellt, och upplevde att stödet varit en hjälpande hand i processen, om än 
konstant. Deltagarna uttryckte att vänner och familj alltid funnits där för deltagarna, både innan, 
under och efter sjukdomen tog plats i deras liv. Vänner och familj engagerade sig och påtalade 
flertalet gånger att de bara var ett samtal bort. Sju av deltagarna uttryckte tacksamhet för 
vänners och familjemedlemmars stöd. Två subteman som tolkades utifrån det övergripande 
temat är ”stöd från vänner” och ”stöd från familj”, vilka redovisas nedan.   
 

Stöd från vänner. De äldre kvinnorna i studien använde det emotionella stödet mer och 
inkluderade vänner. En deltagare valde att inte tala med familjen under sjukdomstiden om hur 
allt kändes, det fanns inte den typen av relation; att gå in på djupet. Därav föll det sig naturligt  

att istället tala med vänner om det skulle behövas. En annan deltagare berättade att hela 
familjen stoppade huvudet i sanden vid beskedet och levde i förnekelse ett tag, men att 
respondenten berättade för en vän, som också var hennes rumskompis. En av de pensionerade 
kvinnorna berättade att vännerna funnits där både rent emotionellt; att hon kunnat skratta och 
gråta med dem, men även rent praktiskt och hjälpt till att anpassa hemmet utifrån den sjuke 
makens behov. "Jag säger det att vi har inga massor av vänner, men dom vännerna vi har dom 
har ställt upp till 100% och det känns jätteskönt att få stöd." (D8)  
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Stöd från familj. De yngre kvinnorna i studien valde ofta att ty sig mer till familjemedlemmar 
och ytterst lite till vänner. De valde att hålla beskedet inom familjen, för att inte bli behandlad 
annorlunda. En annan deltagare berättar att stödet från familjen var stort, eftersom att den 
närstående berörde alla familjemedlemmar och på så sätt blandades inte vännerna in i 
processen. En av de äldre kvinnorna beskrev att hon önskat att hennes makes barn kunde ha 
ställt upp mer, och att även en av hennes söner inte kunde finnas där i lika stor utsträckning som 
den andre. Den andra pensionerade kvinnan berättade att deras döttrar ställt upp i den mån de 
kunde; detta då de bodde i andra städer. En av deltagarna beskrev att "det är en 
familjeangelägenhet, det har inte med dem att göra egentligen." (D5)  

 
Stödet från familjen har varit stor då vi alla var i samma situation med att en närstående 
till oss var sjuk. Gällande vänner så tror jag aldrig att jag riktigt öppnade upp mig för 
särskilt många och slätade nog gärna över det, vilket jag brukar göra i jobbiga situationer 
som påverkar mig känslomässigt. (D2) 

 
 
Självanklagelser för känslor och tankar 
 
Sex av deltagarna hade under, men även efter, sjukdomstiden upplevt skuldkänslor av olika 
karaktär. De flesta upplevde skuldkänslor gällande tankar och känslor, samt att de inte hälsat 
på eller hört av sig tillräckligt, men även skuld över att inte orka. De yngre kvinnorna i studien 
påpekade frekvent skuldkänslor och anklagelser över att ha fortsatt livet som det var innan den 
närstående insjuknande, och att tiden de spenderade med den närstående var alldeles för lite nu 
i efterhand. Dessa tankar väckte skuldkänslor och flera deltagare tyckte begreppet skuld var 
tufft att prata om.  Två subteman kunde tolkas från det övergripande temat och dessa var ”Hur 
kunde jag tänka så?” och ”Jag borde (inte)…”.   

 
Hur kunde jag tänka så. En av deltagarna kände skuld för egoistiska och praktiska tankar. 

”Hur ska man klara sig och vem ska hjälpa mig?” och har nu efter sjukdomstiden fått 
skuldkänslor om dessa tankar och känslor. Deltagaren berättar även över förvåningen att tänka 
mer på sig själv och sina tankar vid ett jobbigt besked, framför den drabbade. En annan 
deltagare beskrev att hon nästintill önskat att den anhörige bara kunde avlida, då personen i 
fråga varit sjuk vid upprepade tillfällen. Deltagaren förklarar att hon fick dåligt samvete direkt 
tanken slog henne, men även cirkulerat tillbaka till den efteråt. "Hur kunde man ens 
tänka så? Man tänker bara för sin egen skull. Jag tror inte att jag är egoistisk i vanliga fall". 
(D1)  
 

Jag borde (inte)… En av de yngre kvinnorna beskrev att hon ständigt tänkt att hon inte borde 
ha gjort på ett visst sätt, eller inte borde tänkt på ett visst sätt. Hon berättar om att ha sett på 
videoklipp av henne och den anhörige och ständigt tänkt att hon borde varit snällare; kanske 
inte bråkat lika mycket. Denna kvinna förklarar också att hon under sjukdomsperioden 
upplevde att hon "borde väga upp för [den anhörige]", genom att hjälpa till mer hemma, göra 
bra ifrån sig i skolan, eller försöka göra sin familj glad. Hon upplevde också att det inte borde 
varit just den anhörige, utan att det istället borde varit hon som blev sjuk. Deltagare tyckte att 
hon förtjänade det mer än den anhörige. "Om jag inte orkade borde jag ändå, jag borde dra mitt 
strå till stacken för att han kan inte. Så då måste jag på nåt vänster. Jag borde hjälpa till mer, 
jag borde… fylla ut det han inte gör." (D6)  
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Lärdomar om det sårbara livet 
 
Samtliga respondenter berättade att de lärt sig något under processens; att vara anhörig till 
någon som överlevt en potentiellt livshotande fysisk sjukdom. Lärdomar var allt från att ta vara 
på stunden med nära och kära. Våga acceptera och känna känslor över saker som är jobbigt 
och försöka att inte skjuta undan sådant. Att våga känna efter, stå upp för sig 
själv eller ifrågasätta, och rent praktiskt ta tag i saker. Men även att ha i åtanke att det kan slå 
till mot vilken individ och familj som helst. Subteman som växte fram var ”ingen går säker”, 
”att våga utvecklas som människa” och ”att ta tillvara på tiden”.   
 

Ingen går säker. Flera av deltagarna berättade om insikten att just ingen går säker, vilket de 
fått lära sig den hårda vägen. Från att vara irrationell och tänka ”det drabbar inte oss”, till att 
blixten slår ned och någons familjemedlem eller närstående blir allvarligt sjuk och livet hänger 
på en skör tråd. Deltagarna berättar nu i efterhand just om insikten att det kan slå till mot vilken 
individ och familj som helst. "Där har det ingen betydelse; hur bra man än sköter sig på mat 
och träning så åker man dit ändå. Det tycker jag är jäkligt orättvist." (D8)  

 
Det som var okänt innan, och så som det är nu är två olika tillstånd. Ett tillstånd där 
jag aldrig ägnat en tanke åt såna jobbiga tankar och känslor, och ett tillstånd som faktiskt 
är totalt medvetet om att det kan drabba vem som helst. Jag tar inget förgivet längre. (D3)  

 
Att våga utvecklas som människa. Flera av respondenterna nämnde att de lärt sig stå upp för 

sig själva, att de nu vågar visa sina känslor, och att gråta framför andra, men också att de 
utvecklats praktiskt och vågar ta ta tag i saker och ting som behöver göras. Respondenterna 
berättade att de nu vågade acceptera de jobbiga känslorna, och kunde känna efter, istället för att 
skjuta bort både tankar och känslor direkt. "Förminska aldrig någonsin dina känslor, man är inte 
den starkaste genom att alltid vara den starka." (D4)  

 
Rent praktiskt hur [jag] hjälper min man och hur man går till väga här [hemma]. Det, och 
som jag sa, man utvecklas, man får ju ringa om allt, man får ta reda på saker och ting så 
att det är ju också en utveckling. (D7)  

  
Att reflektera över tillvaron. Ett återkommande ämne kring att vara anhörig handlade om att 

ta tillvara på tiden med sina nära och kära. Att det nu efter den här smärtsamma processen insett 
värdet i att umgås, förvalta tiden och kärleken till sina nära och kära. Ett telefonsamtal är inte 
så jobbigt, och det kan göra så mycket för en närstående, med den lilla uppoffringen vi gör 
genom att ringa. ” Ta vara på stunden med nära och kära, ett kort samtal är inte så 
jobbigt.” (D2). "Man ska vara ödmjuk och ta tillvara på tiden. Det är väl det. Att man får rätta 
sig efter, hur livet ter sig." (D7)  
  
 
Att sysselsätta sig eller fly undan 
 
Hantering av sjukdomsperioden, men även tiden efter, skiftade mellan deltagarna på lite olika 
sätt. De använde sig av olika strategier för att hantera den närståendes sjukdom. Det kunde röra 
sig om allt från ökat alkoholintag, låta sig uppslukas av skolarbete, eller att hålla sig sysselsatt 
med fester, lyssna på musik, promenader, aktiviteter och att avskärma sig från den sjuka. Två 
deltagare valde även att söka mycket information kring sjukdomarna de första dagarna efter 
familjemedlemmens insjuknande, ett sätt att hantera situationen. Subteman inom detta område 
var: ”hålla sig aktiv och strukturerad” och ”undanflykter och frånvaro”.  
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Hålla sig aktiv och strukturerad. Några respondenter valde att hålla sig sysselsatta och 
strukturerade under sjukdomstiden. De aktiviteter som var mest framträdande var att lyssna på 
musik, promenader, fester och umgås med vänner. Tre av åtta respondenter blev genom 
detta väldigt effektiva gällande praktiska saker. En av de yngre kvinnorna försökte strukturera 
sina tankar, och kunde ibland hjälpa till att ringa telefonsamtal. En av de pensionerade 
kvinnorna berättade att hon och maken startade olika projekt i hemmet och trädgården, samt 
fick ansvara för samtliga telefonsamtal, boka möten och även praktiskt ordna saker i hemmet. 
Detta dels för att anpassa hemmet efter makens behov, men även för att hålla sig sysselsatt. "Jag 
går på hundkurs, och jag går på vattengympa." (D7)  
  

Undanflykter och frånvaro. De undanflykter som lyftes under intervjuerna var ökat 
alkoholintag, men också några deltagare som grävde ned sig i skolarbetet som en undanflykt 
både från känslor och tankar. En deltagare berättade även som sin sjukhusfobi som gjorde att 
hon helst inte ville följa med och besöka sin närstående. Den fobin har blivit värre nu efter 
denna upplevelse. En annan deltagare berättade: "Jag var ute och gick väldigt mycket, och sen 
pluggade jag, det blev undanflykten". (D6)  

 
I början dövade jag nog mycket av mina känslor i alkohol. Festade mycket innan och det 
blev inte direkt lugnare efter att han blev sjuk. Dock träffade jag min sambo i november 
samma år och det var som att komma hem. Festade nästan ingenting och började försöka 
hantera pappas sjukdom genom musik och promenader istället. (D4)  

 
Tabell 1 
Övergripande- och subteman samt exempel på citat från deltagarna 
Exempel på citat Subteman Övergripande teman 
Så träffar jag mina vänner och då kan jag få ur mig 
mycket, och få ur mig mycket just i dom här 
träffarna vi har i vattengympan. (D8) 
 

Stöd från 
vänner 

De fanns där för mig 

Jag och min syster har också pratat en hel del. Hon 
är väldigt bra på att prata känslor och jag har 
verkligen försökt tagit till mig hennes syn på 
känslor. (D4) 

Stöd från 
familj 

 

Vem ska laga min bil om detta går dåligt? (D1), 
Kan hon inte bara dö? (D5) 
 

Hur kunde jag 
tänka så 

 

Självanklagelser  
för känslor och tankar 

 
Jag borde ha gjort det här tidigare /…/, man inser 
ju allt man har gjort fel. (D6) 

Jag borde 
(inte)… 

 

Sjukdomar kan drabba oss alla, både dig och mig. 
(D3) 

Ingen går 
säker 

Lärdomar om det  
sårbara livet 

 

Största utvecklingen jag gjort är att jag kan gråta 
öppet. (D4), Man har fått skinn på näsan och törs 
ifrågasätta. (D7) 
 

 

Att våga 
utvecklas som 

människa 

 

Man ska vara ödmjuk och ta tillvara på tiden. 
(D7)), Ta vara på stunden med nära och kära. (D2) 

 

Att reflektera 
över tillvaron 

 

Jag festade en hel del. (D1)/(D3) 
Nu är vi igång, vad gör vi då? Hur hanterar vi? 
(D6) 

Hålla sig aktiv 
och 

strukturerad 
 

Att sysselsätta sig  
eller fly undan 

Jag har också fobi för lasarett och det har blivit 
ännu värre efter detta hände, jag ville gärna inte 
följa med när han låg inne. (D1) 

Undanflykter 
och frånvaro 
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Diskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka hur anhöriga upplever emotionellt stöd och skuld samt hur de 
hanterat att leva nära någon som överlevt en potentiellt livshotande fysisk sjukdom. Författarna 
arbetade utifrån studiens frågeställningar: (1) Hur har den anhöriga upplevt det emotionella 
stödet efter en närståendes potentiellt livshotande sjukdom, (2) Hur skildras upplevelsen av 
skuld hos anhöriga till någon som tagit sig igenom en potentiellt livshotande sjukdom, (3) Hur 
har de anhöriga hanterat upplevelsen av att en närstående haft en potentiellt livshotande 
sjukdom. Resultaten visar att det emotionella stödet upplevdes vara konstant under sjukdomens 
gång, samt att detta var av yttersta vikt. Skuldkänslor i form av tankar och känslor upplevdes 
vara centrala och ofta återkommande hos deltagarna. Men även att deltagarnas upplevelser av 
att hantera processen med olika strategier var likartade, att de lärt sig nya saker om sig själva 
och det sårbara livet. 
 
 
Resultatdiskussion 

De fyra övergripande temana som uppkom i analysen var De fanns där för mig, 
Självanklagelser för känslor och tankar, Lärdomar om det sårbara livet och Att sysselsätta sig 
eller fly undan. Dessa ska nu diskuteras i relation till studiens tre frågeställningar.  

Studiens första frågeställning (1) handlar om hur de anhöriga upplever det emotionella stödet 
och det övergripande temat var De fanns där för mig med tillhörande underteman. Deltagarnas 
upplevelser delade sig en del med avseende på hur det emotionella stödet hade integrerats och 
använts i livet. För många av kvinnorna vändes hela världen upp och ned. I likhet med tidigare 
forskning rördes en hel del tankar och känslor upp till ytan hos de anhöriga, trots att det inte var 
de som var sjuka (Holst-Hansson et al., 2017). En svår balansgång att känna efter, och våga 
vara ledsen, samtidigt som livet ändå skulle vara så normalt som möjligt. Detta går hand i hand 
med vad tidigare forskning hittat, att det stöd som ansågs vara mest betydelsefullt var stödet 
från familjen, men att även det av vänner var viktigt (Woods et al., 2014). De äldre deltagarna 
i vår studie valde att släppa in vänner i deras liv, och på så sätt utnyttja det emotionella stödet 
bredare. De yngre deltagarna valde att endast ty sig till familjen och ville inte prata om det med 
vänner. Det var familjens ensak, vilket även andra studier fann, där respondenterna berättade 
att vännerna ändå inte skulle förstå (Fontana, 2006; Wallin et al., 2013). Under studiens gång 
kunde det även märkas hur olika individer är gällande att våga öppna upp, samtala och ta stöd 
från närstående och bekanta. Här kan det antas handla om en möjlig mognadsfråga, men även 
en rädsla att bli behandlad annorlunda, som många av de yngre deltagarna uttryckte. Det vill 
säga att människor tycker synd om dem, och behandlar dem som om de var mer ömtåliga; det 
vill säga att andra inte längre delade med sig av sina liv i lika stor utsträckning.  

Studier påvisar att stöd från vänner och familj till anhöriga med närstående som drabbats av 
stroke, var nästintill avgörande (Bäckström & Sundin, 2010). Detta sågs tydligt hos de två äldre 
kvinnorna vars makar genomgått en stroke vardera. De båda påtalade att vännerna varit ett stort 
stöd både emotionellt och praktiskt, och funnits där i högre utsträckning än familjemedlemmar. 
Samt att med hjälp av stöd kan en bättre livsvärld skapas för den sjuke (Davies & Nolan, 2006). 
Detta i likhet med hur vänner och familj praktiskt hjälpt till med saker i hemmet, men också 
genom att erbjuda emotionellt stöd. Det emotionella stödet har, för deltagarna, upplevts varit 
konstant detsamma både under och efter sjukdomsperioden. Många av deltagarna nämnde att 
deras vänner och familj alltid funnits där, både innan, under och efter sjukdomen. Skillnaden 
mellan deltagarna har varit att stödet använts på olika sätt, både av vänner och familj.  

Den andra frågeställningen (2) författarna bearbetade i studien var hur upplevelsen av skuld 
skildras hos de anhöriga med det övergripande temat Självanklagelser för tankar och känslor. 
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De flesta deltagarna kände igen sig, på ett eller annat sätt. Trots att upplevelserna skiljde sig åt 
en del, fanns det en gemensam nämnare hos majoriteten av deltagarna. Nämligen att 
skuldkänslor var något som upplevdes vara emotionellt påfrestande att prata om, vilket 
bekräftar slutsatser kring skuldkänslor (Parrish & Quinn, 1999). Författarna fann likheter i 
deltagarnas utsagor som i föregående studier (Holst-Hansson et al., 2017); att de anhöriga 
upplevde skuld både i tankar och känslor, samt att livet skulle vara så normalt som möjligt. 
Skuldkänslorna innebar att ha tänkt egoistiska tankar, men också skuld över känslor, och över 
att ha fortsatt levt sitt liv som om inget hade hänt, trots att en närstående var väldigt sjuk. De 
yngre deltagarna berättade endast för mentorer och någon skolpersonal, de ville ha en trygg 
plats där de nästintill kunde fly undan. Barn i tidigare studier (Holst-Hansson et al., 2017) ville 
att skolan skulle vara som vanligt, för att ha åtminstone en plats som var ”normal”, när mödrarna 
i studien var väldigt sjuka.  

Något som väckt skuldkänslor hos deltagarna var bland annat att de ville fly undan, finna en 
”normal” plats och längtan efter ett normalt liv. Alla de tankar och känslor de upplevde just 
under sjukdomstiden kan idag upplevas som egoism och många gånger irrationella tankar, 
vilket även tidigare forskning visar (Holst-Hansson et al., 2017). Flertalet av deltagarna i denna 
studie kunde än idag uppleva skuldkänslor och känna ånger när de tänker tillbaka på 
sjukdomstiden, trots att det är flera år sedan, vilket är i liknelse med tidigare studier (Rodriguez 
et al., 2005). Ett par av deltagarna upplevde hela sjukdomstiden som en dimma, men att 
skuldkänslor över känslor och tankar kunde komma upp till ytan när ämnet berörs. Detta kan 
möjligtvis även kopplas ihop med tidigare studier som just menar att skuldkänslor är en av de 
starkaste känslor anhöriga upplever (Parrish & Quinn, 1999).  Vidare visar detta att 
skuldkänslor kan komma upp långt efter sjukdomens tid, och att deltagarna möjligtvis inte 
upplever skuldkänslor mitt i sjukdomen eller vid olyckstillfället. Trots att sjukdomen inte längre 
är lika aktuell i de anhörigas liv idag, så har de ändå blivit berörda och livet blivit influerat. 
Skuldkänslorna har varit och är en känsla som upplevs färsk när samtalsämnet kring 
sjukdomstiden tas upp (Johansson Sundler et al., 2013).  

Den tredje (3) frågeställningen författarna arbetade efter var hur anhöriga hanterade 
upplevelsen att vara anhörig till någon som varit allvarligt sjuk. Här handlar det om hur de 
anhöriga har hanterat, det vill säga vilka strategier som var aktuella för dem. De centrala temana 
var både Lärdomar om det sårbara livet och Att sysselsätta sig eller fly undan. Wallengren et 
al. (2008) fann att respondenter blir påminda om livets sårbarhet vilket denna studies deltagare 
kunnat uttrycka under subtemat: ingen går säker. Deltagarna har reflekterat kring sårbarheten 
och hur livet plötsligt kan ta en vändning. Detta utan att vara beredd eller redo för vad som 
komma skall, vilket även kan kopplas till subtemat: att reflektera över tillvaron. Vilket är i 
likhet med vad tidigare forskning bekräftat (Wallin et al., 2013); att livet är skört och kan ta 
slut, fortare än vi tror. Vidare förklarar Wallengren et al. (2008) att de anhöriga inom en kort 
tid finner en inre drivkraft, vilket ett flertal av denna studies respondenter kan liknas vid, då de 
praktiskt tagit tag i saker, men även agerat strukturerat och detta har då blivit lärdomar om dem 
som människor. De pensionerade kvinnorna i studien blev tvungna att praktiskt ordna saker i 
hemmet, ringa telefonsamtal samt boka möten. Medan ett flertal av de yngre kvinnorna försökte 
strukturera sina tankar och tog på sig ett visst ansvar som att ringa runt till andra när ytterligare 
närstående inte klarade av detta, vilket kan kopplas ihop med det sistnämnda temat: Att 
sysselsätta sig eller fly undan. 

Att hålla sig aktiv och finnas där kan liknas vid tidigare nämnda inre drivkraft (Wallengren 
et al., 2008). Hjälpen de anhöriga bidrog med underlättade deras egna emotionella process, då 
fokus skiftade. Deltagarna i denna studie beskrev att sysselsätta sig och skapa tid för sig själv 
användes som en form av emotionellt fokuserad copingstrategi, för att hantera allt som hänt, 
liknande annan forskning (Fontana, 2006; Lazarus & Folkman, 1984). Två av deltagarna valde 
att söka information kring sjukdomen, och läste en hel del de första dagarna efter beskedet. 
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Många anhöriga känner ett behov av att söka så mycket information som möjligt (Chan & 
Twinn, 2007; Dodd et al., 1992; Fontana, 2006; Haines, 2005). I en studie ville anhöriga få 
information, men de var för rädda för att höra svaren (Fontana, 2006), medan respondenterna i 
andra studier såg svaren som ett sätt att hantera sjukdomen, och att söka svar för att veta hur 
resan möjligtvis skulle sluta (Chan & Twinn, 2006; Dodd et al., 1992; Haines, 2005;), ett sätt 
att återfå kontroll över en situation som egentligen är helt utanför deras kontroll. Denna 
problemlösande strategi som även påpekats i tidigare studier (Lazarus & Folkman, 1984) är 
överförbar till hur en del deltagare i denna studie valde att hantera de första dagarna efter 
beskedet.  
 

Metoddiskussion 
 
Författarna diskuterade innan intervjuerna utfördes att det valda ämnet var känsligt och att det 
kunde röra upp mycket känslor, vilket det också gjorde. Författarna fick den svåra uppgiften att 
försöka fånga upp alla essentiella delar och känslor av upplevelsen under intervjuerna. En 
nackdel med metodvalet kan vara att undersökningen blir mentalt påfrestande och ångestladdad 
för deltagare då alla känslor kommer upp till ytan igen; med betoning på skuld. Det är ett 
begrepp som var av intresse i studien, och kan således ha medfört påfrestande känslor både 
under intervjun, men även tiden efter. Dock var det positivt att deltagarna i studien vågade visa 
känslor och berätta om det som ansågs vara extra jobbigt och tungt. Intervjuarna var noga med 
att påtala för deltagarna att de kunde höra av sig vid frågor och funderingar, men också för att 
få stöd utanför studiesituationen. Författarna valde att avsluta intervjuerna med lättare frågor 
för att avsluta på ett mer neutralt sätt, och detta kan ses som en åtgärd för att hantera deltagarnas 
reaktioner. Vidare valde ingen av deltagarna att avbryta studien.  

Det var stundtals svårt för deltagarna att komma ihåg anhörigupplevelsen, då det kunde skilja 
sig tidsmässigt för deltagarna. Detta kan vara en nackdel gällande urvalet, då några av 
deltagarna gick igenom processen för flera år sedan och minnet kan svika. Här kunde författarna 
valt att vara mer specifika kring urvalet och ha med en begränsning kring hur lång tid sedan 
den närstående varit sjuk. På så sätt kan denna typ av problem minska, och möjligtvis 
elimineras. Författarna valde att använda sig av ett par specifika kriterier gällande urvalet, som 
överlevt en livshotande, fysisk sjukdom, anhörig, svensktalande samt boende i i mellersta 
Sverige vilket bidrog till att det inte fanns något bortfall, varken internt eller externt gällande 
de tillfrågade deltagarna. Det vill säga, ingen av de tillfrågade deltagarna sa nej, och ingen av 
de aktuella deltagarna avbröt sin medverkan. Då svårigheter att hitta deltagare möjligtvis 
handlade en del om geografisk begränsning, kan en större geografisk spridning varit önskvärt. 
Dels för att lättare rekrytera deltagare men även för att få spridning i könsfördelningen. Då 
deltagarna endast bestod av kvinnor, hade även manliga deltagare varit en önskan, för att kunna 
jämföra könen. Ytterligare önskan författarna hade gällande urvalet var spridning i ålder och 
sjukdomar, för att se om det fanns centrala teman mellan de olika upplevelserna. Författarna 
fick en god spridning inom dessa områden, vilket ses som ytterligare en positiv fördel.  

En annan nackdel som kan upplevas med metodvalet är den semistrukturerade 
intervjuguiden. Med en intervjuguide kan intervjuaren bli styrd, likaså deltagaren, vilket kan 
göra att möjligheten att tala fritt och utefter sina egna preferenser försvinner. Trots att en 
semistrukturerad intervjuguide kan anses vara till en nackdel i vissa fall, beroende på hur den 
tillämpas, finns det även positiva aspekter. En av dessa är att intervjuguiden ändå skapade frihet 
att tala fritt kring de begrepp som frågades kring, samt att intervjuguiden blev en hjälpande 
hand för författarna att förhålla sig till under intervjuerna. Intervjuguiden var inspirerad från 
dels anhörigkonsulten samt från andra studier vilka inleddes med öppna frågor om situationen 
i blickfånget, och detta för att säkerställa en form av giltighet och validitet i frågorna.  
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Författarna fann fyra övergripande teman i upplevelsen av att leva nära någon närstående 
som varit allvarligt fysiskt sjuk. Författarna kan dock ha tolkat resultaten utefter sin egen 
förförståelse, trots att författarna försökte hålla förförståelsen i beaktning under hela studien. 
Detta då författarna innan diskuterade egna upplevelser inom området och då kom fram till att 
de inte berättat om anhörigas sjukdomar för andra närstående, så som vänner, av rädsla för att 
behandlas annorlunda. Således kan detta ha lett till liknande tolkningar i materialet, medan 
utomstående kanske skulle ha dragit slutsatser som att anhöriga väljer att inte prata på grund av 
att det känns jobbigt. Det positiva med författarnas förförståelse kan vara att det möjligtvis 
bidrog till djupare och mer givande intervjuer.  

Ytterligare en nackdel med metodvalet är att intervjuer med en främmande människa kan 
verka avskräckande och att deltagaren inte vågar berätta om sin genuina upplevelse, men också 
att deltagaren snarare berättar det som är socialt önskvärt, framför det verkliga. Detta kan i sin 
tur vara problematiskt med avseende på studiens giltighet. Författarna hade detta i åtanke och 
valde därför att använda sig av förfrågan på sociala medier där deltagarna själva kunde välja att 
ta kontakt. Även de som blev kontaktade via snöbollsurval fick författarnas kontaktuppgifter, 
och kunde också de, själva, bestämma om de ville delta i studien eller inte. Samtliga aktuella 
deltagare fick välja tid och plats för intervjuerna, för att skapa delaktighet, lättare skapa 
trygghet, samt förtroende. Vilket är oerhört viktigt när ett känsligt ämne ska elaboreras.  

För validiteten och tillförlitligheten i studien genomfördes en form av en 
interbedömarreliabilitetsbedömning. Författarna valde även att utföra en deltagarvalidering, 
vilket också var positivt för studiens tillförlitlighet. Deltagarvalideringen utfördes genom att 
fyra av åtta deltagare fick läsa igenom det slutgiltiga resultatet för att sedan bekräfta eller 
förneka om de kände igen sig. De fyra deltagare tackade ja, och bekräftade att resultatet stämde 
överens med deras bild av anhörighetsupplevelsen, vilket är fördelaktigt för studiens validitet. 
Ytterligare en fördel gällande studiens validitet är att författarna valde att analysera materialet 
först på egen hand, för att sedan analysera tillsammans och jämföra, vilket är positivt för den 
interna validiteten.  
 
 
Slutsatser 

Studien visar att det emotionella stödet upplevdes konstant under sjukdomstidens gång och 
likaså efteråt. Deltagarna lyfte många gånger att det emotionella stödet har varit och är den 
viktigaste hjälpen vid ett sådant besked och i processen, vilket även tidigare forskning påvisat. 
Känslor av skuld yttrades genom att de flesta deltagarna hade tankar och känslor som ”hur 
kunde jag tänka så?”, ”jag borde…”, och ”jag borde inte”. Vilket innebär att skuld kan yttras 
på olika sätt, och i vissa enskilda fall inte alls. Författarna fann även att skuldkänslor kan komma 
fram en tid efter sjukdomen tagit plats i livet, och finnas kvar när den närstående blivit frisk, 
vilket är viktigt att lyfta. Samtliga deltagare har påpekat att de fått en annan förståelse för livets 
sårbarhet och på så sätt utvecklats som människor, vilket kan ses som lärdomar. Att våga visa 
och känna känslor, men också komma till insikten att livet kan förändras över en natt, vilket 
visar på reflektion hos deltagarna. Överlag visar studien att deltagarna till synes hanterat 
sjukdomstiden liknande, det vill säga att de antingen sysselsatt sig eller funnit undanflykter, 
men mer specifikt har de använt sig av olika tillvägagångssätt. Dessa har då exempelvis bestått 
av att gräva ner sig i skolarbete, varit fysiskt aktiva eller dricka större mängder av alkohol. Detta 
visar på att många anhöriga har övergripande liknande upplevelser. Generellt kan studiens 
resultat, sammantaget med tidigare studier, påvisa att emotionellt stöd från vänner och familj 
är av essentiell vikt för att anhöriga ska få ork i den nuvarande livssituationen, samt att 
skuldkänslor är vanligt förekommande i form av tankar och känslor. 
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Gällande framtida forskning, kan denna studie tänkas ligga till grund för vidare fördjupning 
inom området. Exempelvis kan den utföras i andra, eller större delar av landet. Ett annat förslag 
till framtida forskning är att undersöka hur anhöriga till närstående som överlevt en svår 
sjukdom, har fortsatt sina liv och hur vardagen har förändrats, då deltagarna i denna studien 
påtalade att livet förändras, inte bara praktiskt, men även emotionellt. Vidare kan även 
vårdgivare ta del av denna studie för att förbättra förståelse och arbete, utifrån att förstå anhöriga 
på ett djupare plan. Likaså vårdtagare och anhöriga för att finna tröst, och tillhörighet med andra 
individer som genomgått en liknande livssituation för att möjligtvis se att många anhörigas 
upplevelser är liknande. Denna studie visar vikten av att låta anhöriga komma till tals då de 
genomgår en process fylld av känslor som oro och rädsla, men även skuld i bakgrunden av den 
drabbade och under tystnad.  
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