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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Årligen drabbas omkring 30 000 personer i Sverige av stroke där psykiska och 

fysiska efterverkningar ofta är stora. Situationen hanterades av de som drabbats av stroke 

genom att sörja det som förlorats samt genom acceptans av en förändrad kropp och 

livssituation. För de som vårdade personer som drabbats av stroke fanns ett stort behov av 

stöd och hjälp. Examensarbetets vårdvetenskapliga perspektiv hade sin grund i vårdande och 

lidande. Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en person som 

drabbats av stroke. Metod: Metoden utgjordes av en systematisk litteraturstudie med 

beskrivande syntes utifrån en induktiv ansats. Resultat: Analysen resulterade i fyra 

huvudteman: Utanförskap, beroende, förändring och kontroll. Utanförskap baserades på 

känslor av isolering och övergivenhet. Genom behov av stöd från andra och ett nytt ansvar 

upplevdes ett beroende. Förändring innebar både förändrade roller samt förlust av 

självständighet. Brist på kontroll resulterade i känslor av ovisshet, för att återfå kontroll 

användes metoder för att hantera livssituationen. Slutsatser: Anhöriga upplevde att vården av 

närstående var ett påtvingat ansvar och brist på stöd från hälso- och sjukvården bidrog till 

negativa upplevelser. Genom metoder för att hantera livssituationen accepterade anhöriga den 

nya livssituationen. 

 
Nyckelord: anhöriga, förändring, stroke, upplevelser, vårda, vårdvetenskap 

ABSTRACT 
Background: Each year approximately 30 000 people suffer from stroke in Sweden, often 

with substantial mental and physical consequences. Those who suffered from stroke handled 

the situation by mourning what they had lost and by accepting their changed body and life 

situation. For those who provide care for people who has suffered a stroke help and support 

was required. The caring science perspective was based upon caring and suffering. Aim: The 

purpose of this study was to describe family caregivers’ experiences of caring for persons 

who had suffered a stroke. Method: The method consisted of a systematic review with a 

descriptive synthesis and an inductive approach. Results: The analysis resulted in four major 

themes: alienation, dependency, change and control. Alienation was based on feelings of 

isolation and abandonment. Through the need for support from others and a new 

responsibility dependence was experienced. Change involved both a change of roles and the 

loss of independence. Lack of control resulted in feelings of uncertainty. In order to regain 

control methods to manage the life situation was used. Conclusions: Family caregivers 

experienced the caring for the person who had suffered a stroke as a responsibility that was 

forced upon them and the lack of support from the health care services contributed to negative 

experiences. By using coping strategies to manage the life situation family caregivers 

accepted the new life situation.   
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1. INLEDNING 

Vi har valt att skriva om hur det är att som anhörig vårda en person som drabbats av stroke. 

Detta ämne har vi valt av två olika anledningar. Vi anser att stroke är en intressant och 

mångfacetterad sjukdom som kan yttra sig på flera olika sätt. Exempelvis kan en människa gå 

från en vänstersidig förlamning till att återfå sin fulla kroppsstyrka, motorik och rörlighet. Vi 

anser även att anhörigas betydelse och roll i en sådan situation bör lyftas fram, då situationen 

ofta innebär en helt ny livssituation för alla inblandade parter. Vi vill i detta examensarbete 

visa på vikten av anhörigas roll i kampen om att återfå en fungerande livssituation efter den 

livsomvälvande händelse som uppstår när en person drabbas av stroke. Vi vill undersöka och 

fördjupa oss i anhörigas situation och upplevelser, då vi även själva har närstående som både 

drabbats av stroke och anhöriga som kämpat med och för den drabbade. I enlighet med 

regeringens proposition (Prop., 2008/09:82) syftar benämningen anhörig till en 

familjemedlem, släkting eller vän som vårdar den person som drabbats av stroke, det vill säga 

den närstående. 

 

2. BAKGRUND 
I bakgrunden presenteras vårdvetenskapligt perspektiv där begreppen vårdande och lidande 

ligger till grund för examensarbetet. Den medicinska bilden kring begreppet stroke beskrivs. 

Tidigare forskning samt behovet av stöd till anhöriga synliggörs. Bakgrunden problematiseras 

i den problemformulering som ligger till grund för examensarbetet.  

 

2.1 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Vårdvetenskapligt perspektiv för examensarbetet i vårdvetenskap presenteras, där begreppen 

vårdande och lidande beskrivs. 

 

2.1.1 Vårdande  

Eriksson (1995) beskriver vårdande som något konstant och naturligt som existerat lika länge 

som människa och djur. Vårdande finns inneboende i alla individer och utgörs av kärlek till 

varandra och i vårdandet förstärks människan av den andre. Det är genom kärlek som 

individen skänker och erhåller styrka att växa som människa. Människan formas genom 

kärlek och omtänksamhet och genom detta får människan bekräftelse. Kärleken inbegriper 

även människans tro och hopp som tillsammans utgör förtroende och strävan efter liv.  

 

Begreppen ansa, leka och lära är grundstenarna i det Eriksson beskriver som caring, det vill 

säga vårdande. Caring har sitt ursprung i caritas som betyder kärlek till människan och 

medkänsla. Eriksson (2000) skriver om den naturliga vården där människan uppnår 

välbefinnande, förtroende och en positiv förändring av hälsan genom att ansa, leka och lära i 

samverkan med vänner och familj. Ur ett vårdandeperspektiv är ansandet den mest väsentliga 

grundstenen. Ansa betyder kroppslig och andlig rening till förmån för individens hälsa. Leka 

är en väg till hälsa genom att bejaka den naturliga kreativiteten och genom detta utveckla 

människan som individ och hennes funktion tillsammans med andra. Lära innebär en 

personlig utveckling och är en viktig del i vården då lärandet ger människan nya vägar och 

ökad potential. Vårdare beskrivs som något som alla människor är naturligt i grunden, och 

vård som en växelverkan mellan vårdare och den som vårdas. I och med en allt mer 

teknologisk och professionell utveckling inom vården har en enkelriktad vård, där den som 

vårdas är alltmer inaktiv, vuxit fram. Miljö beskrivs som en faktor som kan främja vårdandet, 

då miljön kan frambringa det vårdande beteendet hos människor och även självständighet att 

fullfölja det som verkligen önskas.  
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2.1.2 Lidande  

Eriksson (2005) har skrivit om lidande som något personligt och unikt för varje enskild 

människa. Lidandet liknas vid ett döende som innebär en personlig förlust av symbolisk- eller 

reell karaktär. Att i lidandet mista någonting skapar en saknad hos personen, men innebär 

även en möjlighet till uppgörelse vilket skapar potential till något nytt. Om uppgörelsen inte 

uppstår sker ett långsamt förfall där den spirituella livsvärlden faller sönder. Lidandet innebär 

med andra ord alltid en kamp mellan det som är gott och ont. Den svåraste formen av lidande 

är att inte kunna lida alls. Den person som är oförmögen att lida uppfattas ofta som 

annorlunda av andra, eftersom människor runt omkring personen väntar sig att hon/han ska 

visa sitt lidande.  

 

En annan typ av lidande som beskrivs är det lidande som upplevs med någon annan, 

medlidandet. Medlidandet är enligt Eriksson grunden i allt vårdande och utgör ett viktigt 

begrepp inom vårdvetenskapen. Medlidande kräver både mod och uppoffringar från den som 

lider med den andre. Uppoffringar utförs inte till sin egen personliga fördel, utan består av en 

osjälvisk gärning gentemot den lidande. Om personen som har ett medlidande samtidigt har 

ett eget lidande, kan medlidandet gå förlorat om personen istället uppslukas av sitt eget 

lidande. Livslidande är en form av lidande som påverkar hela människans tillvaro genom att 

orsaker till livslidandet hör samman med förluster och risker som det innebär att vara 

människa. Livslidandet innebär en påtvingad omställning i människans liv som därmed 

tvingas söka efter nya meningar. Att lindra ett livslidande är svårt, och den som lider måste 

själv utstå sitt lidande, lida ut. Att finnas där för den som lider, behandla personen med 

respekt och värdighet samt att samtala, trösta och inspirera kan hjälpa i lidandet.  

 

Eriksson beskriver lidandets drama som något som alla människor som lider upplever, vilket 

skapas av förväntningar som uppstår under inträdande i en vårdande relation. Att lindra 

någons lidande, innebär att bli medspelare i lidandets drama. Eriksson menar att människan 

idag har svårt att uttrycka det egna lidandet i ord varpå lidandet ofta reduceras till att enbart 

vara fysiskt vilket utgör ett hinder i försoning med lidandet, lindring av lindandet samt 

reducerar möjlighet att växa och utvecklas. Lidandets drama består av nivåerna; bekräfta 

lidandet, få tid och rum att lida ut samt försonas med sitt lidande. Att bekräfta en människas 

lidande är detsamma som att genom ord eller beröring synliggöra den andra människan i 

lidandet vilket inger tröst. Att få tid och rum att lida ut innebär att den som lider behöver få 

möjlighet att växla mellan lidande och lust, behöver få vara ensam i sitt lidande men även få 

känna gemenskap då övergivenhet skapar förtvivlan och hopplöshet. Att försonas med sitt 

lidande innebär att ge lidandet en mening och skapa nytt liv i det som gått förlorat. 

Försoningen ger människan en ny meningsfullhet. Att som människa inte gå in i lidandets 

drama föder ett större lidande och slutligen ett döende.  

 

2.2 Stroke 

En stroke, eller ett slaganfall, är enligt Ericson och Ericson (2008) ett samlingsnamn för 

hjärninfarkter och hjärnblödningar orsakade av en trombos, emboli eller blödning. På grund 

av att Sveriges befolkning blir allt äldre har prevalensen för stroke ökat. Personer som 

drabbats av stroke är den största patientgruppen inneliggande på sjukhus idag. Enligt 

STROKE-Riksförbundet (2006) drabbas cirka 30 000 personer årligen av stroke i Sverige. 

Ericson och Ericson (2008) skriver att mortaliteten och antalet som får stora handikapp bland 

patienter som drabbats av stroke har minskat på grund av en allt mer utvecklad vård, både 

medicinsk akutvård, omvårdnad och rehabilitering. Riskfaktorer som Ericson och Ericson 

identifierar är bland annat stigande ålder, högt blodtryck, hög kolesterolhalt, diabetes, 

övervikt, undermålig fysisk aktivitet samt rökning. Efterverkningar av stroke kan till exempel 
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innebära nedsatt mobiliseringsförmåga, problem vid måltidssituationer, minnesstörningar, 

orienteringsproblem, psykoemotionella störningar samt svårt att förstå och göra sig förstådd.  

 

2.3 Tidigare forskning 

I tidigare forskning beskrivs upplevelser av fysiskt och psykiskt lidande av personer som 

insjuknat i stroke. Vidare beskrivs upplevelser av rehabilitering av både sjukgymnaster och 

personer som drabbats av stroke samt hur de som drabbats av stroke upplever metoder för att 

hantera livssituationen och återanpassning.  

 

2.3.1 Stroke - fysiskt och psykiskt lidande 

Hos de som drabbats av stroke var följderna generellt sätt stora och sviterna av stroke kunde 

ha en mer social än fysisk påverkan. Förutom att följderna hade påverkat fysisk funktion 

påvisades skillnader i fritids- och sociala aktiviteter. De som drabbats av stroke hade både 

fysiska och känslomässiga lidanden där en vanlig känslomässig följd var depression, vilket 

ledde till en upplevelse av minskad livskvalitet samt påverkan på återhämtnings- och 

rehabiliteringsförmågan. Minskad fysisk förmåga tillsammans med depressionen påverkade 

hela familjen. Personer som drabbats av stroke upplevde att detta var slutet på det liv de hade 

haft innan insjuknandet och att de nu var tvungna att skapa ett nytt liv. De som drabbats av 

stroke upplevde att oförmåga att återgå till arbete, oförmåga att bibehålla sin forna sociala roll 

samt oförmåga att delta i aktiviteter de tidigare gjort var den största förlusten efter 

insjuknandet. En frustration över att inte kunna förändra sin levnadssituation upplevdes 

(O´Connell et al., 2001). 

 

2.3.2 Rehabilitering och metoder för att hantera livssituationen 

De som drabbats av stroke kunde påvisa ett antal faktorer som antingen hade främjat eller 

hindrat förmågan till återhämtning. Dessa faktorer kunde till exempel vara individuella 

handlingar eller erfarenheter som ansågs vara viktiga för att påverka utvecklingen hos de som 

drabbats av stroke. Faktorer som påverkade återhämtningen delades in i två teman. Det första 

temat bestod av interna faktorer så som individens förmåga att ha kontroll över sina framsteg, 

hoppfullhet samt rädsla över att vara beroende av någon annan. Det andra temat bestod av 

externa faktorer så som ett oberoende av andra, klara av allmän daglig livsföring och 

mobilisering. Ett samspel mellan dessa två teman måste finnas och vårdpersonal måste kunna 

identifiera individuella målsättningar och önskemål hos de som drabbats av stroke. Detta 

skulle bidra till en mer individanpassad vård och därmed främja rehabilitering och 

återhämtningsprocessen (Jones, Mandy & Partridge, 2008). 

 

De som drabbats av stroke var missnöjda med graden av återhämtning och rehabilitering som 

uppnåtts vid utskrivningstillfället från avdelningar. Utbytet av information mellan de som 

drabbats av stroke och sjukgymnaster undersöktes och huruvida höga förväntningar på 

återhämtningsgraden kunde härledas till detta. Sjukgymnaster var väldigt restriktiva med att 

höja de som drabbats av stroke och anhörigas förväntningar och hopp om att de skulle bli helt 

återställda. Sjukgymnaster var medvetna om hur lätt det var att väcka hopp hos de som 

drabbats av stroke och anhöriga, samt svårigheter och besvikelse som uppstått om hoppet som 

väckts inte infriats. Sjukgymnaster var därför försiktiga med att diskutera möjligheter till 

återhämtning. Trots att sjukgymnaster inte hade någon optimistisk framtoning gällande 

information till de som drabbats av stroke, hade dessa fortfarande höga förväntningar på 

eftervård och graden av återhämtning. Sjukgymnaster borde arbeta mer med att främja 

realistiska förväntningar av rehabiliteringsprocessen, för att hålla de som drabbats av stroke 

motiverade men ändå ha en realistisk syn på återhämtningsgraden (Wiles, Ashburn, Payne & 

Murphy, 2002).   
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2.3.3 Återanpassning 

För att personer som drabbats av stroke skulle återanpassas till samhället och till ett nytt sätt 

att leva efter utskrivning från en stroke-rehabiliteringsavdelning, var de tvungna att få jämvikt 

mellan förväntningar på återhämtningsgraden och kvarvarande fysiska funktioner (Wood, 

Connelly & Maly, 2010).  Livsförändringar var relaterade till de som drabbats av strokes 

fysiska komplikationer efter insjuknande i stroke (Rittman et al., 2004). Att komma tillbaka 

innebar att ta kontroll över fysiska funktioner som gått förlorade, öka sin självständighet och 

börja leva ett liv anpassat efter nya förutsättningar (Wood et al., 2010). För att kunna hantera 

den förändrade livssituationen var de som drabbats av stroke tvungna att få tid att sörja sitt 

forna jag, acceptera en ny och förändrad kropp samt en ny livssituation (Rittman et al., 2004). 
 

De som drabbats av stroke upplevde en ökad självständighet under rehabiliteringstiden på 

sjukhuset, men vid hemkomst efter utskrivning upplevdes situationen överväldigande och 

okontrollerbar innan de återfick kontrollen. Att inte kunna hantera sådant som de innan 

stroken hade klarat av fick dem att uppleva hjälplöshet och osjälvständighet då de var 

beroende av hjälp från andra. De som drabbats av stroke upplevde minskat självförtroende när 

de inte längre klarade av sådant de tidigare gjort, som att arbeta eller sköta hushållet. 

Överbeskyddande anhöriga som hela tiden talade om vad de fick och inte fick göra bidrog till 

att de som drabbats av stroke kände sig obetydliga. De fick regelbundet omvärdera tidigare 

uppsatta mål gällande vad de klarade av med hänsyn till den fysiska återhämtningsgraden. 

Anledningar till bakslag och tvivel var när de som insjuknat i stroke drabbades av sjukdom 

eller behövde operation då de upplevde att de tog ett steg tillbaka i rehabiliteringen och fick 

börja om (Wood et al., 2010). De som drabbats av stroke var vid hemkomst omedvetna om 

vad de kunde och inte kunde göra varpå de var tvungna att testa sina gränser. Rutiner var av 

betydelse för att reducera stora omställningar från tiden på sjukhus till hemkomst. 

Upplevelsen av att ha ett normalt liv stärktes genom skapandet av fasta rutiner. Att upprätta 

dagliga rutiner var ett sätt att lära sig fungera i det dagliga livet trots fysiska begränsningar 

(Rittman et al., 2004). De som drabbats av stroke behövde få stöd och hjälp från anhöriga och 

vårdgivare för att sätta upp realistiska mål beroende på vad de klarade av. Att ha något att 

göra bidrog till en känsla av medverkan i samhället och känsla av meningsfullhet. Relationer 

till andra och meningsfulla aktiviteter gav en känsla av välmående (Wood et al., 2010).  

 

2.4 Stöd till anhöriga 

Enligt regeringens proposition (Prop., 2008/09:82) utfördes år 2000 cirka 70 procent av 

hjälpen till personer över 75 år av anhöriga. Anhöriga som vårdade sina närstående var 

vanligtvis mellan 75-84 år gamla och det var främst gifta par där mannen eller hustrun hjälpte 

den andre i hemmet. Anhöriga som vårdade närstående var en företeelse som ökade markant 

under 1990-talets andra hälft. Det var främst bland barn som vårdade sina föräldrar som 

antalet steg. Anledningar till ökningen berodde bland annat på omstruktureringar inom hälso- 

och sjukvården. Antalet vårdplatser sjönk samtidigt som vårdtiderna blev kortare. De som 

skrevs ut från sjukhusen hade ett större vårdbehov än tidigare vilket ökade trycket på 

äldreomsorgen, detta medförde att personer med ett mindre vårdbehov inte fick plats på 

ålderdomshem. Antalet vårdplatser hade minskat inom äldreomsorgen samtidigt som behovet 

av hjälp i hemmet hade ökat. Regeringens proposition lades fram för att få igenom en 

lagändrig beträffande stöd till anhöriga som vårdar närstående. Lagändringen i 

Socialtjänstlagen (SOL, SFS 2001:453), kap. 5, 10 § bestod i en ändring från att 

Socialnämnden bör avlösa och ge stöd till personer som vårdar närstående som är sjuka, äldre 

eller har funktionshinder, till att Socialnämnden ska underlätta och stödja de som vårdar eller 

stödjer närstående på grund av sjukdom, ålderdom eller funktionshinder. Enligt regeringens 

proposition (Prop., 2008/09:82) innebar inte lagändringen att anhöriga var tvungna att vårda 
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närstående och inte heller i större utsträckning, utan lagändringen syftade till att underlätta 

och stödja anhörigas arbete som skulle grundas på fri vilja.  

 

Enligt regeringens proposition (Prop., 2008/09:82) fanns ett stort behov av att ge stöd till 

anhöriga som vårdade närstående. Vårdandet var ofta av praktisk karaktär som att hjälpa till 

med personlig hygien eller skötsel av hushållet, men även för social stimulans. Palliativ vård i 

hemmet av närstående var även förekommande. Anhöriga var ett viktigt stöd och resurs för 

den som drabbades av den funktionsnedsättning som stroke kunde innebära, men det innebar 

även en stor påfrestning för anhöriga som löpte stor risk att drabbas av fysisk och psykisk 

ohälsa. Anhöriga som vårdade närstående riskerade att förbise sig själva till förmån för den de 

vårdade. Förbiseenden kunde gälla sömnvanor, motionsvanor och även det sociala livet kunde 

bli lidande. Stödet för anhöriga var även viktigt i ett förebyggande syfte, så att inte anhöriga 

själva skulle komma att vara i behov av vård och stöd. Anhöriga behövde tid för sig själv och 

möjlighet att se till resten av familjen samt att få ökad insikt i hur situationen kunde hanteras. 

Insatserna syftade till att individanpassas efter anhörigas och närståendes unika situation och 

behov. Det kunde exempelvis bestå i avlösning, möjlighet till vila, få vara med i grupper där 

anhöriga hade möjlighet att träffas och diskutera sin situation samt utbildningar för 

kompetensutveckling. Det var viktigt att anhöriga kände att det de gjorde för närstående var 

värdefullt och uppskattat och att de fick något tillbaka. Vikten av socialtjänstens roll som stöd 

för dessa anhöriga underströks som något som borde vara ett obligatorium. Genom att se till 

anhörigas och deras närståendes behov kunde kraft och trygghet främjas.  

 

2.5 Problemformulering 

Den vårdande egenskapen finns hos alla människor och utgörs av kärlek till varandra. Det är 

genom kärlek som människan ger och får styrka att utvecklas som människa. Vad driver 

anhöriga i vårdandet av närstående och varifrån hämtar anhöriga personlig kraft och styrka? 

Lidande är att mista någonting vilket skapar saknad hos människan. Medlidande beskrivs som 

en osjälvisk handling gentemot den som lider och är grunden i allt vårdande. Mod och 

uppoffringar krävs av den som lider med en annan människa. Hur ser anhöriga på sitt lidande 

och medlidande? Varje år drabbas cirka 30 000 personer i Sverige av stroke, och 

efterverkningar som kommunikationssvårigheter, nedsatt mobilisering och minnestörningar är 

vanliga.  

 

Att drabbas av stroke innebär stora förändringar för individen som drabbas. Förutom de 

fysiska komplikationerna av stroke kan även emotionella följder påvisas där bland annat 

depression är vanligt förekommande. Depression genererar en känsla av minskad livskvalitet 

som kan ge större påverkan än de fysiska komplikationerna hos de som drabbats av stroke. 

Även för personer runtom den drabbade, de anhöriga, medför den förändrade situationen 

betydande omställningar. Vilka förändringar innebär det för anhöriga då en närstående 

drabbas av stroke och hur yttrar sig dessa förändringar? Vikten av stöd till anhöriga som 

vårdar närstående betonas, då detta är en företeelse som ökar i landet i takt med att antalet 

vårdplatser minskar. Anhöriga utgör ett stöd och en resurs för den som drabbats av stroke. 

Genom stöd från socialnämnden kan anhöriga och personen som blir vårdad erhålla kraft och 

trygghet. Hur stöds på bästa sätt anhöriga som vårdar närstående? Vilka upplevelser har 

anhöriga av att vårda närstående? Examensarbetet kan vara av betydelse för att öka 

förståelsen hos vårdgivare gällande anhörigas upplevelser av att vårda en person som drabbats 

av stroke, detta för att på bästa sätt kunna stödja anhöriga i vården av närstående. 

 

3. SYFTE  
Syftet är att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en person som drabbats av stroke.  
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4. METOD 
I följande metodbeskrivning redogörs för den valda metoden och dess tillvägagångssätt. 

Metoder för datainsamling, motivering för urval, dataanalysens genomförande samt de etiska 

övervägandena finns beskrivna.  

 

4.1 Val av metod 
Metoden utgjordes av en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes där bearbetat 

material i form av vetenskapliga artiklar med en kvalitativ inriktning analyserades utifrån en 

induktiv ansats. Denna metod valdes för att på ett tydligt sätt besvara examensarbetets syfte. 

En induktiv ansats är enligt Forsberg och Wengström (2003) en vanlig ansats vid analys av 

kvalitativa artiklar. En induktiv ansats går ut på att utan antaganden söka data relaterat till det 

valda problemområdet för att sedan försöka forma nya teser och uppfattningar. Enligt Evans 

(2002) ger en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes en översikt och en 

beskrivning av kvalitativa studier som valts att analyseras med en minimal omtolkning av 

studiernas innehåll. Den beskrivande syntesen består av fyra delar; insamling av data, 

identifiering av nyckelfynd, skapa teman utifrån studierna och beskriva fenomenet. 

Datainsamlingen utgörs av att fastställa vilken typ av material som avses användas. Därefter 

söks materialet genom olika databaser och sökmotorer för att vidare bestämma vilka studier 

som ska användas, det vill säga ett urval utefter det valda syftet. Identifiering av nyckelfynd 

består av att studierna genomläses upprepade gånger för att skapa en helhetsbild. Nyckelord 

identifieras för att få fram det mest väsentliga från varje enskild studie. Därefter identifieras 

likheter och skillnader mellan olika nyckelfynd. Liknande nyckelfynd delas in i kategorier och 

bildar teman, även underteman bildas utifrån dessa. Genom denna process skapas en djupare 

förståelse för fenomenet. För att beskriva fenomenet kontrolleras teman gentemot 

originalstudien, fynden från syntesen dokumenteras med sina teman och underteman och tar 

stöd från den ursprungliga studien.  

 

4.2 Datainsamling och urval 

I datainsamlingen inkluderades artiklar efter det valda syftet; anhörigas upplevelser av att 

vårda en person som drabbats av stroke. Då det var upplevelser ur anhörigas perspektiv som 

valdes att undersökas exkluderades artiklar som hade andra perspektiv än det valda. Eftersom 

det var upplevelser som analyserades inkluderades kvalitativa artiklar medan kvantitativa 

artiklar exkluderades. Kvalitativa artiklar ansågs ge en mer ingående kunskap och djupgående 

beskrivning av upplevelser än kvantitativa artiklar. Ett annat inklusionkriterie var att 

artiklarna skulle vara av vetenskaplig karaktär och struktur och även ha publicerats i en 

vetenskaplig tidsskrift, varpå artiklar som inte höll en vetenskaplig standard exkluderades.  I 

datainsamlingen gjordes ett urval där artiklar inkluderades som var publicerade tidigast år 

2000, vilket resulterade i ett urval på tio vetenskapliga artiklar (se bilaga 1). Att vetenskapliga 

artiklar publicerade tidigast år 2000 inkluderades berodde dels på liten tillgång till artiklar 

som besvarade det valda syftet men även eftersom upplevelser ansågs vara bestående och inte 

något som förändrats över tid. Samtidigt ansågs att artiklarna skulle bestå av så aktuell 

forskning som möjligt, varför artiklar publicerade före år 2000 exkluderades. Då 

examensarbetet hade en vårdvetenskaplig förankring exkluderades artiklar som ansågs vara 

allför medicinskt inriktade på begreppet stroke. Artiklar från andra länder än Sverige 

inkluderades eftersom upplevelser inte ansågs skilja sig mellan länder och världsdelar, utan 

var något unikt för varje enskild individ. Det var därför av intresse att undersöka anhörigas 

upplevelser ur ett bredare perspektiv både inom och utanför Sveriges gränser. 

 

Artikelsökningen startades med att nyckelord relevanta för syftet valdes ut och översattes till 

engelska med hjälp av sökverktyget Svensk MeSH. Detta för att inte begränsas till enbart 
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vetenskapliga artiklar skrivna på svenska, men även för att de valda databaserna endast 

godkände engelska termer som sökord. Orden slaganfall och stroke gav MeSH-termen 

”stroke”, sökordet anhöriga gav MeSH-termen ”family” och sökordet vårdgivare gav MeSH-

termen ”caregivers”. Andra sökord som användes under databassökningarna var det engelska 

ordet för kvalitativ, ”qualitative”, eftersom det var kvalitativa artiklar som eftersöktes, det 

engelska ordet för upplevelse och erfarenhet, ”experience” samt det engelska ordet för 

vårdare, ”carer”. De databaser som valdes att användas var CINAHL och PubMed samt 

sökmotorn ELIN@Mälardalen. Datainsamlingen påbörjades i sökmotorn ELIN@Mälardalen 

där enkel sökning valdes. De sökord som användes i denna sökmotor var stroke, experience, 

qualitative, carer och caregivers (se bilaga 1). Alla ord som användes trunkerades för att få så 

många träffar som möjligt på våra specifika sökord (se bilaga 1). Sökningen begränsades till 

att sökorden skulle finns i titel eller som nyckelord samt att utgivningsåret för artiklarna 

skulle vara mellan år 2000 och 2010 eftersom detta ingick i valda inklusionskriterier. 

Dokument som fanns tillgängliga i fulltext inkluderades varpå detta valdes till i sökningen. 

Sökningen i CINAHL bestod av en avancerad sökning där alternativet peer reviewed 

bockades i för att begränsa sökningen till artiklar som blivit fackgranskade. Sökordet stroke 

söktes i titeln samt sökorden family och qualitative söktes som word in subject heading. 

Utgivningsdatumen för artiklarna begränsades inte i sökningen då träffantalet var relativt lågt 

men artiklar publicerade före år 2000 valdes medvetet bort (se bilaga 1). I databasen PubMed 

användes sökorden; stroke, family och caregivers (se bilaga 1). Kombinationen av dess 

sökord gav ett lagom stort antal träffar varpå inga ytterligare begräsningar gjordes.  

 

4.3 Dataanalys 

Metoden som användes för analys av data var Evans (2002) metod för en systematisk 

litteraturstudie med beskrivande syntes av bearbetat material. Analysmetoden bestod av fyra 

steg; insamling av data, identifiering av nyckelfynd, skapande av teman utifrån studierna och 

beskrivning av fenomenet. Det första steget, insamling av data, skedde med hjälp av 

sökmotorer och databaser utifrån det valda syftet samt efter fastställda exklusions- och 

inklusionskriterier. Datainsamlingen resulterade i tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

inriktning. Det andra steget bestod av identifiering av nyckelfynd i valda artiklar. Detta 

genomfördes genom att artiklarna delades upp mellan författarna och lästes upprepade gånger 

för att en helhetsuppfattning samt en djupare förståelse för artiklarnas innehåll skulle erhållas. 

Under genomläsningen av artiklarna ströks nyckelfynd under i varsin färg, detta för att lyfta 

fram det mest essentiella i artiklarnas innehåll. Därefter växlades artiklarna mellan författarna 

och ovanstående procedur upprepades. I det tredje steget jämfördes olika nyckelfynd som 

identifierats i artiklarna varpå likheter och skillnader mellan nyckelfynd urskiljdes och 

kategoriserades i olika teman. Utifrån teman som skapats identifierades likheter mellan 

artiklarnas nyckelfynd vilka bildade fyra nya huvudteman: Utanförskap, Beroende, 

Förändring och Kontroll. Sedan skapades åtta subteman utifrån dessa huvudteman: Isolering, 

Övergivenhet, Stöd, Ansvar, Förändrade roller, Förlust, Ovisshet och Att hantera 

livssituationen. Detta gjordes för att strukturera upp nyckelfynden ytterligare och öka 

förståelsen för fenomenet; anhörigas upplevelser av att vårda en person som drabbats av 

stroke (se bilaga 2). Steg fyra utgjordes av att framkomna teman och subteman analyserades 

och jämfördes med originalartiklarna för att minimera feltolkning av dessa. Sedan 

nedtecknades den beskrivande syntesens resultat med teman och subteman samt stöd från 

originalartiklarnas nyckelfynd. 

 

4.4 Etiska överväganden  

Examensarbetets resultat baserades på kvalitativa artiklar varpå följande forskningsetiska 

regler, i enlighet med Jacobsen (2007), identifierats och beaktats; personernas deltagande i 
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undersökningen bygger på frivillighet och att personerna informerats och gjorts medvetna om 

eventuella risker som deltagandet i undersökningen innebär. Följande tre viktiga aspekter bör 

vidtas vid intervjuer: Intervjupersonen ska ha givit sitt samtycke, forskaren ska värna om 

intervjudeltagarnas privatliv och att studiedeltagarnas berättelser blir sanningsenligt 

framställda i studiens resultatdel. Själva genomförandet av en undersökning medför 

automatiskt intrång i individernas privatliv och det är därmed viktigt att studiedeltagarnas 

identiteter förblir anonyma.  Detta var av särskilt stor vikt då artiklarna som togs del av i 

examensarbetet var baserade på intervjuer och inte enkätsvar, vilket enligt Jacobsen (2007) 

gav studiedeltagarna en känsla av att konfidentialiteten var mindre. Nio av tio artiklar som 

togs del av i examensarbetet uttryckte att de erhållit etiskt tillstånd att genomföras. Den tionde 

artikeln, som var en systematisk litteraturstudie över kvalitativa artiklar som alla erhållit etiskt 

tillstånd, hade fört ett etiskt resonemang. Enligt Codex (2010), som hanterar regler och 

riktlinjer för forskning, bör avstånd tas ifrån oredlighet i forskning, det vill säga inte plagiera, 

förfalska eller fabricera. Gällande engelskspråkiga artiklar som användes i examensarbetet 

avsågs att i största möjliga mån översätta dessa på ett riktigt sätt för att undvika 

förvrängningar och misstolkningar av materialet. Likaså kom citat att återges på originalspråk 

av ovanstående orsak.  

 

5. RESULTAT 

Resultatet har framkommit efter genomförd analys i enlighet med det valda syftet; anhörigas 
upplevelser av att vårda en person som drabbats av stroke. Resultatet redovisas utifrån fyra 

huvudteman med respektive två subteman (se tabell 1). Resultatet förtydligas genom citat på 

originalspråk för att skapa en djupare förståelse för resultatets innehåll. 
 

Tabell 1. Huvudtema och subtema 

HUVUDTEMA SUBTEMA 

 

Utanförskap 

 

 Isolering 

 Övergivenhet 

 

Beroende 

 

 Stöd 

 Ansvar 

 

Förändring 

 

 Förändrade roller 

 Förlust 

 

Kontroll 

 

 Ovisshet 

 Att hantera livssituationen 

 

 

5.1 Utanförskap 

Anhöriga som vårdar personer som drabbats av stroke upplever ett utanförskap vilket grundar 

sig i känslor som isolering och övergivenhet. När socialt umgänge och fritidsaktiviteter 

begränsas genom att ständigt ansvara för vården av närstående i hemmet upplevs isolering. 

Genom att inte känna stöd från hälso- och sjukvården, familjen eller den person som drabbats 

av stroke upplevs övergivenhet.  

 

5.1.1 Isolering 

Upplevelser av isolering yttrar sig som känslomässig och fysisk isolering. Anhörigas sociala 

umgänge och liv avgränsas när en närstående drabbas av stroke. Vid upplevelser att tid saknas 
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för dem själva utan närstående och ett reducerat socialt liv infinner sig en känsla av isolering. 

Upplevelser av att närstående inte vill lämnas ensamma leder till ofrivillig isolering och 

svårigheter att slappna av och känna glädje när de väl är hemifrån. Genom att alltid finnas där 

för närstående avgränsas socialt umgänge för anhöriga, en anhörig beskriver upplevelsen av 

att vänner och bekanta slutar höra av sig (Buschenfeld, Morris & Lockwood, 2009). 

 
              … oh for somebody to phone up and say oh what are you doing, fancy coming down town? Oh yes, I´d  

              love to say yes for once instead of saying oh no I can´t. But now nobody don´t phone me up, because 

              they know the situation. (Buschenfeld et al., 2009, p. 1646-1647) 

 

Avsaknad av egen frihet genom att vara tvungen att alltid finnas där för närstående upplevs 

som att vara tillfångatagen. Att ha närståendes hälsa i sina händer ger anhöriga lite tid för sig 

själva varpå sociala kontakter och fritidsaktiviteter försummas (Greenwood, Mackenzie, 

Cloud & Wilson, 2009a). Upplevelser av att inte ha möjlighet till ett eget liv ger en känsla av 

att vara fängslad och plikten att vårda närstående är tärande och kan påverka sömnen vilket 

följande citat visar på (Bäckström & Sundlin, 2009). 

 
              …I don´t know why I am worn out really… But I think it´s partly because I sleep poorly in the nights,…      

              and then that I all the time…this commitment I think is wearing me out, sometimes you feel as if being   

              chained captive in some way. As if you don´t have a life of your own. (Bäckström & Sundin, 2009, p.  

              1481) 

 

En del anhöriga upplever sig tvungna att överge sitt yrkesverksamma liv för att ta det 

övergripande ansvaret för vården av närstående i hemmet (Greenwood et al., 2009a). Rädsla 

för att närstående ska drabbas av en ny stroke eller ramla i hemmet får anhöriga att stanna 

hemma (Greenwood, Mackenzie, Wilson & Cloud, 2009b). Vårdande av en närstående är ett 

heltidsjobb, att vara bunden till en närstående i vårdandet skapar upplevelser av isolering och 

det egna livet blir lidande (Moore, Maiocco, Schmidt, Guo & Estes, 2002).  

 

5.1.2 Övergivenhet 

Rädsla över att bli lämnad ensam i vårdandet av närstående upplevs, utan vare sig stöd från 

familj och vänner eller hälso- och sjukvården (Wallengren, Friberg & Segesten, 2008). Att 

inte få stöd vid och efter utskrivning från sjukhus är kopplat till en känsla av övergivenhet 

(Bäckström & Sundin, 2009; Ellis-Hill et al., 2009; Moore et al., 2002; Smith, Lawrence, 

Kerr, Langhorne & Lees, 2004). Att vårda en närstående är väldigt påfrestande när det inte 

finns någon där som kan hjälpa till (Buschenfeld et al., 2009). En del anhöriga som hela sitt 

yrkesverksamma liv betalat skatt känner sig bedragna av systemet och besvikna på och 

övergivna av hälso- och sjukvården i eftervården av närstående (Smith et al., 2004). 

 

Trots att anhöriga hela tiden finns vid närståendes sida infinner sig en känsla av osynlighet 

och förminskning av det egna jaget genom för lite uppmärksamhet från närstående. Även i 

relation till vårdgivare upplevs en övergivenhet samt frustration när frågor förblir obesvarade 

då vårdgivare endast koncentrerar sig på vården av närstående (Bäckström & Sundin, 2009; 

Greenwood et al., 2009a; Wallengren et al., 2008). Egna behov åsidosätts och anhörigas 

kunskap ignoreras av vårdgivare (Greenwood et al., 2009a). Att andra i familjen endast ger 

sin uppmärksamhet till personen som drabbats av stroke ökar känslan hos anhöriga av att vara 

övergivna vilket resulterar i att de inte berättar hur de mår ”So… there was sort of no [family 

member] who really asked me how I felt” (Wallengren et al., 2008, p. 52). Andra upplever att 

deras närstående, som i de flesta fall är en make eller maka, har övergivit dem. Ensamhet i 

relationen upplevs särskilt i de fall där närstående har kommunikationssvårigheter, samt med 

ansvaret för hushållet och kontakten med familj och vänner (Wallengren et al., 2008). Känsla 
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av att vara ensam i oron för hushåll och för närståendes tidigare ansvarsområden upplevs 

betungande (Bäckström & Sundlin, 2009). 

 

5.2 Beroende 

Anhöriga som vårdar närstående upplever ett beroende som består av två olika perspektiv. 

Anhöriga är beroende av stöd från hälso- och sjukvården, familj och vänner för att hantera 

den nya situation som uppstår när en närstående drabbas av stroke. Närstående är beroende av 

anhöriga gällande vård i hemmet samt ansvaret för hushåll och ekonomi.  

 

5.2.1 Stöd 

Det var av särskild betydelse för anhöriga som nya i vården av närstående, att ha någon att 

kontakta gällande svåra beslut (Ellis-Hill et al., 2009). Att bekräftas av vårdgivare ger 

trygghet och ökad självkänsla (Wallengren et al., 2008). Många upplever att kunskap och 

praktiska färdigheter som saknas i vårdandet får införskaffas på egen hand utan hälso- och 

sjukvårdens stöd. När tidigare erfarenheter av vårdande finns upplevs ett stöd i det egna 

vårdandet samt större insikt i vad det innebär att drabbas av stroke (Smith et al., 2004). 

Informationen är bristfällig gällande stroke och dess riskfaktorer, efterverkningar med mera. 

Anhöriga identifierar ett lidande hos närstående varpå känslomässigt och socialt stöd söks för 

dem (Greenwood et al., 2009a). Att få information fordrar tid och är krävande då anhöriga 

skickas vidare mellan avdelningar och sällan blir uppringda. Stöd uppfattas som obefintligt 

eller svårt att få tag på vilket illustreras i nedanstående citat (Smith et al., 2004). 

 
              No one tells you anything. How are you to know what’s out there, what’s available if people don’t…tell   

              you? Everything’s a fight. Nothing’s easy and there are waiting lists for everything…It’s a struggle and   

              they expect too much of you. (Smith et al., 2004, p. 240) 

 

Familj, vänner och vårdgivare är ett viktigt stöd för att öka anhörigas välmående och för att de 

inte ska behöva vara bundna till hemmet (Buschenfeld et al., 2009; Bäckström & Sundin, 

2009; Moore et al., 2002). Genom stöd från andra kan anhöriga komma ut och göra något 

annat utan att vara oroliga för närstående ”The anxiety that something will happen to him (the 

person with stroke), when you´re away, that´s nothing I think about, they will handle it at 

home” (Bäckström & Sundin, 2009, p. 1480). Att få hjälp med hushållssysslor, 

känslomässigt- och ekonomiskt stöd samt hjälp i vårdandet av närstående från familj och 

vänner värderas högt (O´Connell & Baker, 2004). Detta för att få jämvikt mellan ansvaret att 

vårda närstående och sköta sitt yrke (Moore et al., 2002). Hjälp i hemmet från vårdgivare 

motsvarar inte alltid anhörigas behov och förväntningar. Tidsbrist, dyra kostnader och 

begränsade stödinsatser är bidragande faktorer till detta ”The Home Help Service [is] fairly 

inadequate in terms of lack of continuity and they don´t spend a great amount of time. It´s 

very dependent upon the individual” (Smith et al., 2004, p. 239). Känslor av nedstämdhet 

uppkommer när anhörigas självständighet är beroende av stöd från andra (Bäckström & 

Sundin, 2009). 

 

5.2.2 Ansvar 

Att påtvingas ett ansvar från hälso- och sjukvården skapar känslor av frustration och oro hos 

anhöriga (Bäckström & Sundin, 2009). Anhöriga upplever det som obekvämt att närstående är 

beroende av dem (Greenwood et al., 2009a). Förändrade rutiner och nya ansvarsområden är 

påfrestande och svåra att hantera, förutom att vårda den närstående bärs ofta ansvaret för att 

sköta hushållets alla sysslor (Buschenfeld et al., 2009; Smith et al., 2004). Anhöriga som inte 

tidigare skött hushållet upplever det som svårt ”[My wife] can´t do anything, I do the cooking, 

the ironing, the housework. I never did a great deal in the house, I find it very difficult” 

(Buschenfeld et al., 2009, p. 1645). Att inte leva upp till förväntningar resulterar i känslor av 
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skam och skuld (Hunt & Smith, 2004). Personer i omgivningen förstår inte de förpliktelser 

och det ansvar som krävs för att vårda en närstående (Bäckström & Sundin, 2009). Anhöriga 

upplever ett ansvar för att motivera och stärka närstående i rehabiliteringen (Moore et al., 

2002; Smith et al., 2004). Det upplevs som tröttsamt och ger upphov till osämja och 

frustration. Närståendes ovilja och oförmåga att medverka i rehabilitering kan upplevas som 

lathet (Smith et al., 2004). 

 

Både positiva och negativa aspekter på att bära ansvaret för närståendes vård upplevs. 

Komma närstående närmare och tycka att vårdandet är givande och betydelsefullt ställs emot 

ansvaret att finnas där dygnet runt och kräver förståelse, kärlek och tålamod ”Well, you have 

to have a lot of patience, a lot of love, a lot of understanding, you know. I think love comes 

beyond them all. If you have the love, then you can handle everything beyond that” (Moore et 

al., 2002, p. 292). Personlig sjukdom och hög ålder försvårar i vårdandet (Greenwood et al., 

2009a; Moore et al., 2002). Att vårda en närstående tas ofta för givet utan att se till anhörigas 

ålder, hälsa eller personliga omständigheter. Uppföljning på hur de klarar av hushållsarbetet 

och den ekonomiska situationen förekommer inte, vilket resulterar i att anhöriga axlar 

ansvaret för både närstående och hushållet (Smith et al., 2004). Att förlora en inkomstkälla i 

och med närståendes insjuknande leder till att en del anhöriga tar fler jobb (Buschenfeld et al., 

2009). Andra anhöriga tvingas sluta sitt arbete och gå ifrån en inkomstkälla för att stanna 

hemma och ta hand om närstående (Greenwood et al., 2009a). Andra upplever vilja att finnas 

där för närstående genom att sluta arbeta och vårda närstående hemma (Buschenfeld et al., 

2009). Begränsad ekonomi leder till prioritering av hjälpinsatser (Bäckström & Sundin, 2009; 

Moore et al., 2002). 

 

5.3 Förändring 

Anhöriga som vårdar närstående upplever ofta förändrade roller i relationen till dem samt 

förluster kopplade till den egna livssituationen och närstående. En förändrad livssituation med 

förändrade roller genererar både positiva och negativa följder. Anhöriga upplever förluster 

förenade med personligt avkall på frihet, socialt liv, arbete samt i relationen till närstående. 

 

5.3.1 Förändrade roller 

När närstående drabbas av stroke upplever anhöriga en ny och förändrad livssituation samt 

rollförändring vilket är påfrestande (Greenwood et al., 2009a; Hunt & Smith, 2004). De 

tvingas in i en roll de inte själva valt och är dåligt förberedda för (Bäckström & Sundin, 2009; 

O´Connell & Baker, 2004). Att gå från make/maka till att bli vårdare är en rollförändring där 

en del anhöriga upplever förhoppning att kunna återgå till forna livsförhållanden och tidigare 

roller, medan andra accepterar att livet inte kommer att bli som det en gång varit (Smith et al., 

2004). Anhöriga anser att hälso- och sjukvården bör förbereda anhöriga som vårdar 

närstående bättre inför den nya rollen och informera om vad den innebär (Moore et al., 2002). 

Den nya livssituationen förändrar anhörigas förhållande gentemot andra familjemedlemmar 

och den närstående (Buschenfeld et al., 2009; Greenwood et al., 2009a). Det är svårt att 

bevara familjeförhållanden som de varit och andra relationer åsidosätts ” I wasn´t able to be 

there as much as I really, really wanted to be, because obviously I was seeing to [partner´s] 

needs…we would have had a much more hands-on relationship with the four 

grandchildren…” (Buschenfeld et al., 2009, p. 1646). Vissa anser att rollen som vårdare tar 

över vilket leder till att det egna jaget reduceras och en känsla av att förminskas under alla 

krav och måsten (Buschenfeld et al., 2009). Rollen som vårdare av närstående och partner går 

inte att kombinera utan rollen som partner blir lidande. I ett förhållande sker ett intellektuellt 

och sexuellt utbyte och en partner är någon som är självständig (Bäckström & Sundin, 2009). 

Andra anhöriga upplever att de kommer närstående och familjen närmare samtidigt som de 
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blir trygga i sin nya roll (Greenwood et al., 2009a; Moore et al., 2002). Anpassning till 

ansvaret och den nya rollen leder till harmoni och ökat välmående. Även förhållandet och 

tilliten mellan anhörig och närstående stärks med tiden ”Whilst he relies on me, I rely on him, 

works both ways, I think the bond has got stronger, it definitely has got stronger” 

(Buschenfeld et al., 2009, p. 1647). Att hantera flera roller samtidigt och variera dessa som 

anhörig upplevs som svårt men går av sig självt med tiden och är ett måste för att undvika 

obehag och samtidigt behålla värdighet för anhöriga (Bäckström & Sundin, 2009).  

 

5.3.2 Förlust 

Livet som varit kastas omkull som en följd av närståendes insjuknande och anhöriga upplever 

social och personlig förlust där egna behov i vissa fall åsidosätts (Greenwood et al., 2009a; 

Hunt & Smith, 2004). Att behöva säga upp sig från sitt arbete och förlora sitt yrke för att ta 

hand om närstående i hemmet upplevs av vissa som en sorg och en saknad (Buschenfeld et 

al., 2009; Greenwood et al., 2009a; O´Connell & Baker, 2004). Förlust av egen 

självständighet, frihet, egentid samt förlust av tidigare kamratskap och förhållande till 

närstående upplevs av många (Greenwood et al., 2009a). Anhöriga upplever ofta även en 

förlust av spontanitet i livet baserat på oförmåga att lämna närstående och hemmet. Känslor 

av trötthet och sorg som kommer ur den förändrade situationen driver även i sällsynta fall 

anhörigas barn ifrån dem (Bäckström & Sundin, 2009). 

Personlighetsförändringar hos närstående leder till känslor som förtvivlan och sorg. Insikt i 

närståendes förlust av engagemang, kommunikationsförmåga och självständighet föder oro 

och upplevs som en del i att familjeförhållanden raserar (Wallengren et al., 2008). Kvaliteten 

på förhållanden minskar och en förlust av närstående upplevs när intimiteten i relationer avtar 

och anhöriga och närstående är som främlingar för varandra ”I´ve lost my man. There was no 

intimacy, there was nothing…you there, me there, that was it. So we were complete and utter 

strangers” (Buschenfeld et al., 2009, p. 1645). Parallellt med vårdande av närstående, sörjer 

anhöriga för den person de en gång känt och som nu är någon annan (Bäckström & Sundin, 

2009). Anhöriga upplever sorg över närståendes nedsatta kognitiva, funktionella, och 

känslomässiga förmåga (Greenwood et al., 2009a). Fysiska komplikationer upplevs lättare att 

hantera än kognitiva förluster. Upplevelser av fördjupade relationer och gemenskap ställs mot 

upplevelser av förlust av en meningsfull relation där anhöriga ger mer än de får tillbaka. Att 

ha någon att dela vardagen med, vara intim med och känna närhet till saknas och den sexuella 

relationen upplevs som nästintill obefintlig. Tillgivenhet och vänskap utgör en desto större del 

av förhållandet då den grundläggande kärleken för närstående finns kvar (Bäckström & 

Sundin, 2009).  

 

5.4 Kontroll 
Ovisshet kopplat till närståendes sjukdomssituation upplevs, samt oro inför uppgiften att 

vårda närstående och inför framtiden. Bristande kunskap och information från vårdgivare 

leder till förlorad kontroll och osäkerhet i vårdandet vilket motiverar sökande efter förståelse. 

Anhöriga tar hjälp av olika metoder för att klara av en ny och förändrad livssituation samt för 

att återfå kontroll över livssituationen. Dessa utgörs av att acceptera situationen, ta en dag i 

taget, fokusera på det positiva i situationen, ha tid för sig själv, jämföra sin situation med 

andra, använda sig av humor samt upprätta fasta rutiner. 

 

5.4.1 Ovisshet 

Att kastas in i en roll utan förberedelse bidrar till osäkerhet inför rollen som vårdare av 

närstående och inför framtiden (Bäckström & Sundin, 2009; O´Connell & Baker, 2004). Den 

nya situationen är skrämmande och oviss till skillnad från det tidigare trygga familjelivet 

(Wallengren et al., 2008). Trots starka band inom familjer kvarstår osäkerhet och svårighet 
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kring närståendes situation för anhöriga (Hunt & Smith, 2004). Ovisshet är kopplat till 

närståendes tillstånd på både kort och lång sikt. Ovisshet relaterad till närståendes prognos, 

graden av efterverkningar samt hur livet hemma kommer att bli upplevs till en början. 

Osäkerhet inför hemkomst och huruvida boendesituationen kommer att fungera, om de 

kommer kunna bo kvar hemma eller behöva flytta någon annanstans. Ovisshet rörande 

bestående men hos närstående samt svårigheter att planera och sia för framtiden upplevs på 

längre sikt (Greenwood et al., 2009b). Rädsla inför framtiden upplevs gällande förvärring av 

närståendes tillstånd eller återinsjuknande (Bäckström & Sundin, 2009; Ellis-Hill et al., 2009; 

Greenwood et al., 2009a; Greenwood et al., 2009b; Moore et al., 2002; O´Connell & Baker, 

2004; Wallengren et al., 2008). Genom närståendes insjuknande i stroke blir anhöriga 

medvetna om sin egen sårbarhet (Greenwood et al., 2009b; Wallengren et al., 2008).  

 

Anhöriga upplever osäkerhet och stress inför att vårda närstående (Greenwood et al., 2009a). 

Okunskap leder till osäkerhet vilket upplevs stressfyllt. Att inte veta om anhöriga gör rätt eller 

fel i vårdande och rehabilitering leder till tvekan (Ellis-Hill et al., 2009). En bidragande faktor 

till osäkerhet är dålig information från vårdgivare (Ellis-Hill et al., 2009; Greenwood et al., 

2009a; Moore et al., 2002; O´Connell & Baker, 2004; Smith et al., 2004; Wallengren et al., 

2008). I och med oklara följder för närstående efter insjuknande och dålig kunskap ökar 

anhörigas behov av att söka förståelse (Greenwood et al., 2009a; Wallengren et al., 2008). 

Ovisshet gör det svårt att planera för framtiden som upplevs ändlös. Ovisshet och oro inför 

framtiden och huruvida anhöriga klarar av situationen upplevs medan en känsla av att de 

måste är tydlig ” How am I going to cope? … I don´t know I really don´t know … when the 

worry is on my shoulders that´s all I´m thinking about … I don´t think I could take the worry. 

I don´t – maybe I´ll have to” (Hunt & Smith, 2004, p. 1003). Anhöriga med egen sjukdom 

upplever än större osäkerhet inför vården av närstående och huruvida de ska klara av 

situationen. Att inte ha kontroll och upplevelser av orättvisa, resulterar i försök att förstå och 

klargöra strokens uppkomst och hur de hamnat i den oförutsägbara situationen (Hunt & 

Smith, 2004). Oro inför att själv drabbas av sjukdom i framtiden vilket skulle hindra eller 

försvåra vårdande av närstående upplevs (Moore et al., 2002). Ovisshet rörande följder av 

stroke kan även ge upphov till hopp (Greenwood et al., 2009b). När närstående visar 

förbättring ser framtiden ljusare ut (Wallengren et al., 2008). 

 

5.4.2 Att hantera livssituationen 

Anhöriga tvingas in i en situation som accepteras och omstruktureras och ger ett nytt sätt att 

leva. Insikt i och acceptans av att livet inte kommer att bli som det en gång varit är ett sätt att 

uppleva trygghet, lättnad och känslomässig balans (Bäckström & Sundin, 2009). Förståelse 

för den nya situationen inger hopp (Wallengren et al., 2008). Anhöriga hanterar 

livssituationen genom att fråga efter och ta emot hjälp och information. Anhöriga ger 

närstående hjälp till självhjälp i den omfattning närstående klarar av, att ha tålamod och visa 

förståelse gentemot närstående är av betydelse (Greenwood et al., 2009a). Att se till att få tid 

för sig själv är viktigt för att klara av en ny livssituation (Bäckström & Sundin, 2009; 

Greenwood et al., 2009a; Smith et al., 2004). Att ta en dag i taget är av betydelse för att 

situationen inte ska bli ohållbar (Bäckström & Sundin, 2009; Greenwood et al., 2009a; 

Greenwood, Mackenzie, Wilson & Cloud, 2009b; O´Connell & Baker, 2004; Smith et al., 

2004; Wallengren et al., 2008). Att bita ihop och ha styrka att hantera en förändrad 

livssituation och inte ge upp är särskilt viktigt för anhöriga med barn (Bäckström & Sundin, 

2009). Starka band till familjen är en viktig resurs för att hantera den nya livssituationen, 

likaså att få styrka genom en god relation till vårdpersonal. Trots upplevelser av sorg och 

förtvivlan finns styrka i anhörigas förhållanden till närstående (Hunt & Smith, 2004). Att 

införliva stroke i ett nytt sätt att leva och samtidigt försöka vara en vanlig familj uppnås 
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genom att planera för tid tillsammans utan utomstående och bibehålla tidigare rutiner 

(Bäckström & Sundin, 2009). Att ha fasta rutiner och planera vardagen minskar oro och 

ovisshet och skapar kontroll. Istället för att oroa sig för framtiden och vad som kan hända 

ligger fokus på nuet och genom att ta en dag i taget reduceras osäkerhet och resulterar i att 

anhöriga tar tillvara på var dags glädjestunder. En anhörig beskriver att det som händer går 

inte att förutse och hanteras när det har hänt vilket nedanstående citat visar (Greenwood et al., 

2009a; Greenwood et al., 2009b). 

 
              If they´re going to have one (stroke), they´ll have one, you know, you can´t sit there for six weeks, three  

              months thinking´Oh God, is it going to happen today´. You know, if it´s going to happen, it´ll happen   

              and when it happens then you cope with it… you can´t live on what´s going to happen… You´d be a  

              nervous wreck. (Greenwood et al., 2009b, p. 1127) 
 

Anhöriga upplever även att framtiden kan vara positiv genom att planera för det egna livet, 

om än med nya förutsättningar. Att inte låta sig påverkas av närståendes situation är ett sätt att 

hantera situationen, exempelvis genom att låta närstående vårdas på hem (Wallengren et al., 

2008). Med tiden upplever anhöriga att det är lättare att se framåt (Greenwood et al., 2009b). 

För en del leder en tro på gud och spiritualitet till hopp (Greenwood et al., 2009a). Trots 

svårighet att se det positiva i situationen, upplever anhöriga med en aktiv tro att den nya 

situationen kommer resultera i något gott (Greenwood et al., 2009b). Genom att bortse från 

känslomässigt engagemang för närstående finner vissa anhöriga en inneboende styrka och 

orkar därmed hantera situationen (O´Connell & Baker, 2004).  

 

Att klara av att vårda närstående kan innebära att undantrycka egna känslor där humor är ett 

sätt att tänka på annat (Buschenfeld et al., 2009). Humor och skratt är en viktig del för att orka 

med den nya situationen (Greenwood et al., 2009a; Greenwood et al., 2009b; O´Connell & 

Baker, 2004). Likaså identifiera positiva aspekter i situationen och inte fokusera på det 

negativa och osäkra upplevs vara av betydelse. Anhöriga med små barn eller de som arbetar 

heltid upplever det svårare att fokusera på positiva aspekter än negativa (Greenwood et al., 

2009b). Att jämföra nuvarande situation med tidigare erfarenheter som exempelvis en 

skilsmässa är ett sätt att hantera situationen (Buschenfeld et al., 2009). Ett annat sätt är att 

söka stöd och hjälp i anhöriggrupper med personer i samma situation (Greenwood et al., 

2009a). Att jämföra sin situation med andra anhöriga som har det bättre kan ge känslor av 

besvikelse (Buschenfeld et al., 2009). Att jämföra sig med andra som har det värre gör att 

anhöriga kan uppleva tacksamhet över sin egen livssituation, likaså att vara optimistisk och se 

möjligheter i situationen. (Bäckström & Sundin, 2009; Greenwood et al., 2009b; O´Connell & 

Baker, 2004). 

 

Att komma till arbetet upplevs som en tillflyktsort (Buschenfeld et al., 2009). Komma 

hemifrån upplevs befriande och anhöriga finner en balans mellan att känna skuld och att göra 

något för sig själv. Att gå från att all uppmärksamhet riktas mot närstående till att prioritera 

sig själv och uppleva välmående utan att känna skuld och svek gentemot närstående upplevs 

betydelsefullt (Bäckström & Sundin, 2009; O´Connell & Baker, 2004). Att ha tilltro till sin 

egen och närståendes förmåga samt stöd från andra upplevs som en frihet. Egen tid för 

anhöriga upplevs ge mening i livet med tid för eftertanke och möjlighet att samla kraft 

(Bäckström & Sundin, 2009). Hemmet upplevs som en trygg och säker plats, en plats att 

ladda batterierna, för anhöriga som inte lever med närstående (Wallengren et al., 2008). Andra 

anhöriga kommer fram till att de inte har mer att ge och saknar kraft och för att bibehålla egen 

hälsa är den enda utvägen att skilja sig från närstående. Även om anhöriga lever separat från 

närstående finns fortfarande tankarna på dem kvar, frigörelse och ett liv värt att leva kan 

upplevas genom skilsmässa (Bäckström & Sundin, 2009). 
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5.5 Resultatsammanfattning 

Syftet är att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en person som drabbats av stroke. 

Resultatet visar att anhöriga som vårdar närstående upplever ett utanförskap som grundar sig i 

isolering och övergivenhet. Socialt umgänge och fritidsaktiviteter begränsas och anhöriga 

isoleras genom att vara bundna i hemmet och till ansvaret för vården av närstående. 

Övergivenhet upplevs när anhöriga inte känner stöd från hälso- och sjukvården, familjen eller 

den person som drabbats av stroke. Anhöriga upplever att de är beroende av stöd från hälso- 

och sjukvården, familj och vänner för att kunna hantera den livssituation som uppstår när 

närstående drabbas av stroke. Anhöriga bär ett ansvar för närstående som är beroende av deras 

vård samt att de ansvarar för hushåll och ekonomi. I den nya livssituationen upplevs en 

rollförändring gentemot närstående där anhöriga går från att vara exempelvis make/maka till 

att bli vårdare av närstående. Denna roll genererar positiva upplevelser såsom att förhållandet 

mellan anhöriga och närstående förstärks. Negativa upplevelser som att rollen som vårdare tar 

över och anhöriga förlorar sig själva. Anhöriga upplever förluster kopplade till rollen som 

vårdare där de ger avkall på frihet, socialt liv, arbete och relationer. Upplevelser av ovisshet 

och oro är kopplade till hur framtiden kommer att se ut, närståendes sjukdomssituation samt 

rollen som vårdare. Brist på kunskap och information från vårdgivare leder till upplevelser av 

osäkerhet och motiverar sökande efter kunskap och förståelse. Acceptans, ta en dag i taget, 

fokusera på det positiva, ha tid för sig själv, jämföra sin situation med andra, använda sig av 

humor samt upprätta fasta rutiner upplever anhöriga är användbara metoder för att hantera den 

nya livssituationen. 

 

6. DISKUSSION 
I följande avsnitt diskuteras och reflekteras upplevda fördelar och nackdelar med vald metod. 

I resultatdiskussionen diskuteras vårdvetenskapligt perspektiv och tidigare forskning 

gentemot det framkomna resultatet. Diskussion och reflektion över etiska överväganden samt 

förslag till fortsatt forskning presenteras. 

 
6.1 Metoddiskussion 

I examensarbetet har en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes utifrån Evans 

(2002) använts. Materialet utgjordes av bearbetat material i form av tio vetenskapliga artiklar 

med kvalitativ inriktning som analyserades med en induktiv ansats. Den valda metoden var 

adekvat för examensarbetets syfte som bestod i att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda 

en person som drabbats av stroke. Valet att använda kvalitativ forskning istället för kvantitativ 

forskning ansågs lämpligt då det var anhörigas upplevelser som avsågs undersökas och då 

kvalitativ forskning gav en mer djupgående beskrivning av upplevelser. Obearbetat material 

som egna intervjuer med anhöriga, bloggar, samt självbiografisk litteratur hade kunnat 

användas som material för att besvara examensarbetets syfte. Att genomföra egna intervjuer 

valdes bort på grund av tidsbrist och även bloggar och självbiografisk litteratur valdes att inte 

användas då ett intresse fanns att analysera redan bearbetat material med minimal omtolkning 

samt sammanföra tidigare studiers resultat till en ny helhet som belyste det valda 

problemområdet. En beskrivande syntes utifrån Evans (2002) ansågs lämplig då omtolkning 

av studiernas resultat inte var relevant för examensarbetets syfte som var att beskriva 

anhörigas upplevelser utan egna tolkningar och värderingar. Trots försök till ett neutralt 

förhållningssätt och objektivitet i läsning och analys har ändå en liten omtolkning skett, 

eftersom människor i grunden har en förförståelse. Genom att allt material till resultatet varit 

skrivet på engelska och därmed översatts till svenska är detta en bidragande orsak till att 

tolkning kan ha uppstått. Enligt Polit och Beck (2004) är trovärdighet ett mått på huruvida det 

framkomna resultatet är sanningsenligt framställt i förhållande till ursprungskällan. Försök att 

inte förvränga materialet i översättning har gjorts samt citat har kommit att användas på 
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originalspråk för att stärka texternas innehåll vilket bidragit till att höja trovärdigheten i 

resultatets innehåll. Evans (2002) metod lästes flera gånger för att öka förståelsen för dess 

innebörd och tillvägagångssätt. Metodbeskrivningen översattes från originalspråket engelska 

till svenska för att beskrivas i examensarbetets metodavsnitt. I och med översättning ökade 

förståelsen ytterligare och metodens tillvägagångssätt och mening tydliggjordes. 

Inledningsvis, innan analysarbetet av de valda artiklarna påbörjats, uppfattades metoden som 

något oklar och svårbegriplig. Under arbetets gång och i och med praktiskt användande av 

metoden klargjordes dess syfte och hur metoden skulle appliceras. Noga användande av 

metoden under examensarbetets gång ökade resultatets trovärdighet.  

 

Valda sökord för datainsamling grundade sig i vår förförståelse för upplevelser av att vara 

anhörig till en person som drabbats av stroke. En styrka var att alla sökord som användes var 

neutrala och inte värderande för att inte den egna förförståelsen för fenomenet skulle speglas i 

examensarbetets resultat. Enligt Polit och Beck (2004) är överförbarhet en beskrivning av 

huruvida resultatet kan överföras till andra grupper eller andra förhållanden. Artiklar från 

Sverige och även andra länder inkluderades i examensarbetet eftersom upplevelser inte ansågs 

skilja sig mellan länder, utan var något unikt för varje enskild individ. Resultatet skiljde sig 

inte i upplevelser mellan länder där studierna var genomförda vilket ökade resultatets 

överförbarhet då anhöriga till personer som drabbats av stroke runt om i världen hade 

liknande upplevelser. I urvalet för examensarbetets resultat inkluderades artiklar publicerade 

tidigast år 2000 som resulterade i ett urval på tio vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 

2002 och 2009 vilket ansågs vara en styrka då det var aktuell forskning. Vetenskapliga 

artiklar publicerade tidigast år 2000 inkluderades dels på grund av tillgången till artiklar som 

besvarade det valda syftet men även då upplevelser ansågs vara oföränderliga. Samtidigt 

ansågs att artiklarna skulle bestå av så aktuell forskning som möjligt, varför artiklar skrivna 

före år 2000 exkluderades. Utifrån examensarbetets resultat framkom att spännvidden på årtal 

inte hade någon påverkan på resultatet utan anhörigas upplevelser var bestående och inte 

något som förändrats över tid. Examensarbetets genomförande har under hela arbetets gång 

utförts gemensamt med undantag vid läsning av artiklar då detta gjordes parallellt. Artiklarna 

genomlästes växelvis med diskussioner kring artiklarnas innehåll och dess relevans. Detta 

ledde till ökad förståelse för artiklarnas innebörd och en ökad trovärdighet för det framkomna 

resultatet. Val av nyckelfynd kan ha präglats av den egna förförståelsen samt av varandras val 

av nyckelfynd vilket ansågs vara en svaghet. Det har under arbetets gång varit värdefullt att 

tillsammans diskutera examensarbetets förfarande och komma fram till gemensamma 

lösningar på oklarheter. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras examensarbetets framkomna resultat mot vårdvetenskapligt 

perspektiv och tidigare forskning. Ytterligare forskning har lagts till för att styrka och 

diskuteras mot intressanta fynd i det framkomna resultatet. Resultatdiskussionen omfattar 

rubrikerna: Ensam i vården av närstående, Ansvar för vården av närstående och behov av 

stöd, Förändrad livssituation samt Att gå från osäkerhet till kontroll. 

 

6.2.1 Ensam i vården av närstående 

Resultatet visade att anhöriga upplevde en isolering som yttrade sig i känslor av att vara 

tillfångatagen och fängslad i och med reducerat socialt umgänge genom att alltid finnas där i 

vården av närstående. Detta kan relateras till det Eriksson (2005) beskriver om medlidande 

som är ett lidande som upplevs i relation till någon annan och utgör grunden i allt vårdande. 

Medlidande kräver mod och uppoffringar från den som lider med den andre. De uppoffringar 

som utförs är en osjälvisk handling som riktas mot den som lider. Medlidandet kan gå förlorat 
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om personen med medlidande samtidigt har ett eget lidande. I resultatet framkom att anhöriga 

upplevde att vården av närstående i hemmet gav upphov till känslor av att de inte hade tid för 

sig själva, det egna livet blev lidande och avgränsades. Anhöriga upplevde rädsla över 

närståendes tillstånd vilket var en bidragande orsak till att de stannade hemma eller inte kände 

glädje när de väl var hemifrån. Regeringens proposition (Prop., 2008/09:82) påvisade att 

anhöriga var ett viktigt stöd för den som drabbats av stroke. Anhöriga löpte stor risk att själva 

drabbas av fysisk och psykisk ohälsa då de riskerade att förbise sig själva till förmån för den 

de vårdade gällande sömnvanor och motionsvanor. Även det sociala livet kunde bli lidande. 
O´Connell et al. (2001) beskrev liknande känslor hos de som drabbats av stroke. Förutom 

nedsatt fysisk förmåga blev även fritids- och sociala aktiviteter lidande vilket resulterade i ett 

fysiskt och känslomässigt lidande. Känsla av minskad livskvalitet påverkade 

återhämtningsförmågan hos de som drabbats av stroke där dess lidande även hade en inverkan 

på hela familjen.  

 

En stark upplevelse som framkom i resultatet var att inte få stöd vid och efter utskrivning från 

sjukhuset var kopplat till en känsla av övergivenhet. Wiles et al. (2002) beskrev i enlighet 

med detta att även de som drabbats av stroke var missnöjda vid utskrivningstillfället med 

graden av återhämtning som uppnåtts. I examensarbetets resultat påvisades även att en 

övergivenhet i relationen till vårdgivare upplevdes samt frustration när frågor förblev 

obesvarade och vårdgivare endast koncentrerade sig på vården av närstående. Resultatet 

visade att trots att anhöriga hela tiden fanns vid närståendes sida infann sig en känsla av 

osynlighet och förminskning av det egna jaget genom att närstående gav dem för lite 

uppmärksamhet. Däremot beskrev Wood et al. (2010) att överbeskyddande anhöriga som hela 

tiden talade om vad närstående fick och inte fick göra bidrog till att närstående kände sig 

obetydliga.  

 

I resultatet framkom att anhöriga upplevde att deras närstående och familj hade övergivit dem. 

De kände sig ensamma i relationen och med ansvaret för hushållet och kontakten med familj 

och vänner. Relaterat till detta beskriver Eriksson (2005) att genom att visa respekt, värdighet, 

samtala och trösta kan hjälp ges till den som lider. Att lindra någons lidande innebär att bli 

medspelare i lidandets drama. Resultatet visade att rollen som medspelare i lidandets drama 

inte antogs av närstående eller familjen runt om anhöriga. Känslan av övergivenhet ökade i 

och med att andra i familjen endast gav uppmärksamhet till närstående vilket resulterade i att 

anhöriga inte berättade hur de mådde. Eriksson (2005) menar att inte uttrycka det egna 

lidandet i ord reducerar lidandet till att enbart vara fysiskt vilket är ett hinder i försoning med 

och lindring av lindandet vilket reducerar möjlighet att växa och utvecklas. 

 

6.2.2 Ansvar för vården av närstående och behov av stöd 

Det framkom tydligt i resultatet att anhöriga upplevde att stöd från hälso- och sjukvården och 

informationen om stroke var bristfällig. Anhöriga upplevde att kunskap och praktiska 

färdigheter som saknades i vårdandet fick skaffas på egen hand. Regeringens proposition 

(Prop., 2008/09:82) framhöll att stöd för anhöriga förebyggde att de inte själva skulle komma 

att bli i behov av vård. I resultatet framkom att anhöriga med tidigare erfarenheter av att vårda 

upplevde detta som ett stöd i vårdandet av närstående. Samtidigt menar Eriksson (1995) att 

vårdande finns inneboende i alla individer och består av kärlek till varandra. Det är i 

vårdandet som människan erhåller styrka av den andra och det är genom kärlek som 

människan får möjlighet att växa. I resultatet framkom att anhöriga upplevde ett lidande hos 

närstående varpå känslomässigt och socialt stöd söktes för dem. I likhet med detta menade 

O´Connell et al. (2001) att de som drabbats av stroke upplevde fysiska och känslomässiga 

lidanden där en vanlig följd var depression och minskad livskvalitet. Eriksson (2005) 
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beskriver lidandet som något unikt och personligt och kan liknas vid ett döende i och med 

personlig förlust. Att mista något skapar saknad men ger även möjlighet att skapa något nytt. 

Angående lidandets drama skriver Eriksson att den som lider behöver få tid och rum att lida 

ut, växla mellan lidande och lust. Den som lider behöver ensamhet i sitt lidande men är även i 

behov av gemenskap då övergivenhet skapar förtvivlan och hopplöshet. Resultatet visade att 

familj, vänner och vårdgivare var ett viktigt stöd för att öka anhörigas välmående och 

underlätta för dem i hemmet gällande hushållssysslor, känslomässigt- och ekonomiskt stöd 

samt hjälp i vårdandet. Genom stöd från andra kunde anhöriga komma ut och göra annat än 

oroa sig för närstående. I regeringens proposition (Prop., 2008/09:82) visades att genom stöd 

kunde anhörigas behov av att få tid för sig själva och möjlighet att se till resten av familjen 

tillgodoses. I resultatet framkom att bekräftelse från vårdgivare gav anhöriga trygghet och 

ökad självkänsla. Samtidigt upplevde andra anhöriga nedstämdhet när den egna 

självständigheten var beroende av stöd från andra. Likaså beskrev Wood et al. (2010) 

närståendes upplevelser av hjälplöshet och osjälvständighet då de var beroende av stöd från 

anhöriga och vårdgivare för att sätta upp realistiska mål beroende på vad de klarade av.  

 

I resultatet påvisades att anhöriga upplevde sig ha blivit påtvingade ett ansvar från hälso- och 

sjukvården de egentligen inte skulle bära vilket gav upphov till känslor av frustration och oro. 

Anhöriga upplevde att vården för närstående togs för givet utan att beakta anhörigas ålder, 

hälsa eller personliga omständigheter. Enligt Eriksson (2005) tvingas människan söka nya 

meningar i livet i och med att livslidandet innebär en påtvingad omställning. Regeringens 

proposition (Prop., 2008/09:82) beskrev att anhörigas ansvar ofta var av praktisk karaktär 

såsom kroppslig vård, skötsel av hushållet men även social stimulans. Detta stämde väl 

överrens med resultatet som visade att förutom att vårda närstående hade anhöriga ansvaret 

för att sköta hushållet, dessa förändrade rutiner och nya ansvarsområden upplevdes som 

påfrestande och svåra att hantera. Anhöriga som upplevde att de inte kunde leva upp till de 

förväntningar som ansvaret för vården av närstående innebar upplevde känslor av skam och 

skuld. Andra anhöriga upplevde att de kom närstående närmare och tyckte att vårdandet var 

givande och betydelsefullt samtidigt som dessa känslor ställdes mot ansvaret att finnas där 

dygnet runt. Relaterat till dessa upplevelser beskriver Eriksson (2000) att den naturliga vården 

är något som ger människan möjlighet till välbefinnande, förtroende och en positiv förändring 

av hälsan.  

 

I resultatet framkom att anhöriga upplevde att de bar ansvar för motivation av närstående i 

rehabiliteringen vilket upplevdes som tröttsamt och gav upphov till osämja och frustration. 

Anhöriga upplevde närstående som lata då de var ovilliga eller oförmögna att medverka under 

rehabiliteringen. Eriksson (2000) menar att människan i grunden är en naturlig vårdare och att 

vårdande innebär en växelverkan mellan den som vårdar och den som vårdas. I det 

framkomna resultatet fanns inte detta samspel mellan anhöriga och närstående i vårdandet. 

Resultatet visade att närståendes insjuknande ofta ledde till en förlorad inkomstkälla i 

hushållet vilket innebar att en del anhöriga tog fler jobb. Andra anhöriga tvingades stanna 

hemma för att vårda närstående och därmed sluta sitt arbete och gå ifrån en inkomstkälla 

medan andra självmant valde att stanna hemma och vårda närstående genom att sluta sitt 

arbete. I likhet till detta beskrev O´Connell et al. (2001) att närstående efter insjuknande i 

stroke upplevde oförmåga att återgå till arbete och att de inte kunde påverka sin nuvarande 

situation upplevdes frustrerande.  

 

6.2.3 Förändrad livssituation  

Resultatet påvisade att när närstående drabbades av stroke upplevde anhöriga en ny och 

förändrad livssituation. Vissa anhöriga upplevde förhoppning om att kunna återgå till tidigare 
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livsförhållanden och roller, medan andra accepterade att livet hade förändrats för alltid. 

Liknande upplevelser fanns enligt O´Connell et al. (2001) hos närstående som beskrev att de 

upplevde att de var tvungna att skapa ett nytt liv eftersom insjuknandet i stroke innebar slutet 

på det liv de hade haft innan. Närstående behövde enligt Wood et al., (2010) börja leva ett liv 

anpassat efter nya förutsättningar genom att återta kontrollen över fysiska funktioner som gått 

förlorade och öka sin självständighet. Det framkom tydligt i examensarbetets resultat att 

anhöriga upplevde det svårt att hantera flera roller samtidigt, rollen som partner upplevdes bli 

lidande då rollen som vårdare tog över. Rollen som vårdare ledde till att anhörigas 

självständighet och frihet förminskades under alla krav och måsten. Även regeringens 

proposition (Prop., 2008/09:82) beskrev att anhöriga riskerade att försumma sig själva till 

förmån för den de vårdade och genom att se till anhöriga och deras behov kunde kraft och 

trygghet främjas. I resultatet framkom att i takt med att anhöriga lärde sig den nya rollen som 

vårdare blev de trygga och kom närstående och familjen närmare, detta ledde till harmoni och 

ökat välmående. Även Eriksson (2000) menar att en viktig del i vården är lärandet som genom 

personlig utveckling ger människan ökad potential och nya vägar. I resultatet framgick att 

anhöriga upplevde en social och personlig förlust där egna behov åsidosattes. Förlust av 

självständighet, frihet, egentid samt förlust av spontanitet i livet i och med en bundenhet till 

vårdande och hem. Närstående hade enligt O´Connell et al. (2001) likartade upplevelser av 

förluster som oförmåga att återgå till arbete, oförmåga att bevara sin forna sociala roll samt 

oförmåga att delta i aktiviteter de tidigare gjort.  

 

Resultatet påvisade att personlighetsförändring såsom förlust av engagemang, 

kommunikationsförmåga och självständighet hos närstående ledde till känslor som förtvivlan 

och sorg och upplevdes av anhöriga som en del i att familjesituationen förändrades. I likhet 

med detta beskrev O´Connell et al. (2001) att de som drabbats av stroke upplevde fysiska och 

känslomässiga lidanden där en vanlig följd var depression vilket ledde till en upplevelse av 

minskad livskvalitet hos de som drabbats av stroke. Minskad fysisk förmåga tillsammans med 

depression påverkade hela familjen. I examensarbetets resultat framkom att anhöriga sörjde 

närståendes nedsatta kognitiva, funktionella, och känslomässiga förmåga men fysiska 

komplikationer upplevdes lättare att hantera än kognitiva förluster. Parallellt med vårdande av 

närstående, sörjde anhöriga den person de en gång känt och som nu var någon annan. Likaså 

upplevde närstående enligt Rittman et al. (2004) att för att hantera en förändrad livssituation 

var närstående tvungna att få tid att sörja sitt forna jag för att kunna acceptera en ny och 

förändrad kropp samt livssituation. Anhörigas och närståendes känslor kan kopplas till det 

Eriksson (2005) beskriver om att få tid och rum att lida ut, få möjlighet att växla mellan 

lidande och lust, få vara ensam i sitt lidande men även få känna gemenskap. Försoning med 

sitt lidande innebär att lidandet får en ny mening och människan upplever en ny 

meningsfullhet. Resultatet påvisade att anhörigas upplevelser av fördjupade relationer och 

gemenskap ställdes mot förlust av en meningsfull relation där anhöriga gav mer än de fick 

tillbaka. Detta kan ses som ett livslidande vilket Eriksson (2005) beskriver som något som 

påverkar hela människans tillvaro, livslidandet hör samman med de förluster och risker som 

det innebär att vara människa. Resultatet visade att anhöriga upplevde en saknad av närhet 

och intimitet men däremot utgjorde tillgivenhet och vänskap en desto större del av 

förhållandet till närstående då kärleken fanns kvar. Likaså upplevde närstående enligt Wood 

et al. (2010) att relationer till andra gav en känsla av välmående. 

 

6.2.4 Att gå från osäkerhet till kontroll 

En stark upplevelse som framkom i resultatet var att anhöriga upplevde osäkerhet inför rollen 

som vårdare av närstående och inför framtiden, den nya situationen var skrämmande och 

oviss. Rädsla gällande försämring av närståendes tillstånd och återinsjuknande upplevdes 
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samt att det var svårt att planera för framtiden. Likaså beskrev Wood et al. (2010) att återigen 

drabbas av sjukdom eller behöva operation upplevdes som att ta ett steg tillbaka och gav 

upphov till tvivel för de som drabbats av stroke. Examensarbetets resultat visade att ovisshet 

upplevdes relaterat till närståendes prognos, graden av efterverkningar samt hur livet hemma 

skulle bli. Relaterat till detta beskrev Wiles et al. (2002) att sjukgymnaster visste hur lätt det 

var att väcka hopp hos anhöriga och närstående och var därför försiktiga med att höja 

anhöriga och närståendes förväntningar på graden av återhämtning. Examensarbetets resultat 

visade att anhöriga upplevde att osäkerhet och okunskap resulterade i stress inför att vårda 

närstående. Att inte veta om de gjorde rätt eller fel i vårdandet och rehabilitering ledde till 

tvekan då information från vårdgivare var undermålig. I relation till detta visade regeringens 

proposition (Prop., 2008/09:82) att stödinsatser för anhöriga kunde bestå i utbildning för 

kompetensutveckling. Eriksson (1995) beskriver att kärlek inbegriper människans tro och 

hopp vilka tillsammans bildar förtroende och strävan efter liv. Resultatet påvisade liknande 

upplevelser då ovisshet inför framtiden kunde inge hopp hos anhöriga och när närstående 

visade förbättring såg framtiden ljusare ut. På samma sätt beskrev Wiles et al. (2002) att 

närstående hade höga förväntningar på sin återhämtning trots att sjukgymnaster inte hade 

någon optimistisk framtoning i sin information. 

 

Resultatet visade att insikt i och acceptans av att livet inte kommer bli som det en gång varit 

var ett sätt att uppleva trygghet, lättnad och känslomässig balans. Även närstående upplevde 

enligt O´Connell et al. (2001) en frustration över att de inte kunde förändra sin livssituation 

men de tvingades skapa ett nytt liv. Examensarbetets resultat visade att starka familjeband var 

en viktig resurs för anhöriga, likaså att få styrka genom en god relation till vårdpersonal. 

Genom att fråga efter och ta emot information och hjälp av andra hanterade anhöriga 

livssituationen. Likaså beskriver Wood et al. (2010) att närstående var i behov av stöd från 

anhöriga och vårdgivare samt relationer till andra gav en känsla av välmående. 

Examensarbetets resultat påvisade att genom att bibehålla tidigare rutiner, planera för tid 

tillsammans och försöka vara en vanlig familj hölls familjen samman. Fasta rutiner och 

planering av vardagen skapade kontroll då oro och ovisshet minskade. I likhet med detta 

beskrev Rittman et al. (2004) vikten av rutiner för att reducera stora omställningar för 

närstående från tiden på sjukhus till hemkomst. Genom fasta rutiner stärktes upplevelsen av 

att ha ett normalt liv och närstående lärde sig fungera i det dagliga livet trots fysiska 

begränsningar. Examensarbetets resultat påvisade att anhörigas tro på gud och spiritualitet 

ingav hopp. En aktiv tro fick anhöriga att uppleva att den svåra situationen skulle resultera i 

något gott. Likaså beskriver Eriksson (2005) att lidandet innebär en kamp mellan det som är 

gott och ont. En uppgörelse skapar möjlighet till något nytt, men om uppgörelsen inte uppstår 

sker ett långsamt förfall där den spirituella livsvärlden faller sönder.  

 

Jones et al. (2008) visade på att närstående använde ett antal faktorer som antingen främjade 

eller hindrade förmågan till återhämtning, exempel på faktorer som påverkade utvecklingen i 

positiv eller negativ riktning var individuella handlingar eller erfarenheter. En handling en del 

anhöriga använde sig av för en positiv utveckling, som framkom i examensarbetets resultat, 

var att anhöriga sökte stöd i anhöriggrupper. De upplevde att de blev hjälpta genom att 

jämföra sig själva med andra i samma situation. Genom att jämföra sin situation med andra 

upplevde anhöriga tacksamhet och lycka men även besvikelse. Likaså beskrev regeringens 

proposition (Prop., 2008/09:82) att insatser riktade mot anhöriga kunde utgöras av att de fick 

vara med i grupper där de hade möjlighet att träffas och diskutera sin situation. Ett intressant 

fynd som framkom i resultatet som inte funnits stöd för i tidigare forskning var att genom att 

ta en dag i taget, använda humor, se det positiva i situationen och lägga fokus på nuet istället 

för att oroa sig för framtiden, reducerades osäkerhet för anhöriga. Qiu och Li (2008) stärkte 
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detta fynd och visade på liknande metoder som användes av anhöriga för att hantera 

livssituationen samt depression till följd av att närstående drabbats av stroke. Metoderna gick 

ut på anhöriga tänkte positivt, använde humor, accepterade den nya situationen samt 

planerade och såg till ett problem i taget. Även Olsson, Backe, Sörensen, och Kock (2002) 

betonade vikten av humorns betydelse och menade att genom att kunna skratta tillsammans 

skapades möjlighet till kontakt med andra. De flesta upplevde att humor främst förekom bland 

familj och vänner och var ett hjälpmedel för att förenas med och skapa förståelse för varandra. 

Examensarbetets resultat visade att det var av betydelse för anhöriga att få tid för sig själva. 

Detta styrks genom Eriksson (2005) som beskriver vikten av att få tid och rum att lida ut 

genom att få vara ensam i sitt lidande. Resultatet påvisade att genom att ha en tillflyktsort 

upplevde anhöriga befrielse och möjlighet att samla kraft utan att de kände skuld. 

Tillflyktsorter kunde vara att komma till arbetet eller bara komma hemifrån. Vissa anhöriga 

kom fram till att de saknade kraft och genom skilsmässa upplevde de en frigörelse och ett liv 

värt att leva. Även regeringens proposition (Prop., 2008/09:82) betonade vikten av anhörigas 

behov av tid för sig själva och insatser riktade till anhöriga kunde bestå i avlösning och 

möjlighet till vila.  

 

6.3 Etisk diskussion 

Examensarbetets resultat baserades på vetenskapliga artiklar med kvalitativ inriktning. Nio av 

tio artiklar som togs del av i examensarbetet uttryckte att de erhållit etiskt tillstånd att 

genomföras. Den tionde artikeln, som var en systematisk litteraturstudie över kvalitativa 

artiklar som alla erhållit etiskt tillstånd, hade fört ett etiskt resonemang. Deltagande i 

intervjuerna byggde på frivillighet och deltagarnas identiteter förblev anonyma. I 

examensarbetets resultat presenterades valda artiklars innehåll sakligt för att inte kränka 

artikelförfattarna och intervjudeltagarna samt för att inte förvränga resultatet. Artiklarnas 

innehåll plagierades, förfalskades eller fabricerades inte. Översättning av engelskspråkiga 

artiklar skedde på ett korrekt sätt för att undvika förvrängning och misstolkning, av samma 

orsak återgavs citat på originalspråk. Inga etiska problem uppstod under examensarbetets 

förfarande.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Examensarbetets resultat visade på anhörigas upplevelser gällande behov av stöd inför och 

under vården av närstående. Anhöriga upplevde att stöd från vårdgivare var bristfälligt. Att 

anhöriga själva skulle bli i behov av vård på grund av fysisk och psykisk ohälsa skulle öka 

belastningen på hälso- och sjukvården varför stöd för dessa är av stor vikt. Förslag till fortsatt 

forskning är att undersöka hur anhöriga på bästa sätt kan få stöd i vården av närstående.  

 

6.5 Praktisk tillämpning av resultatet 

Anhöriga ställs inför en mängd utmaningar i vården av närstående. Många upplever att de är 

dåligt förberedda på vad den nya rollen som vårdare innebär samt att de har bristande kunskap 

om stroke och dess efterverkningar. Information och stöd från vårdgivare är otillräckligt vilket 

ger anhöriga upplevelsen av att de står ensamma i ansvaret för vården av närstående och inte 

vet hur de ska hantera situationen. Det är viktigt att anhöriga får den kunskap och det stöd 

som behövs för att vårda närstående. Examensarbetets resultat skulle kunna förbättra för 

anhöriga genom ökad förståelse hos vårdgivare gällande anhörigas upplevelser av bristande 

stöd från hälso- och sjukvården.  

 

7. SLUTSATSER 
Examensarbetet visade att anhöriga upplevde sig oförberedda och påtvingade ansvaret att 

vårda närstående. Information och stöd från vårdgivare var bristfällig, vilket gav upphov till 
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oro och osäkerhet inför vården av närstående och framtiden. Upplevelser av isolering och 

övergivenhet var tydligt då anhöriga var bundna till hemmet genom vården av närstående och 

anhöriga fick ge personligt avkall på intressen, relationer, arbete, personlig frihet och 

självständighet. Anhöriga var beroende av stöd från familj, vänner och hälso- och sjukvården 

men upplevelser av brist på stöd var stor. Förutom ansvaret för vården av närstående hade 

anhöriga även ansvar för hushållet och ekonomin vilket upplevdes övermäktigt för många. Att 

anta rollen som vårdare präglades av både positiva och negativa känslor då anhöriga ansåg sig 

komma närmare närstående men samtidigt förlorade de sig själva och förminskades under 

ansvaret. Genomgående upplevde anhöriga en stor förlust. Dels en förlust av sin livskamrat 

men även förlust av sig själva och sin frihet. Många anhöriga accepterade slutligen sin 

situation och fokuserade på att leva i nuet genom att ta en dag i taget.    
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Bilaga 2: Översikt nyckelfynd, subteman och huvudteman 

Exempel på nyckelfynd Huvudtema Subtema  

Att få minskad social stimulans ledde till en känsla av 

ensamhet (Buschenfeld, Morris & Lockwood, 2009). 

 

Att vara bunden till närstående i vårdandet upplevdes som 

att mista det egna livet, vilket uppfattades som en isolering 

(Moore, Maiocco, Schmidt, Guo & Estes, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Utanförskap 

 

 

 

Isolering 

 

 

 

 

Att själv bära ansvaret för närstående utan hjälp från hälso- 

och sjukvården gav en känsla av övergivenhet (Bäckström 

& Sundin, 2009). 

 

Övergivenhet och osynlighet upplevdes då andra 

familjemedlemmar endast fokuserade på personen som 

drabbats av stroke (Wallengren, Friberg & Segesten, 

2008). 

 

 

 

 

Övergivenhet 

Det var av betydelse att få hjälp med hushållssysslor, 

känslomässigt- och ekonomiskt stöd samt hjälp i vårdandet 

av närstående från familj och vänner (O´Connell & Baker, 

2004). 

 

Kunskap och praktiska färdigheter som saknades fick 

införskaffas på egen hand utan handledning från hälso- och 

sjukvården (Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne & Lees, 

2004). 

 

Det var av särskild betydelse för anhöriga som nya i 

vården av närstående, att ha någon att kontakta gällande 

svåra beslut (Ellis-Hill, Robison, Wiles, McPherson, 

Hyndman & Ashburn, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroende 

 

 

 

 

 

 

 

Stöd 

 

 

De sysslor och åtaganden som den som drabbats av stroke 

tidigare utfört fick anhöriga ta hand om parallellt med 

vårdandet (Buschenfeld, Morris & Lockwood, 2009). 

 

Positiva och negativa aspekter på att bära ansvaret för 

närståendes vård upplevdes (Moore, Maiocco, Schmidt, 

Guo & Estes, 2002). 

 

Att de närstående var beroende av anhöriga upplevdes som 

obekvämt (Greenwood, Mackenzie, Cloud & Wilson, 

2009a). 

 

 

 

 

 

 

Ansvar 

 

 



 
 

Anhöriga tvingades in i en roll som de inte själva valt och 

var dåligt förberedda för (O´Connell & Baker, 2004). 

 

Rollen som vårdare ledde till att det egna jaget reducerades 

och en känsla av att förminskas under alla krav och måsten 

(Buschenfeld, Morris & Lockwood, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring 

 

 

 

 

 

Förändrade 

roller 

 

Parallellt med vårdande av närstående sörjde anhöriga den 

person som de en gång känt och som nu var någon annan 

(Bäckström & Sundin, 2009). 

 

Intimiteten i relationen mellan anhörig och närstående 

avtog och de blev som främlingar för varandra 

(Buschenfeld, Morris & Lockwood, 2009). 

 

Känslor av trötthet och sorg som kom ur den förändrade 

situationen drev anhörigas barn ifrån dem (Bäckström & 

Sundin, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Förlust 

Risken att närstående drabbades av en ny stroke eller 

ramlade ledde till att anhöriga inte lämnade dem ensamma 

och hade svårigheter att planera för framtiden 

(Greenwood, Mackenzie, Wilson & Cloud, 2009b). 

 

Oro inför att själv drabbas av sjukdom i framtiden vilket 

skulle hindra eller försvåra vårdandet av närstående 

(Moore, Maiocco, Schmidt, Guo & Estes, 2002). 

 

Anhöriga sökte efter förståelse på grund av sin ovisshet 

samt framhävde den oförutsägbara situationens orättvisa 

(Hunt & Smith, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovisshet 

 

Anhöriga tog en dag i taget, fokuserade på det positiva i 

situationen, använde sig av humor samt upprättade fasta 

rutiner (Greenwood, Mackenzie, Wilson & Cloud, 2009b). 

 

Acceptans av att livet hade förändrats skapade en känsla av 

trygghet, lättnad och känslomässig balans (Bäckström & 

Sundin, 2009). 

 

 

 

 

Att hantera 

livssituationen 

 

 


