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I bakgrunden framkommer det att många anhöriga får axla en roll som vårdare i 
hemmet när deras anhöriga fått en stroke. Detta är för många en ny situation som 
innebär att de måste lära sig nya kunskaper men även att leva i en ny roll i sin 
relation till sin anhörige. Syftet med studien var att beskriva anhörigas 
upplevelser av att i hemmet vårda en anhörig som har fått stroke. Metoden som 
användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Vetenskapliga artiklar 
bearbetades med Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod. De 
kvalitetsgranskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Resultatet 
visade att informationsbrist var ett av de största problemområden en anhörig som 
vårdar råkar ut för. Men det fanns även positiva fördelar såsom hopp och 
gemenskap. Ansvaret i den nya rollen som vårdare innebar upplevelser av 
övermäktighet och i många fall togs det för givet att de anhöriga kunde ta hand 
om sin anhörige. I slutsatsen visades att anhöriga vårdar upplevde blandade 
känslor och framförallt stor informationsbrist. Trots detta kunde många känna sig 
tillfreds och positiva till deras nya oförberedda uppgifter.  
 
Nyckelord: stroke, anhörig, upplevelse, vårda i hemmet 
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INLEDNING 
 
Stroke drabbar cirka 30 000 personer om året, det är den tredje vanligaste 
dödsorsaken i Sverige (Eriksson & Eriksson, 2008). Patienter som drabbas av 
stroke kan få en eller flera olika komplikationer som kan ge funktionshinder, 
nedsatt livskvalité och långtvarigt beroende av hjälp. Detta är något som påverkar 
både patienten och dess anhöriga (a.a). Vi upplever utifrån egna erfarenheter att 
sjuksköterskans stöd vänder sig mestadels till den drabbade och dennes 
förändrade livssituation. Det är dock viktigt att tänka på att anhöriga kan drabbas i 
nästan lika stor utsträckning. Anhöriga kan i många fall axla en tung roll som 
vårdare, något som kan vara svårt och påfrestande då de samtidigt ska balansera 
sin roll som anhörig. Då vi kommit i kontakt med anhörigas situation som vårdare 
inom både arbetsliv och privatliv ser vi ett problem då vikten av information och 
stöd inte är jämnt fördelat mellan patient och anhörig.  
 

BAKGRUND 

Anhörig som vårdar och anhörigvårdare 
 
Enligt 13 kap 2 § i Socialtjästlagen (2001:453) har anhörigvårdare rätt till stöd 
och hjälp från kommunen till exempel genom olika avlastningsformer. Begreppet 
anhörigvårdare fick officiell status 2001 genom en revidering av Socialtjänstlagen 
(Johansson, 2007). Denna studie kommer endast inriktar sig på anhöriga som 
vårdar i hemmet och inte enbart på dem som fick anhörigstöd enligt 
Socaltjänstlagen. 
 

Från att vara anhörig till att bli anhörig som vårdar  
 
Enligt Johansson (2007) är anhöriga personer i den närmaste släkten eller inom 
familjen. Anhörig som vårdar är de personer som hjälper och stöder i hemmet, en 
eller flera gånger i veckan (Szebehely, 2006). Det är lika vanligt med kvinnor som 
män och de är oftast mellan 74 och 84 år gamla. Totalt är det nästan var fjärde 
person över 55 år som hjälper sjuka, äldre och individer med funktionsnedsättning 
i sitt hem. I Sverige räknas den gruppen vara 650 000 människor (a.a.).  
 
Stroke är den vanligaste orsaken till ett neurologiskt handikapp hos vuxna. De 
olika handikappen kan vara minnesbortfall, talsvårigheter och förlamning 
(Eriksson & Eriksson, 2008). Det är dessa handikapp som kan vara anledning till 
att anhöriga blir vårdare. Det är en stor omställning att gå från rollen som anhörig 
till anhörig som vårdar då det kan medföra en risk att vårdarrollen får ta för stor 
plats i relationen (Engström, Nilsson & Willman, 2005). I en studie av Draper och 
Brocklehurst (2007) framkommer det att många anhöriga som vårdar ofta 
upplever sin vardag stressig på grund av hjälpbehov med exempelvis personlig 
hygien. Denna stress gör och att de i stor utsträckning lider av psykisk ohälsa. 
Studien visar också att relationen mellan anhörig och den drabbade är väldigt 
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komplex/sammansatt och att det inte går med större säkerhet att påvisa vilken av 
den anhörige eller den drabbade som är mest sårbar (a.a.). Det är viktigt enligt 
Engström, Nilsson & Willman (2005) att hålla patientens motivation till 
rehabilitering levande, då det har visats att det är patientens egen inställning som 
utgör grunden för hur pass bra de blir igen.  Något som ofta framkommer är 
känslan av att vara bunden i sin hjälproll. Många vårdare känner att de hela tiden 
måste finnas till hands och att umgänget med vänner och bekanta minskar 
(Johansson, 2007). Följden blir att de känner sig ensamma och isolerade från 
omgivningen. En del tycks uppleva att de får sidosätta sina egna liv för att bistå en 
annan människa (a.a.).   

Stroke 

 Stroke är ett samlingsnamn som innefattar både hjärnblödningar och hjärninfarkt 
(Eriksson & Eriksson, 2008). De vanligaste symtom som uppkommer är yrsel, 
känselbortfall, medvetandepåverkan och pares. Symtom uppvisas när 
blodförsörjningen till hjärnan helt eller delvis går förlorad. När stroke inträffar får 
celler för lite syre och energi för att kunna fungera och vid fullständigt 
uteblivande av detta dör cellerna (a.a.). Faktorer som förhöjer risken är diabetes, 
högt blodtryck, rökning, förändringar i hjärnans artärer samt hjärtsjukdomar 
(Dehlin & Rundgren, 2007). Risken att få en stroke ökar med åldern och var sjätte 
person som är 40 år gammal kommer att drabbas någon gång under sitt liv. Andra 
faktorer som ökar risken för stroke är låg aktivitet och övervikt (Eriksson & 
Eriksson, 2008). Globalt insjuknar fler och fler i takt med att livslängden ökar i 
utvecklingsländerna. En förklaring till detta kan vara bättre behandling mot 
infektionssjukdomar (Olsson, Dahlström, Ingvar, von Knorring, Aquilonius, 
Lagercrantz, Meyerson, Olsson, Salford, Josephson & Öhman, 2007). Olsson m fl 
(2007) skriver att i de flesta asiatiska länderna är hjärnblödning den vanligaste 
formen av stroke för att hypertoni inte behandlas i samma utsträckning som i 
övriga länder. Inom Europa är risken större i de östeuropeiska länderna och i 
Ryssland. Om insjuknanderisken inte minskar kommer det totala antalet patienter 
med stroke att öka med 50 % inom 40 år (a.a.). Det är lika många män som 
kvinnor som får stroke men genomsnittsåldern är nästan 5 år högre hos kvinnorna.  
Medelåldern vid insjuknande är 75 år, för män är insjuknandet vid 73 år och för 
kvinnor är den 77 år. Stroke är kostnadskrävande och uppskattas kosta Sverige 
runt 12,3 miljarder kronor per år. Med en miljon vårddagar årligen är stroke den 
enskilda sjukdom som ger flest vårddagar (a.a.).   

TEORETISK REFERENSRAM 
 
Till denna studie användes Travelbee (1971) som teoretisk referensram då syftet 
var att beskriva anhörigas situation som vårdare. Travelbee (1971) beskriver 
vikten av att assistera familjen i sin bearbetning av sjukdom, lidande samt 
påfrestande situationer, för att minska känslan av hopplöshet. Travelbees (1971) 
omvårdnadsteori grundar sig på att varje människa är unik och att även anhöriga 
måste uppmärksammas i det vårdande mötet. Som Travelbee (1971) har 
uppmärksammat är hopp ett grundbegrepp och hennes integrationsteorier säger att 
om en person tror på att livet på ett eller annat sätt ska förändras, till exempel blir 
mer behagligt, meningsfullt och glädjerikt, så uppnår personen sin önskning. Ett 
annat av grundbegreppen Travelbee (1971) använder är ordet lidande. Enligt 
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Travelbee (1971) behöver inte lidande innebära fysisk smärta utan det kan även 
vara psykisk ohälsa, något som anhöriga kan känna genom sina upplevelser av 
ensamhet och isolering.  
 

SYFTE 
 
Beskriva anhörigas upplevelser av att i hemmet vårda en anhörig som har fått 
stroke. 
 

METOD 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med vetenskapliga artiklar som 
analyserades med hjälp av en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen passade 
studien då syftet var att beskriva anhörigas upplevelser och används då djupare 
förståelse i människans beskrivna upplevelser eftersöks (Nilstun, Lundqvist & 
Löfmark, 2008).De vetenskapliga artiklarna berörde de anhörigas egna 
upplevelser, därför lades det stor vikt på hur vida de är etiskt granskade.  
 

Urval   

Sökning på vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna CINAHL och MEDLINE. 
De sökord som användes var: stroke, anhörigvårdare, vårdande, informell 
vårdare och vårdande i hemmet. Dessa ord blir, med hjälp av MESH-termer: 
stroke, family carers, cargiving, informal carers och caregivning at home.  
 
Inklusionskriterier: inte skrivna före år 2000, vetenskapliga artiklar, skrivna på 
engelska eller svenska samt vetenskapligt granskade. Artiklarna skulle vara 
utförda med en kvalitativ ansats, artiklar med fel ansats valdes bort. De skulle 
innehålla intervjuer från de anhöriga som vårdar samt vara etiskt granskade och 
godkända. För att se sökvägarna se bilaga 1. 
Exklusionskriterier: inga artiklar skulle beröra upplevelser hos personen som fått 
stroke eller professionens upplevelser.  Artiklarna söktes gemensamt på Blekinge 
Tekniska Högskolas bibliotek. Efter första urvalet lästes artiklarna igenom, de 
artiklar som inte stämde med inklusionskriterierna och exklusionskriterierna 
sorterades bort. I andra urvalet sorterades artiklar med både kvantitativ och 
kvalitativ ansats bort.  
 
Artiklarna som granskades var samtliga intervjustudier. De flesta artiklarna hade 
ett deltagarantal på mellan 20- 40 deltagare. En artikel hade sju deltagare och en 
hade så många som 90 deltagare. Artiklarna ansågs vara så pass bra till studien att 
vi valde de sju bästa även den med så lågt deltagarantal.  
Artiklarna är från olika världsdelar, men vi fann dem ändå relevanta till studiens 
syfte. En artikel från Sydafrika valdes bort då den inriktade sig på en specifik 
befolkning och inte en generell inriktning. 
Artikelöversikt finns att se i bilaga 2. 
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Dataanalys  
 
Samtliga artiklar lästes igenom ett flertal gånger på var sitt håll. De 
kvalitetsgranskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och bearbetades 
med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod (tabell 1).  
Meningsenheterna togs ut enskilt och jämfördes samt diskuterades gemensamt. 
Orsaken till att bearbetningarna gjordes enskilt på olika håll var för att få en 
bredare infallsvinkel. 
 
Analysmetoden som användes var enligt Graneheim och Lundmans (2004) 
kvalitativa innehållsanalys och analyserades med hjälp av fem steg. Första steget 
gick ut på att läsa igenom artiklarna flertal gånger för att få en helhetssyn på 
innehållet. I andra steget togs de viktigaste meningarna ut i form av 
meningsenheter, det vill säga den eller de delar i meningen som är av absolut 
största vikt. Alla meningsenheterna kontrollerades så att det stämde överrens med 
studiens syfte. Sedan i steg tre översattes dessa meningsenheter till svenska samt 
kondenserades/förkortades. Detta gjordes för att säkerställa att det viktigaste i 
meningsenheter tagits fram. Steg fyra gick ut på att kodar den kondenserade 
meningsenheten för att se ett samband. Meningen med det är att kunna se likheter 
och skillnader utan att behöva läsa igenom hela meningsenheten. Slutligen 
kategoriserades och subkategoriserade koderna för att sammanställa de 
meningsenheter med liknande innehåll.  
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Tabell 1: 

Meningsenhet Kondensering Kodning Kategorier 

“Lack of follow-up meant 
that carers had to be 

persistent and learn how to 
get information and/or the 

services and financial 
assistance required,. They 

felt they had enough to 
cope with, without these 

additional burdens.” 
 

(Smith ., Lawrence ., 
Kerr., Langhorne& Lees, 

2004). 

Brist på information 
gjorde att vårdarna fick 

söka själva, samtidigt som 
de hade tillräckligt att stå 

i. 

Bristfällig information 

 
 
 

Informationsbrist 
 
 

 

” Carers found that they 
had to shoulder either 

more or total responsibility 
for patients and running 
the household.” (Smith ., 

Lawrence ., Kerr., 
Langhorne& Lees, 2004). 

 

Vårdarna kände att de fick 
bära mer eller mindre allt 
ansvar för patienten och 

hushållet. 

Stort ansvar. Upplevelser av att vårda 

“ The positive effects 
included such factors as a 
sense of fulfillment for the 

De positive effekterna är 
till exempel känslan av att 
rädda personens liv, samt 

Många positiva känslor Positiva upplevelser 
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caregivers, returning 
gratitude and virtue to the 

patients, doing other 
activities, saving the 

patients´lives, gaining 
merit, feeling close to the 

patients, and being 
comfortable.” 

(Rarcharneeporn & Dale, 
2000). 

 

känslan av att komma 
någon riktigt nära. 

“ Patient behaviors, lack of 
support, financial 

problems, work overload, 
and insufficient sleep were 

perceived by the 
caregivers as the major 

causes of their emotional 
problems.” 

(Rarcharneeporn & Dale, 
2000). 

 

Det negativa vårdaren 
upplever är bland annat 

ekonomiska problem och 
emotionella problem. 

Orsaker till negativa 
upplevelser Negativa upplevelser 
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RESULTAT 

Informationsbrist 
 
Många anhöriga vårdar känner att de får otillräcklig information och att de får den 
vid fel tillfälle (Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne & Lees, 2004). De upplever 
det svårt, tidskrävande och frustrerande att själva leta efter informationen (a.a.). 
Informationen som de hittar i böcker är oftast svår att förstå och böckerna tar inte 
alltid upp omvårdnaden (Brereton & Nolan, 2000). Största delen av den 
information vårdaren får kommer ifrån olika strokeföreningar. Anhöriga som 
vårdare som är dåligt informerade förstår inte vad det innebär att vårda i hemmet, 
men de försöker tills de lyckas. De vill veta allt om stroke för att förstå och för att 
kunna hjälpa sina anhöriga. Anhöriga som vårdar måste fråga för att få 
information då ingen berättar självmant (a.a.). De känner att det är dålig 
uppföljning och de önskar att strokesjuksköterskan ringt och frågat om de behöver 
råd (Smith, Lawrenc, Kerr, Langhorne & Lees, 2004). Kunskap hade underlättat 
för dem, och en del känner att de får vårda utan kunskap. Många känner även att 
de har för låg kunskapsnivå för att vårda sina anhöriga i hemmet (a.a.). De 
anhöriga som vårdar som får hjälpa till under sin anhöriges sjukhusvistelse känner 
sig oftast mer förberedda när de kommer hem tack vare den information de fått 
(Brereton & Nolan, 2000).  

Upplevelser av att vårda 
 
En del anhöriga som vårdar upplever det som en skyldighet att vårda sin anhörige 
(Brereton & Nolan, 2000). Andra vårdar till följd av sin religiösa tro som inger 
uppmuntran och stöd (Mak, Mackenzie & Lui, 2007). Anhöriga som vårdar tror 
att deras handlingar och deras vårdande förbättrar deras nästkommande liv. 
Många upplever även att vårdandet är ett sätt att visa tacksamhet gentemot sina 
närmaste (a.a.). Anhöriga som vårdar känner att många tar förgivet att de kommer 
att klara det, ingen frågar om de till exempel klarar av att sköta ett hushåll (Smith, 
Lawrence, Kerr, Langhorne & Lees, 2004). För många är det en uppgift som de 
inte är förberedda på (Brereton & Nolan, 2000). Även de anhöriga som vårdar 
som jobbar inom sjukvården är inte förberedda på den påverkan vårdandet har på 
deras liv (a.a.). De flest känner att de bär hela ansvaret för sin anhörige och 
hushållet, de vågar därför inte lämna sin anhörige ensam för länge (Smith, 
Lawrence, Kerr, Langhorne & Lees, 2004).Många nya förändringar tillkommer 
och många anhöriga som vårdar anpassar sig till ett liv i ett lugnare tempo 
(Rarcharneeporn & Dale, 2000). På grund av alla förändringar upplever en del 
anhöriga att de lever med en främling (a.a.). De flesta upplever att de blir 
inkastade i en roll som de inte var förberedda på och att det kan jämföras med att 
lära sig något helt nytt (O’Conell & Baker, 2004). Efter ett par år som anhörig 
som vårda har många lärt sig att inte planera sin framtid och fritid då de anser att 
det inte går, då deras liv och vardag är oförutsägbar (Rarcharneeporn & Dale, 
2000). De lär sig istället att ta en dag i taget (a.a.).  
 
Anhöriga som vårdar vill göra sitt bästa för att den anhörige ska må bra (Brereton 
& Nolan, 2000). Rutiner är något som minskar frustrationen (a.a.). För anhörigas 
som vårdar består omvårdnadsarbetet av all ADL (Rarcharneeporn & Dale, 2000). 
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Omvårdnadsarbetet upplevdes av många anhörig som ett jobb (a.a.), utan lediga 
stunder (Sit, Wong, Clinton, Li & Fong, 2004). De får många krävande uppgifter 
och mycket att göra (a.a.). De känner att det ibland är för mycket på en och 
samma gång (Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne & Lees, 2004). Problemen som 
de upplever varierade utifrån hemsituationen (a.a.). Det finns flera olika 
problemområden såsom mediciner, kost och fallrisker (Sit, Wong, Clinton, Li & 
Fong, 2004). Problemen löses genom olika strategier, tålamod, avslappning, 
tidshantering, sökandet och mottagande av hjälp samt även avreaktioner 
(Rarcharneeporn & Dale, 2000).Anhöriga som vårdar anpassar och skapar rutiner 
för att få egentid då de försöker att avsäga sig ansvaret för sin anhörige (Smith, 
Lawrence, Kerr, Langhorne & Lees, 2004). Det är ändå svårt att gå ifrån och 
många anhöriga som vårdar får egentid först då den anhörige ligger i sängen, men 
då är de anhöriga som vårdar oftast för trött. Anhöriga som vårdar använder 
många gånger sin egentid till hushållsarbete för att dagen ska flyta på bättre och 
använder då inte tiden till egna aktiviteter (a.a.). 

Positiva upplevelser 
 
Anhöriga som vårdar tar på sig vårdarrollen på grund av kärlek och tillgivenhet 
(Mak, Mackenzie & Lui, 2007). Det framkallas sympati och medlidande och är 
det som driver anhörigvårdaren.  De vanligaste positiva känslorna som driver dem 
är känslan av tacksamhet och känslan av att rädda liv.  
 
I en artikel berättar en anhörig som vårda att ”I do enjoy helping her out” och ”I 
think it has made us a lot closer, after 36 years of marrige” (Weaver Moore, 
Maiocco, Schmidt, Guo & Estes, 2002, s. 291). Detta beskrivs som en av 
fördelarna med vårdarrollen (a.a.).  

Negativa upplevelser 
 
Den största bördan som ger upphov till de negativa känslorna är det faktum att 
vårdarens liv och vardag förändras (Smith, Lawrenc, Kerr, Langhorne & Lees, 
2004). I en artikel påvisas det att anhöriga som vårdar upplever att deras anhöriga 
har fått svårare för att hanterar köer, oljud och plötsliga rörelse än innan stroken 
(a.a.).  Anhöriga som vårdar förstår att deras situation är jobbig för båda parterna, 
en anhörig som vårdar beskriver sin makes reaktion: 
”I knew it was embarrassing for him. He was getting upset and crying…This is 
terrible! This is terrible!” (Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne & Lees, 2004, s. 
240) 
 
Många manliga vårdare är generade över sin anhöriges nakenhet eftersom de 
tidigare inte haft den sorten av intim kontakt (Rarcharneeporn & Dale, 2000). 
Anhöriga som vårdar negativa känslor minskas ofta i takt med tiden som vårdare 
(Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne & Lees, 2004). 
 
De flesta anhöriga som vårdar känner att de själva aldrig blir tillfrågade om deras 
hälsa (Rarcharneeporn & Dale, 2000). De beskriver att de flesta tar för givet att de 
ska klara av rollen som vårdare trots deras ålder, hälsa och andra personliga 
omständigheter (a.a.). De känner att det ständigt är frågan om den anhöriges 
tillstånd och aldrig anhörige som vårdar (Brereton & Nolan, 2000). 
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Det beskrivs olika känslor som förändrades på grund av brist på uppmärksamhet 
på vårdaren. Det är känslan av att vara helt själv, förståelsen i vad allt handlar om 
samt känslan av att de är gjorda för rollen/uppgiften (a.a.).  
 
Många anhöriga som vårdar upplever kognitiva och beteendemässiga problem 
vilket de upplever kommer från stressen (Rarcharneeporn & Dale, 2000). Andra 
vanliga symtom de känner är trötthet, sömnbrist, svimkänsla och yrsel (Mak, 
Mackenzie & Lui, 2007). Orsaken till dessa symtom kan vara ekonomiska 
problem, omvårdnadsarbetet, emotionell stress och överbelastning (a.a.).  Över 40 
% av anhöriga som vårdar uppsökte läkarvård själva redan efter fyra veckor som 
vårdare (Sit, Wong, Clinton, Li & Fong, 2004).  
 
Osäkerhet är något de flesta anhöriga som vårdare i någon utsträckning känner 
(Brereton & Nolan, 2000). De känner att de måste vara självsäkra i det de utför 
för att kunna optimera deras anhöriges tillfrisknande. Även om anhöriga som 
vårdare får hjälp utifrån känner de ofta brist på engagemang på grund av sin 
osäkerhet (a.a.).  Många känner sig även osäkra i vilken utsträckning deras 
anhörige kommer att återhämta sig och varken kan eller vågar därmed planera 
sina liv (O’Conell & Baker, 2004).  Många anhöriga som vårdar tacklar sina egna 
känslor av osäkerhet genom att vara positiva och ständigt hoppas och tro på en 
förbättring hos den anhörige (a.a.). Det visar även att om anhöriga som vårdare 
accepterar och tar emot hjälp från olika hjälpinsatser minskas deras känsla av 
börda och därmed oron och depressionen (a.a.). Depression och brist på 
motivation visar att det kan skapar en oenighet i relationen och anhöriga som 
vårdar tycker oftast att det är mycket påfrestande att ständigt motivera sin 
anhörige till exempelvis rehabilitering (Rarcharneeporn & Dale, 2000).  Den 
anhörige som fått stroke kan i många fall ha svårt för att kommunicera och 
medverka och detta kan hos en del anhöriga som vårdar frambringa frustation 
(a.a.). Oron hos anhöriga som vårdar beror oftast på tankar kring en ny stroke 
(Weaver Moore, Maiocco,  Schmidt,  Guo  & Estes,  2002).  Många tror att en ny 
stroke skulle innebära att det skulle få börja om från början igen och att det skulle 
bli för svårt att hantera (a.a.). I en artikel framkommer det att anhöriga som vårdar 
känner en känsla av börda på grund av den oro som uppkommer (Smith, 
Lawrence, Kerr, Langhorne & Lees, 2004).  Det framkommer även att oron ökar 
med tiden trots få förändringar i behovet av hjälp eller beroendeställningar, oron 
ökar alltså även om den anhöriges behov är densamma.   
 

DISKUSSION 
Metoddiskussion  
 
Metoden med kvalitativ ansats valdes för att den passar studien som handlar om 
olika upplevelser. Den kvalitativa ansatsen passar enligt Polit och Beck (2008) då 
det är människors liv och erfarenheter som ska beskrivas och förstås. Fördelarna 
vi ser med denna ansats är att personerna i studierna kan på ett djupare sätt 
beskriva sina upplevelser än vid en kvantitativ ansats. Nackdelar som upplevdes 
var att en kvalitativ ansats oftast har ett lågt deltagarantal och det då i en del fall 
kan bidra till en felaktig helhetsbild som bara speglar dem som intervjuas.  
Cinahl och Medline valdes som databaser därför att de omfattar många artiklar 
som berör studiens syfte, samt för att de var lätta att begränsa och arbeta med. 
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Artiklarna som söktes gemensamt lästes igenom ett flertal gånger på var sitt håll. 
Detta för att få så stor infallsvinkel som möjligt.  
 
Fördelar med att arbeta utifrån Graneheim och Lundmans analysmetod är att det 
går att få fram det viktigaste i en text för att den bearbetas i många steg.  En annan 
fördel är även att det går att arbeta med artikeln i ett mer kompakt och förkortat 
format. Nackdelar är det tidskrävande förarbetet samt risken att förbise något av 
vikt.  I stora drag fungerade denna analysmetod tillfredsställande, dock var det 
osäkert vid kategoriseringen då det var svårt att hitta få ord som skulle förklara en 
texts innebörd.  
 
Innan sökning påbörjades trodde vi att det skulle bli svårt att finna artiklar som 
berörde anhöriga  som vårdar och var oroliga över att det skulle finnas mest 
artiklar som berörde patienten eller den anhörige som fått stroke. Det som 
förvånade var att det fanns många studier gjorda på just anhörigas upplevelser av 
att vårda och detta förenklade sökningen avsevärt.   

Resultatdiskussion 
 
Denna studie påvisade att anhöriga som vårdar i hemmet kände svårigheter med 
att finna lämplig information. Liknande resultat kunde finnas i andra studier där 
en tar upp att det ständiga sökandet efter information om stroke var känslomässigt 
utmattande och det upplevdes även svårt att få information från vårdpersonal ( 
Mackenzie, Perry, Lockhart, Cottee, Cloud, & Mann 2007). En annan studie 
visade att många upplevde en begränsad kunskap om stroke samt hur de skulle 
kunna förebygga en ny stroke (Lilley, Lincoln & Francis, 2003). Vi upplever att 
bristen på information verkar vara en av de mest frustrerande delarna för många 
anhöriga som vårdar. Vi tror dock att detta problemområde gradvis kommer att 
minska då den yngre generationen är mer van vid att söka information.  
 
Enligt Travelbee (1971) finns det positiva aspekter på vårdandet såsom anhöriga 
som vårdarens känsla av stolthet då de klarar av situationen som vårdare. Där för 
anser vi att det måste läggas stor vikt på tillgängligheten av information till 
anhöriga som vårdar i hemmet, för att det ska kunna känna känslan av stolthet då 
de löser de problem som uppkommer. Tyvärr har studier som påvisar 
anhörigvårdare som varit nöjda med den information de erhållits inte gått att 
finna.  
 
Anhöriga som vårdar kände att de var tvungna att ha rutiner för att klara av 
situationen, det var ett sätt att minska deras osäkerhet (Greenwood, Mackenzie, 
Wilson & Cloud, 2009). Detta är något som även framkommer i vår studie där 
osäkerhet är ett av de problemområden som en anhörig som vårdar upplever. Flera 
anhöriga som vårdar kände att de behövde hjälp med stresshantering och passande 
strategier för att klara av den nya situationen (Green & King, 2009). En del 
upplever en känsla av oro inför framtiden (Pettersson, Berndtsson, Appelros & 
Ahlström, 2005). Andra kände en säkerhet trots deras situation och ett hopp inför 
framtiden (a.a). Travelbee (1971) menar att en individ som saknar hopp, saknar 
förmågan till förändring och förbättring av sitt liv. Utan hopp kan individen inte 
finna lösningar på problem som uppstår på vägen (a.a.). 
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Vi inser att ansvaret på ett sätt är friviligt då mycket hjälp finns att få utifrån, men 
författarna förstår också att det kan vara ett stort steg att ta. Det kan vara svårt att 
be om hjälp och den egna pressen att vårda sin anhörige verkar stor.  
 
Detta framkom i vår studie att det positiva en anhörig som vårdar i hemmet 
känner är känslan av tacksamhet och känslan av att den nya rollen fört dem 
närmre i relationen.  Anhöriga som vårdar kände att det positiva med den nya 
situationen var att de t.ex. fick tid att öppet prata och dela allt med varandra. 
Många kände även en större uppskattning för varandra i relationen (Green, & 
King, 2009). Andra positiva känslor anhöriga som vårdare upplevde var att de 
förstod vad som var viktigt här i livet samt de kände en inre styrka. Många tog 
även hand om sin egen hälsa bättre (Greenwood, Mackenzie, Wilson & Cloud, 
2009). Vi uppfattar att i många fall framkommer det negativa som det största 
problemet och ger därför en negativ bild av att vårda. Trots detta gick det att finna 
positiva aspekter.  
 
Denna studie visade att trots att de fanns positiva aspekter fanns det i större 
utsträckning negativ betoning som påverkade anhörigvårdarens egen hälsa, såsom 
emotionell stress, överbelastning och ekonomiska problem. En del anhöriga som 
vårdar kände sig instängda då deras anhöriga ständigt fanns hos dem, vilket störde 
deras invanda rutiner (Green, & King, 2009). En del ansåg ändå att det var viktigt 
att komma ut tillsammans för skoj skull och inte isolera sig hemma (Grant, 
Glandon, Elliott, Giger & Weaver, 2004). Trots mångfalden i vårdarens situation 
upplevde många att de var tvungna att ta en dag i taget och kunde inte i full 
utsträckning planera framtiden (Greenwood, Mackenzie, Wilson & Cloud, 2009).  
Travelbees (1971) grundbegrepp om hopp och lidande speglar de blandade 
känslor som en anhörigvårdare känner.  
 

Slutsats 
 
I studien framkom att många anhöriga som vårdar upplevde sitt vårdande som ett 
tungt ansvar med många nya uppgifter. Brist på information upplevdes även som 
ett stort hinder då kunskap om sökning och tolkning av informationen var svårast. 
Studien visade att framtiden är något som en anhöriga som vårdare upplevde som 
diffus, då de i många fall inte kunde planera inför framtiden som tidigare. Trots 
detta upplevde många positiva känslor såsom tacksamhet samt att de fick en viktig 
roll i relationen. Studien visade att anhöriga som vårdar upplever blandade känslor 
såsom hopp och lidande något som även är Travelbees grundbegrepp. Studier som 
berör den anhörige som vårdarens positiva upplevelse av den information de får 
har inte gått att finna. Därför kan detta vara ett intressant forskningsområde då det 
finns få studier som berör dessa upplevelser. 
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BILAGA 1 
Sökvägar 
 
 
 
Databas Datum Sökord Träffar Lästa 

abstract 
Urval 1 Urval 2 

Cinahl 2009-11-
03 

Stroke 
AND 
informal 
carers  

32 20 10 1 

Cinahl 2009-11-
03 

Stroke 
AND 
family 
carers 

16 11 5 2 

Medline 2009-11- 
03 

Stroke 
AND 
caregivers 

134 30 7 3 

Medline 2009-11- 
03 

Stroke 
AND  
caregiving 
at home 

2 2 1 1 
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Artikel Syfte Metod Urval Resultat Vetenskaplig 

Kvalitet 

 
 

Brereton, L. & Nolan, M. (2000). 
“You do know he’s had a stroke, 
don’t you?” Preparation for family 
care-giving – the neglected 
dimension. Journal of clinical 
nursing, vol. 9, ss. 498-506. 
 

Syftet var att förstå 
anhörigvårdares 
behov som vårdare 

Öppna intervjufrågor. 7 deltagare som 
hade varit 
anhörigvårdare 
mellan 2-4 år  

Resultatet visade 
att 
anhörigvårdarna 
kände en stor 
informationsbrist 
samt att det var 
som ett riktigt 
jobb att vårda 
någon i sin 
närhet. 

Medelbra 

Mak, A.P.M., Mackenzie, A & Lui, 
M.H.L. (2007). Changing needs of 
chinese family caregivers of stroke 
survivors. Journal of clinical 
nursing, vol. 16, ss. 971-979.  
 

Skillnaderna i 
behov fore och 
efter en anhörig 
fått stroke. 

Intervjuer 40 
anhörigvårdare 
och minst 2 
veckor efter 
utskrivning från 
sjukhus.  

Resultatet visade 
att den största 
skillnaden hos 
anhörigvårdare 
associerades med 
emotionella och 
psykologiska 
problem samt 
finansiella 

Bra 
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svårigheter. 
O’Conell, B & Baker, L. (2004). 
Managing as carers of stroke 
survivors: Strategies from the field. 
International of journal practice, 
vol. 10, ss. 121-126 

Att förstå ur 
vårdarnas 
perspektiv vilken 
hjälp och stötning 
de behöver som 
anhörigvårdare. 

Semistrukturerade 
intervjuer som varade 
mellan 20- 30 minuter. 

Deltagarna 
skulle vara 
minst 18 år, 
prata engelska 
och villiga att 
delta i studien. 
Totalt var de 37 
anhörigvårdare 
som ställde upp 

Resultatet visade 
att vårdarna ofta 
kände en 
osäkerhet inför 
den nya 
situationen men 
även en 
osäkerhet på hur 
framtiden skulle 
komma att se ut. 

Medelbra 

Rarcharneeporn, S. & Dale, A. L. 
(2000). Maintaining caregiving at 
home: a culturally sensitive 
grounded theory of providing care in 
Thailand. Journal of trancultural 
nursing, vol . 11:3, ss. 166-173. 
 

Syftet var att se 
anhörigvårdarens 
process baserat på 
ett vårdande av en 
äldre anhörig. 

Intervjuer samt 
observationer. 

Att deltagarna 
skulle komma 
från Thailand 
samt att de 
skulle vara 60 år 
och äldre.  

Resultatet visade 
att religiös tro 
upplevdes för 
många som en 
positiv del av 
vårdandet. 

Medelbra 

Sit, J.W.H., Wong, T.K.S., Clinton, 
M., Li, L.S.W. & Fong, Y-M. 
(2004). Stroke care in the home: the 
impact of social support on the 
general health of family caregivers. 
Journal of clinical nursing, vol. 13, 
ss. 816-824.  
 

Syftet var att se 
tillgängligheten av 
social hjälp för en 
anhörigvårdare. 

Intervjuer med öppna 
frågor. 

Efter minst 12 
veckor efter 
utskrivning från 
sjukhus.  

Resultatet visade 
att 
anhörigvårdare 
upplever sin roll 
tung och 
krävande.  
Samt att en hög 

Bra 
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andel deltagare 
själva fick 
somatiska 
symtom.  

Smith, L.N., Lawrence, M., Kerr, 
S.M., Langhorne, P. & Lees, K.R, 
(2004). Informal carers’ experience 
of caring for stroke survivors. 
Journal of advanced nursing, vol . 
46:3, ss. 235-244. 

 

Att beskriva 
upplevelsen av att 
vårda stroke 
överlevare ett år 
efter stroken i 
Skottland. 

Semistrukturerade 
bandade intervjuer 
som sedan 
analyserades med 
NUD*IST.  

Av 605 
strokepatienter 
från två skotska 
universitets 
sjukhus passade 
149 studiens 
kriterier, av 
dessa var det 90 
vårdare som 
ställde upp.  

Resultatet visade 
att vårdarna tog 
nästan bara upp 
det negativa. Det 
var svårt med 
förändringarna 
både hos sin 
partner men även 
i familje 
strukturen. 
Andra 
svårigheter var 
att finna 
information och 
egentid. 

Bra 

Weaver Moore, L., Maiocco, G., 
Schmidt, S.M., Guo, L. & Estes, J. 
(2002). Perspectives of caregivers of 
stroke survivors: Implications for 
nursing. Medsurg nursing, vol. 11:6, 
ss. 298-296. 

 

Syftet var att ta reda 
på anhörigvårdarens 
känsla av att vårda. 

Semistrukturerad 
intervjuer. Där  
deltagarna lätt skulle 
kunna berätta var de 
kände. 

Deltagarna var 
informella 
vårdare som 
deltog i en 
större studie. 
Totalt var de 
åtta stycken 

 Bra 
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som ville delta i 
intervjuerna. 
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