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Sammanfattning 
Att drabbas av en stroke är inte bara ett slag mot den person som insjuknar, utan även ett slag 
för hela familjen. Det uppstår en förändring för familjen då den sjuke ska återgå till vardagen i 
hemmet. Familjen kan hamna i en roll där de tvingas fungera som vårdare, de måste hjälpa till 
med det som den drabbade inte själv klarar att utföra och livet måste ibland planeras om. Vi 
vill lyfta fram familjen och deras lidande. Vårt syfte var att studera familjens lidande då en 
familjemedlem som fått stroke återgår till vardagen i hemmet. Studien var en kvalitativ studie 
som baserades på två skönlitterära böcker. Analysen som gjordes utgick från människors 
berättelser, som var relaterade till hälsa, lidande och vård. Analysen baserades på Graneheim 
och Lundmans innehållsanalys. I resultatet framkom det att familjerna till personer som 
drabbats av stroke upplever olika typer av lidande då den sjuke återgår till vardagen i hemmet. 
Det handlar om lidande i form av skam eller skuld. Sorg är en vanlig återkommande känsla 
som beskrivs i de böcker som analyserats, så även lidande som uppkommer utav de 
förändringar som ofta sker då någon drabbas av en stroke. Förändringarna kan handla om 
relationer, det sociala livet eller vardagliga förändringar i livet som att inte kunna göra det 
man brukar. Även att kämpa, känna oro eller att förtränga känslor som ilska, irritation eller 
sorg är lidande som familjemedlemmar till strokedrabbade beskriver i böckerna. Som slutsats 
fanns lidandet genomgående hos de anhöriga som gestaltar sina känslor i böckerna. Detta 
stöds i tidigare studier.   
 
 
Nyckelord: Stroke, familjemedlem, vårdare, lidande och vardag. 
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INLEDNING 
Att drabbas av stroke innebär att vardagen blir en kamp att ta sig igenom. Drömmar, projekt 
och planer kan krossas. Den drabbade tvingas leva ett helt annat liv med helt andra 
förutsättningar än vad de är vana vid. Vi upplever ofta att fokuseringen endast ligger på den 
sjuke och att det är lätt att glömma bort resten av de drabbade – nämligen familjen. De 
närmsta familjemedlemmarna spelar en viktig roll för den sjukes välbefinnande och 
tillfrisknande. Inte minst efter det akuta skedet, då den drabbade ska börja bygga upp livet 
igen och då kräver mycket stöd, hjälp och uppmuntran. Familjen kan hamna i en 
omvårdnadsroll där de får fungera som vårdpersonal. Trots rehabilitering är det oundvikligt 
att livet även för de övriga familjemedlemmarna tar en plötslig vändning. Genom vår studie 
vill vi fokusera på familjen, lyfta fram det lidande som familjen kan uppleva då en 
familjemedlem drabbas av en stroke och sedan återgå till vardagen i hemmet. Som framtida 
sjuksköterskor tycker vi att det är viktigt att belysa detta, eftersom det förhoppningsvis kan ge 
oss en djupare insikt i familjens lidande. Detta kan i sin tur öka förståelsen för familjens 
lidande och göra det lättare för oss som sjuksköterskor att lindra deras lidande. 
 

BAKGRUND 
Stroke 
Varje år insjuknar ca 30 000 personer i stroke varav 20 000 av dessa är 
förstagångsinsjuknande. Sjukdomen drabbar främst äldre, ca 80 procent av de insjuknande är 
65 år eller äldre (Socialstyrelsen, 2004). Stroke är ett samlingsnamn för slaganfall. Ett 
slaganfall orsakas av en blödning i hjärnan eller en hjärninfarkt. En hjärninfarkt orsakas av en 
tillslutning av ett kärl i hjärnan. Tillslutningen kan bero på att förkalkade plack orsakar 
proppbildning eller på en emboli, vilket är en propp som vandrar och fastnar i ett kärl. Oavsett 
vad orsaken till blödningen eller proppen är så medför det skador på hjärnans blodkärl vilket 
leder till att vävnaden runt om kring dör. En vävnadsskada innebär att det område som 
drabbats får näringsbrist och giftiga substanser ansamlas. Graden av cellskada påverkas av 
feber, mjölksyra ansamling och hög blodsockerhalt. Faktorer som ökar risken att drabbas av 
stroke är ålder, ärftlighet eller fysiologiska faktorer som högt blodtryck, olika hjärtsjukdomar 
som oregelbunden hjärtrytm, klaffel, hjärtsvikt, åderförkalkning, diabetes, hög kolesterolhalt 
eller ett högt östrogenintag (Ericsson, 2002). 
 
Att drabbas av stroke är inte bara ett hot mot livet utan de som överlever kan få bestående 
skador som förlamningar, talrubbningar och psykiska problem. Beroende på var i hjärnan 
skadan finns uppkommer olika funktionsnedsättningar (Berglund, Engström-Laurent, 
Lindgren & Lindholm, 2006). Om skadan finns i vänster hjärnhalva så orsakar det skador som 
ger talsvårigheter, ibland läs-, skriv- och räknesvårigheter och det finns en ökad risk till 
psykologiska besvär så som depression. Om skadan skulle ske i höger hjärnhalva innebär det 
att perceptionsproblem som neglect kan uppstå. Neglect innebär att patienten förnekar eller 
uppfattar inte vissa besvär. Skada som påverkar det psykiska tillståndet kan leda till en 
bristande sjukdomsinsikt och bekymmerslöshet. Hippocampus är en del av hjärnan som har en 
specifik roll för minnesfunktion, inlärning och motivation. En skada i denna del av hjärnan 
kan ge svåra minnesstörningar som drabbar förmågan att behålla minnen, både gamla och nya 
(Ericsson, 2002).  
 
Människor som drabbats av en stroke kan idag oftast återgå till ett självständigt liv eftersom 
stor vikt läggs på rehabilitering (a.a). På en strokenhet sätts rehabilitering och mobilisering 
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igång för träna upp försvagade eller försvunna funktioner. Oftast får den strokedrabbade 
förändrade emotionella reaktioner som kan visa sig i form av omotiverat skratt eller gråt eller 
en ökad trötthet (Berglund et al, 2006). Enligt Caplan och Sparre (2002) kan stroke ge 
motoriska problem som halvsidig förlamning, försämrad balans och muskelkramper. Den 
sjuke kan få problem med näringsintag och elimination vilket innebär svårigheter att hålla 
urin och avföring. En annan bestående skada är att drabbas av olika grader av känselbortfall 
som kan leda till nedsättning av smärta, tryck och temperaturkänslighet. Ofta får personer som 
haft en stroke en halvsidig synfältsinskränkning. Att drabbas av neuropsykologiska problem 
gör det svårt att känna igen välbekanta föremål, samt problem med rumsuppfattning, 
kroppsuppfattning och tidsuppfattning. 
 

Familjen 
Att vara familj innebär inte bara traditionella gränser som blodsband, adoption och äktenskap. 
Familjen kan vara långvarig och innefattar engagerade relationer där individerna förhåller sig 
till varandra. Ordet familj symboliserar en fokusering på relationer, interaktion och 
ömsesidighet. Varje familjemedlem har en egen syn på hur familjen är, vilken mening eller 
hälsa de har. Den enskilda familjen har egna resurser och färdigheter för att lösa problem. 
Dessa resurser kan vara undangömda, otillgängliga och bortglömda. Familjer som uppsöker 
vård kan plågas av känslor som otillräcklighet, utmattning, rädsla eller frustration, men det 
kan också förena familjen och ge dem tillåtelse att i ord och handling förmedla ömhet och 
kärlek som inte tidigare kommit till uttryck (Wright, Watson & Bell, 2002). Förr var det den 
så kallade kärnfamiljen som utgjordes av äktenskap och varade livet ut. Numera är gränserna 
för vad en familj är betydligt mera flytande. Det kan fortfarande innefatta den traditionella 
kärnfamiljen, men i dag är det skilsmässor, omgiften, sambo eller särboskap, partnerskap, 
adopterade barn, egna gemensamma barn, medtagna barn från tidigare förhållande som kan 
ingå i ramen för begreppet familj (Kirkevold & Strömsnes, 2002). 

Sjukdom drabbar hela familjen 
Eftersom skadorna efter en stroke ofta är bestående betecknas sjukdomen även som kronisk. 
Livet får en dramatisk vändning för den som drabbas. Det är dokumenterat att även familjen 
upplever det svårt när någon nära anhörig drabbas av en stroke. Exakt hur sjukdomen kan 
drabba familjen varierar mycket beroende på många olika faktorer, till exempel hur 
livssituationen ser ut vid den aktuella händelsen, strokens karaktär eller familjens 
copingförmåga (Kirkevold & Strömsnes, 2002).  
 
Då en familjemedlem drabbas av en stroke försätts hela familjen i ett kristillstånd. Vardagliga 
aktiviteter och uppgifter avstannar eftersom all uppmärksamhet krävs för att den sjuke ska 
kunna få de allra bästa förutsättningarna i sitt tillfrisknande. Familjemedlemmarna får medla 
och planera om livet både för den sjuke och för sig själva. Vilket innebär att de får förse 
vårdpersonalen med nödvändiga upplysningar samt inhämta viktig information. Framförallt 
måste familjen finnas som ett stöd för den drabbade. Efterhand som den strokedrabbade 
tillfrisknar kan det läggas en allt tyngre roll på familjen som får en omvårdnadsroll och 
fungerar som vårdpersonal. Hemmet måste anpassas efter de behov den drabbade har.  
Familjemedlemmarna får finnas där för att hjälpa den drabbade eftersom personen kanske inte 
alltid klarar sig själv. Utöver detta måste de även utföra de uppgifter som den sjuke tidigare 
utförde (a.a). 
 
I en studie av Chow, Wong och Poon (2007) framkom det att de som vårdar en 
familjemedlem med stroke, löper större risk för psykisk ohälsa, dock hade den fysiska hälsan 
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inte försämrats efter stroken. Den familjemedlem som vårdade upplevde att de hade bättre 
hälsa innan sjukdomen än efter de blev vårdare. Den vårdande familjemedlemmen som 
upplevde psykisk ohälsa under rehabiliteringsfasen och som gjorde det i en tidig fas kunde ha 
svårt att komma ur den. De familjer som fungerade på ett bra sätt kunde lättare motta 
känslomässigt stöd. Familjemedlemmarna upplevde att vården blev som en mindre börda. 
 
Enligt Grant, Glandon, Elliott, Giger & Weaver (2004) upplevde familjemedlemmarna att det 
var den första månaden som var svårast att vara vårdare till en drabbad familjemedlem. 
Säkerheten var något som familjemedlemmarna under de första veckorna upplevde sig ha 
problem med. Med säkerhet menades att anpassa hemmet till den sjukes säkerhetsbehov. 
Annat som upplevdes som problem var att hantera personlighetsförändringen som stroken lett 
till, det kunde till exempel handla om humörsvängningar, minnesrubbningar eller glömska. 
Tiden upplevdes som otillräcklig till alla vårdande uppgifter och problem som kunde 
uppkomma. Problem kunde vara att den sjuke inte åt eller hade ont. Familjerna tyckte att 
dessa problem kändes svårast under de första veckorna, men att det började bli något lättare i 
slutet av den tredje veckan. 
 
Socialstyrelsen (2004) gjorde en uppföljning av strokedrabbade och deras familjemedlemmar 
om hur deras livssituation såg ut två år efter stroken. Cirka 52 procent hjälpte fortfarande den 
strokedrabbade med en eller flera dagliga aktiviteter. Närstående svarade att den 
strokedrabbade endast klarade sig utan tillsyn högst en halv dag. Detta i sin tur ledde till en 
stor bundenhet. De hade också tagit över en hel del sysslor till exempel ekonomin. Fjorton 
procent av de anhöriga kunde ibland eller aldrig utöva sina tidigare intressen. I studien 
framkom det också att det endast var fem procent som hade kontakt med den lokala 
strokeföreningen och cirka 57 procent tyckte att de behövde mer kunskap om stroke. 
 
 
 

Föreställning av sjukdom 
Att drabbas av sjukdom upplevs ibland som en bestraffning av ett ”syndigt liv”.  Hos andra 
kan det vara ett tecken på att man slår ner på takten och tar hand om sig själv. Olika 
familjemedlemmar har sina föreställningar om hur de bör uppträda vid sjukdom inom 
familjen. En del tror att sjukdomen förvärras om de blir upprörda och kan leda till att de 
undanhåller information eller överbeskyddar den sjuke. I en del familjer är det viktigt med 
mycket omsorg och uppmärksamhet och de kan ägna mycket tid åt att fundera på orsaker och 
konsekvenser vilket kan ge reaktioner som vrede, nedstämdhet eller lättnad. Familjens 
föreställningar kan ha ett stort inflytande på beslut om att inleda respektive skjuta upp 
behandling, uppfattning om allvaret i tillståndet. I extrema fall kan familjen påverka 
patientens livsvilja (Wright et al, 2002). 
 
Att drabbas av en allvarlig sjukdom innebär en fara för hela familjen. De upplever att de 
hamnar i en kris eller sorg och i bland båda. När det ställs krav på hela familjen på en 
förändring reagerar den och agerar för att bemästra den. Denna hantering kallas för coping 
(Kylberg & Lidell, 2002). En kris innebär en oväntad eller en avgörande förändring. En 
traumatisk kris som innefattar en händelse som hotar en persons fysiska existens eller en 
individs psykiska tillstånd samt sociala identitet. Förlust eller hot utlöser ibland en 
krisreaktion. Att befinna sig i en kris kan innebära att den ofta sträcker sig under en lång tid. 
Sorg är en naturlig läkningsprocess som tillhör livet och bearbetning av en förlust innebär att 
individen anpassar sig till något som är förlorat. Sorgen kan fokusera på framtiden då 
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drömmar, livsinnehåll, socialt liv kanske inte kommer att uppfyllas. En sorgeprocess tar olika 
lång tid. Det är viktigt att få sörja färdigt eftersom en obearbetad sorg kan komma tillbaka i 
form av psykiska reaktioner (Lundin, Benkel, de Neergaard, Johansson & Öhrling, 2007). 
 
 
 
Enligt Zimmermann (1995) beror familjens funktion på vilken sjukdomen är och var familjen 
är i sin livscykel. Det beror på om sjukdomen är ny, kronisk eller om den är terminal samt 
vilken förståelse för interaktion mellan sjukdom, tidsfas samt vilken funktion familjen har och 
deras copingmöjligheter. Zimmermann menar att diagnosen är viktig för både den drabbade 
och dennes familj. En kronisk sjukdom hos en familjemedlem kan påverka en annan 
familjemedlems utveckling djupt. Såsom förmågan att ta till sig en ny roll inom familjen. 
Zimmermann menar om familjen följer en normal livscykel och någon drabbas av en kronisk 
sjukdom, vilket då kan leda till att de blir speciellt sårbara. Familjemedlemmarna får kämpa 
för att försöka rekonstruera familjen. Familjemedlemmen som drabbats av en kronisk 
sjukdom som ger en förlust av olika funktioner, ställer krav på omskiftande roller som ofta 
leder familjen ur spår. Familjen hamnar då i en dysfunktionell fas. Med det menas att 
familjemedlemmarna till den drabbade hamnar i en social och känslomässig isolering samt en 
fysisk utmattning för familjemedlemmarna. Detta leder till att familjemedlemmarna får offra 
sin egen utveckling. Som vårdpersonal menar Zimmerman att det är viktigt att fråga om 
familjens planer i livet. Även att ställa frågor om upplevda kriser som relateras till 
självständighet vilket kan ge förbindelse till sjukdomen och verkar förebyggande. 
 
Zimmermann (1995) menar att familjens copingförmåga balanseras mot sjukdomen och mot 
familjens egen utveckling. Familjer som är flexibla och gör det bästa av deras resurser med 
mål att nå en optimal realistisk balans mellan det icke sjukliga, ger utrymme för 
familjemedlemmarnas utvecklingsbehov. De familjer som har svårt med coping har en risk att 
fastna i sjukdom och därför bör specialister som bäst kan identifiera familjens styrkor samt se 
familjens dysfunktionella mönster. De ser roller, livscykel, frågor och gränser. Genom att vara 
medveten om dessa kan den enskilda familjemedlemmen bli förstådd och det kan klargöras 
vem som behöver mest stöd.  

Kommunikation mellan vårdpersonal och familj 
Att kommunicera innebär en överföring av information och är nödvändig inom vården. För att 
överleva, samarbeta samt tillfredställa personliga behov så måste kommunikation ske. Genom 
känslor och uppfattningar kan ett lidande uppstå. Därför är mötet viktigt mellan vårdpersonal, 
familj samt den strokedrabbade (Fossum, 2007). Vårdpersonalen bär med sig sina personliga 
och professionella föreställningar om familjer och sjukdom i sin kliniska verksamhet. Dessa 
föreställningar inverkar på synen och bedömningen av hur man vårdar och tar hand om 
familjen (Wright et al, 2002). 

Lidande 
Enligt Eriksson (1994) innebär begreppet lidande något ont eller negativt som plågar 
människan. Lidande är något alla någon gång utsätts för och tvingas leva med. Lidande 
beskrivs som en kamp och dess motsats är lusten. Eriksson skriver också att som vårdpersonal 
ska man bemöta lidande genom att först iaktta och observera, lidandet ska ses och bekräftas. 
Efter det skall den lidande personen få möjlighet att ”lida ut”, det vill säga att lidandet ej skall 
bortförklaras eller slätas över. Den tredje fasen innebär att försöka gå vidare och att hitta 
någon sorts mening med lidandet.  
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Allt onödigt lidande bör elimineras, medan i de fall där lidandet är oundvikligt bör målet vara 
att lindra (a.a). Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är 
vårdandets mål att lindra eller förhindra lidande och att främja välbefinnande. Lidande och 
välbefinnande behöver inte vara varandras motsatser, utan det är fullt möjligt att en patient 
kan känna välbefinnande trots att han/hon befinner sig i ett lidande. Det är viktigt med en 
vårdkultur där den lidande bemöts med vänlighet, respekt, god omvårdnad och en känsla av 
att vara välkommen. Det har visat sig att personer som befinner sig i ett djupt lidande kan 
uppleva lindring av lidandet med väldigt enkla medel, som till exempel att bli behandlad med 
värdighet, uppmuntran, omtänksamhet och känslan av att någon bryr sig. Alla lidande behöver 
tröst och hopp (a.a). 
  
Enligt Dahlberg et al (2003) finns det olika former av lidande  
Livslidande är en sorts lidande som kommer av hur vi lever, ett lidande som vi alla upplever i 
det dagliga livet. Det kan till exempel handla om att ens livssituation gör att man befinner sig 
under mycket hög stress och känner ett lidande på grund av det. Livslidande är en produkt av 
livet och dess olika faser. Enligt Eriksson (1994) kan livslidande uppstå genom att det invanda 
livet rubbas och tas mer eller mindre ifrån en. Det blir ett lidande som kan vara ett hot mot 
dennes existens eller uppfylla drömmar eller sociala uppdrag.  
En annan typ av lidande är enligt Dahlberg et al (2003) vårdlidandet. Detta är ett onödigt 
lidande som kommer på grund av eller i brist på vårdande. Vårdlidande kan uppkomma då 
den lidande människan blir åsidosatt  genom att familjen till exempel inte får vara delaktiga i 
vården eller får ta del av information. En sådan behandling är en kränkning av människans 
integritet och leder ofta till att de känner sig maktlösa. Enligt Andersson och Marlett (2004) 
upplever familjemedlemmarna att vårdpersonalen inte informerade om alla aspekter i 
sjukdomsbilden (a.a). Dahlberg et al (2003) menar att vårdlidande kan också uppkomma då 
vårdpersonalen inte har patienten och dess individuella behov och önskningar som det 
primära, utan kanske istället sätter rutiner, schema eller egna problem i fokus (a.a).  
 
Andersson och Marlett (2004) skriver även att familjemedlemmar till en strokedrabbad 
upplever att strokevården fokuserar på den fysiska rehabiliteringen och lite på den psykiska 
omvårdnaden. De menar vidare att vårdpersonalen hade svårt att klargöra prognosen av 
stroken för både den sjuke och familjen. Familjemedlemmarna upplevde då ett lidande och 
krävde bättre information och kommunikation från vårdpersonalen i eftervården (a.a).  
 
Enligt Eriksson (1994) återkommer lidande för anhöriga inom vården. Deras lidande kan 
ibland vara svårare än patientens. Enligt Eriksson är familjen också i behov av vård och hjälp. 
En familjemedlem som lider kan inte lida med den sjukdomsdrabbade utan det kan ge upphov 
till känslor av skam och skuld och/eller aggression och förtvivlan (a.a).  
 
Livsvärld är ett begrepp som innebär att människors vardagsvärld och dagliga tillvaro 
uppmärksammas. Att se, förstå, beskriva och analysera världen eller delar av den så som den 
ses av människor. Livsvärlden är den levda världen given i erfarenhet och handling. Genom 
livsvärlden betonas människors upplevelser och erfarenheter. Erfarenheterna kan vara från det 
djupaste existentiella, till olika föremåls eller handlingars funktioner och betydelser i 
vardagen. Livsvärlden är den levda världen och genom den kan vi älska, hata, arbeta, leka, 
tycka och tänka. Det är här vi söker ett livsinnehåll och mening. Varje erfarenhet är unik. 
Människors erfarenheter i livsvärlden har gemensamma strukturer och finns i oändliga 
variationer. Inom hälso- och sjukvården innebär detta begrepp en fokusering på hur 
patienterna själva upplever sitt lidande och för att ha en möjlighet att sätta sig in i en annan 
persons livsvärld måste man ha ett fenomenologistisk tankesätt och helt frånse sina egna 
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livsvärld, erfarenheter, åsikter och kunskaper.  Med detta vill säga att hur en person upplever 
saker, till exempel lidande beror helt på den livsvärld personen lever (Dahlberg et al, 2003). 

 

SYFTE  
Syftet med studien var att studera familjens lidande då en familjemedlem som drabbats av en 
stroke återgår till vardagen i hemmet. 
 

METOD 
Studien baseras på biografier som berättar om familjens lidande då någon familjemedlem 
drabbas av stroke. Valet att använda biografier var för att få en mer levande bild av 
familjemedlemmarnas lidande. Enligt Friberg (2006) är berättandet något som vi delar med 
oss av. Sättet att formulera en mening kan skilja sig mellan olika individer och i olika 
sammanhang.  
 
’’Vårt liv beskrivs genom våra livsberättelser. En biografi är ett material som beskriver hur 
människor erfar världen eller delar av den och utgör en källa för analyser som syftar till att 
ta del av hur människor i olika skeenden i livet erfar sin värld.’’ ( Friberg, 2006, s. 140). 
 
Inklusionskriterier som var relevanta vid sökningen av biografierna var att de skulle skildra 
lidande hos familjemedlemmar till någon som drabbats av en stroke, såsom make/maka, 
sambo eller vuxna barn. Böcker som var skrivna av andra kunde inkluderas om de gestaltade 
känslor utskrivna som citat, detta just för att författaren inte skulle ha förvrängt eller lagt in 
egna känslor och åsikter i boken.  
 
Sökningen av böcker gjordes på biblioteket Gräsvik i Karlskrona och Malmö stadsbibliotek. 
Sökningarna gjordes via båda bibliotekens hemsida och sökorden skrevs in på båda 
hemsidornas bibliotekskataloger. Sökorden var: stroke, slaganfall, anhöriga, familj och 
biografi. En manuell sökning gjordes på stadsbiblioteket i Malmö och det gav inget utfall. 
Sökningarna gav totalt 15 träffar. (Se bilaga 1.) Av dessa träffar valdes tolv bort eftersom de 
inte uppfyllde inklusionskriterierna. Resterande tre böcker lästes av oss båda var för sig i syfte 
att skapa en helhet. Efter detta valdes ytterligare en bok bort och kvar fanns två böcker som 
levde upp till de uppsatta inklusionskriterier.  Nedan presenteras dessa två böcker.  
 

1. Att förlora pappa – Stroke med personlighetsförändring. Eva Nordenstam. 
Eva är till yrket journalist och arbetar som informatör på Läkarmissionen. Där reser hon 
mycket till olika drabbade länder och deras invånare. Denna boken är hennes första bok.  
Boken skildrar hennes och familjens känslor då hennes pappa Tage drabbats av en stroke. 
Familjens syn på livet förändras när han hamnade på sjukhus och pendlar mellan liv och död. 
Eva beskriver hur svårt det är att se personlighetsförändringarna, tidsuppfattningen, svagheten 
och synen som förändras när hennes pappa som varit mattelärare och varit lugnet själv, 
kommer hem och vardagen börjar rulla igång igen. Plötsligt behöva ha tålamod och förståelse 
för saker som varit självklara. 
 

2. Det gick en propp – Anita Jekander 
”Det gick en propp” är en berättelse av författarens egen upplevelse då hon själv drabbades av 
en stroke. I boken skildrar hon, förutom sin egen historia, även fyra andra personer och deras 
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familjers livsöde då de drabbas av stroke. Personerna hon skriver om är: Bo, en man i 
medelåldern som tidigare arbetat som journalist, Margareta, som är fastighetsmäklare och 
särbo med Lars, Peter, en ung familjefar och om Sussi som innan stroken var en vild tonåring. 
Det är de drabbade själva och deras närmsta anhöriga som beskriver hur stroken påverkar och 
förändrar deras liv. Deras historia beskrivs från den akuta fasen till dess att de rehabiliterats 
och kommit i gång med sina nya, förändrade liv. Boken är också uppblandad med en hel del 
fakta om stroke, bland annat skriver Anita mycket om de dolda skadorna, det vill säga de 
skador som inte syns utanpå men ändå finns där. Boken är skriven utifrån intervjuer med de 
olika familjerna. Känslor och upplevelser är utskrivna som en form av citat. 
 

Analysen 
Analysen baserades på Graneheim och Lundmans modell (2004). Det är en innehållsanalys 
som baseras på konceptet att lyfta fram det manifesta och latenta innehållet. Denna studie 
fokuserar på det manifesta, det vill säga det uppenbara, det som är synligt och det som texten 
direkt handlar om. I viss mån har även det latenta användas, det dolda i meningarna men då 
endast i de fall där budskapet lätt kan tolkas och förstås. 

• De två böcker som valdes ut lästes ytterliggare en andra gång, och då markerades de 
meningsenheter som beskrev familjens lidande då de drabbade återgått till det 
vardagliga livet i hemmet. En meningsenhet som skildrade lidande kunde vara en 
mening som uttryckte lidande från en familjemedlem. Även detta gjordes enskilt. 

Exempel:  
”Men jag älskade honom, ja, det gör jag fortfarande, för den fantastiska person 
som han är, trots personlighetsförändringen. Så jag förträngde och kände aldrig 
riktigt efter hur jag mådde innerst inne”  (Jekander, s. 86) 

 
• Markeringarna jämfördes och lades sedan över i ett word dokument, ett dokument 

öppnades för varje bok. Varje mening numrerades med bokens sidnummer för att 
lättare kunna gå tillbaka i varje bok.  

• Meningarna kondenserades, vilket innebar att det mest väsentliga plockades ut ur varje 
mening för att skapa en översikt av innehållet samt för att behålla kärnan.  

• Därefter kodades de kondenserade meningarna. Själva koden kunde vara ett exempel, 
sak eller händelse. Dessa koder identifierades för att sedan kunna skapa en översikt för 
olika tänkbara tema. 

• Översikterna med koderna gjorde att vi kunde lättare skapa tema. Teman valdes 
eftersom dessa kan ha flera betydande meningar. Enligt Graneheim och Lundman 
(2004) kan en kondenserad meningsenhet eller en kod passa in i fler än ett tema. 
Utifrån de teman som bildades framgick det vilka olika typer av lidande som framkom 
(vilka rubriker och hur resultatet skulle sammanfogas). Se bilaga 2.    

 

RESULTAT 
Resultatet av analysen presenteras i form av teman. De sju teman som framkom av olika typer 
av lidande var: 

• Skam eller skuld – att skämmas över den sjuke, skämmas eller känna skuld över sina 
tankar eller att ha dåligt samvete. 

• Sorg – att sörja personligheten som gått förlorad, sörja förändringen och att ha 
medlidande. 
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• Förändringar i livet – förändringar i vardagen, sociala förändringar eller förändringar 
av rutiner. 

• Att kämpa – för att orka, för att hålla humöret uppe eller att kämpa för att ha tålamod. 
• Förändring av relationer - relationen till den sjuke, relationen till andra eller 

förändring i relation på grund av personlighetsförändringen. 
• Oro – för den sjuke, för att inte veta eller inför framtiden. 
• Förträngning av känslor – till exempel förträngning av ilska, sorg, irritation 

 

Skam eller skuld 
Anhöriga uppger att de känner skam över sina känslor och tankar. Skam över känslor att 
någon gång i sjukdomens kritiska period tänkt att det vore bättre om den drabbade fick dö i 
stället. Känna skam över valet att skilja sig från sin sjuke make, eller känna skuld att 
tålamodet ibland tryter, vilket i sin leder till skam över irritation och tjat. Att skämmas över 
den sjuke verkar vara något som flera av familjemedlemmarna säger sig uppleva. Det kan 
handla om att hamna i pinsamma situationer då den strokedrabbade inte riktigt beter sig som 
den bör eller brukade göra. Detta leder till en oro över vad folk ska tycka och otaliga försök 
till att ”släta över” eller ställa till rätta. Att ha dåligt samvete för att inte orka eller kunna stötta 
resten av familjen så som skulle behövas är även något som framkom utav böckerna 
(Jekander, 2003 & Nordenstam, 2007).  
 

”När vi var ute och gick kunde han rangla och se full ut så jag skämdes över 
honom. Samtidigt så skämdes jag över mina tankar.” (Jekander, 2003 s. 86) 

 

Sorg  
Känslor som att känna sorg över att personligheten hos en familjemedlem försvunnit eller 
förändrats. Eller att känna sorg över att ens relation till den drabbade förändrats är något som 
dessa familjemedlemmar beskriver. En känsla av sorg då relationen till systern som drabbats 
av en stroke inte längre är vad den varit, att den person man en gång gift sig med inte längre 
är den samme, eller att relationen till andra familjemedlemmar förändrats. Det kan också 
handla om olika sätt att sörja inom familjen och att inte riktigt veta hur, någon som 
fortfarande finns, ska sörjas. En familjemedlem nämner en känsla av sorg över att alltid vara 
den som behöver hjälp. Att tycka synd om den drabbade familjemedlemmen kan vara en typ 
av sorg som beskrivs. En annan sorg som är återkommande i böckerna är sorgen över 
förändringen, över hur hela livet totalt ändrat riktning (Jekander, 2003 & Nordenstam, 2007).  
 

”Allt har varit som ett enda töcken. Jag har inte kunnat känna någon riktig 
glädje under alla dessa åren, och jag har till och från varit djupt deprimerad.” 
(Jekander, 2003 s. 89) 
 

Förändringar i livet 
Familjemedlemmarna beskriver att de tyckte att det blev svårt med det sociala livet eftersom 
förändringen då blev mer påtaglig. Vardagen tycktes fungera som bäst om man ständigt följer 
samma rutiner. De beskriver en förändring när det gäller vardagsrutinerna i hemmet. Det blir 
den vårdande familjemedlemmen som får sköta och ta ansvar för det mesta – hem, barn, 
planering med mera. Jobbiga förändringar i livet kunde vara att tvingas byta jobb eller behöva 
flytta även besluta sig för att skiljas. Brist på spontanitet, utan ständigt behöva planera sitt liv 
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utifrån den sjuke familjemedlemmens behov. Att inte längre kunna göra saker ihop, saker som 
man tidigare såg som självklara (Jekander, 2003 & Nordenstam, 2007). 
 

”De personliga assistenterna som Sussi hade dök inte alltid upp som de skulle, 
så man kunde aldrig planera något.” (Jekander, 2003 s. 107) 

 

Att kämpa  
Lidande kan vara att på grund av stroken tvingas ha ansvar för allt, även det som den sjuke 
tidigare ansvarade för – att kämpa för att orka. Det kan handla om att behöva kämpa för att få 
den hjälp som behövs från kommunen eller landstinget. Att vara vårdare till en sjuk 
familjemedlem beskrivs som oerhört påfrestande. Det innebär en kamp för att få allt att gå 
ihop och även en kamp att inte tappa förståndet eller humöret helt. Flera beskriver att de 
saknat information från sjukvården, att det aldrig varit någon som informerat dem om vad en 
stroke innebär och var man kan få hjälp. De har själva fått kämpa för att tillgodose sig 
nödvändig information. (Jekander, 2003 & Nordenstam, 2007). 
 

”Att inte bli elak för att man är trött och för att tålamodet tog slut för flera år 
sedan är en konst.” (Nordenstam, 2007 s. 57) 

 

Förändring av relationer 
Familjemedlemmarna berättar att deras relation till den drabbade och till andra förändrats 
efter det att sjukdomen inträffat. Detta bidrar till lidande då relationer ofta blir mer 
komplicerade och rollerna ofrivilligt kastas om. Från att ha haft en mycket nära kontakt med 
personen som sedan drabbats, kan den relationen helt ha gått förlorad eller bytt karaktär. 
Många beskriver att de blivit mer försiktiga i sitt sätt att vara mot den drabbade, att de är 
rädda för att skapa konflikter och i stället försöker vara trevliga och glada hela tiden. En syster 
upplever sig som mera ”mammig”, i relationen till den drabbade. Personlighetsförändringen 
som stroken orsakat ledde ofta till att strukturen i familjen förändras. Den drabbade kan ha 
varit en mycket auktoritär person som tidigare tagit stort ansvar i familjen, medan denna roll 
helt förändrats efter sjukdomen. En kärleksrelation kan förändras totalt, flera berättar att deras 
samliv med den drabbade helt stannat av på grund av personlighetsförändringen. Det är inte 
bara relationen till den sjuke som förändras, det kan även relationen till varandra inom 
familjen, eller till bekanta göra. Relationen mellan familjemedlemmarna ändras vanligtvis på 
grund av att strukturen i familjen blir annorlunda, rollerna flyttas om. I vissa fall är det så att 
bekanta till familjen tycker att det är svårt att hantera situationen, vilket ofta leder till att 
bekantskapskretsen krymper (Jekander, 2003 & Nordenstam, 2007). 
 

”Vi har inte haft något samliv under de här senaste fyra åren. Han är en annan 
man än den jag en gång gifte mig med.” (Jekander, 2003 s. 88) 

 

Oro  
Lidande kan även komma till följd av oro eller ovisshet. Familjemedlemmar upplever en 
ständig oro när de inte är hemma och tar hand om den drabbade, när de inte vet om allt är bra 
med den sjuke. Det kan också handla om en oro över att inte veta vad som ska hända, till 
exempel om eller när en ny stroke kommer att slå till, eller att inte veta hur det kommer att bli 
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med stöd från kommunen. Eller oro över hur ens liv kommer att bli, hur framtiden kommer att 
se ut (Jekander, 2003 & Nordenstam, 2007). 
 

Förträngning av känslor 
När en familjemedlem plötsligt förändras och byter personlighet, är det för de allra flesta 
övriga familjemedlemmar svårt att acceptera förändringen. Känslor av sorg, irritation, ilska 
eller saknad förträngs. Familjemedlemmarna upplever att det blir svårt att sörja någon som 
fortfarande finns, och därför visar man inte sin sorg. Att bli irriterad över den nya 
personligheten, och det nya humör den drabbade fått, till exempel beroende, tjatig, initiativlös, 
men irritationen får ej visas eftersom den drabbade ju faktiskt är sjuk. Flera personer upplever 
också en saknad över att inte ha fått någon hjälp av till exempel psykolog eller kurator, att inte 
fått prata av sig med någon utomstående. De uppger att de inte bara förtränger sina känslor för 
andra, utan även för sig själva. En familjemedlem känner en viss ilska över att den 
strokedrabbade inte lyssnat till de varningar han fått över sitt tidigare ohälsosamma sätt att 
leva. Den ilskan är inget hon tycker att hon nu kan uttrycka direkt till den sjuke, utan håller 
det inom sig (Jekander, 2003 & Nordenstam, 2007). 
 

”Jag har nästan inte gråtit någonting alls under hela den här tiden, utan lagt 
locket på. ” (Jekander, 2003 s. 88) 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Valet inför uppsatsen var först att göra en litteraturstudie som skulle ha baserats på artiklar, 
men istället gjordes valet att använda biografier eftersom lidandet hos de berörda personerna 
kommer fram på ett mer levande sätt i böcker. I vetenskapliga artiklar upplever vi att det ofta 
fokuseras på ren fakta, och att det handlar om patienter och inte om människor.  
Syftet med studien var att studera familjens lidande då en familjemedlem som drabbats av 
stroke, kommer hem till vardagen igen. Metoden av studien var baserad på två skönlitterära 
böcker, och enligt Friberg (2006) ligger analysens fokus av berättelser i att de ska utgå från 
människors berättelser som är relaterade till hälsa, lidande och vård. Det kan vara anhöriga 
eller patienterna själva som berättar om sina erfarenheter. Dessa berättelser kan vara skrivna 
som biografier, publicerade brev eller skönlitteratur (a.a). 
 
Den första boken som ingick i studien var skriven av Eva Nordenstam som med sin 
journalistiska bakgrund beskriver sin egen samt sin familjs liv och känslor då hennes pappa 
drabbades av stroke. Den andra boken är skriven av Anita Jekander som också är journalist. 
Hon beskriver både sin egen erfarenhet av att drabbas av stroke, och hon skriver även om fyra 
andra familjer och förmedlar deras upplevelse av att en familjemedlem drabbats av en stroke. 
Allt i boken som handlade om författaren själv, och känslor som de drabbade själva upplevde 
sållades bort eftersom det inte svarade till studiens syfte.   
 
Själva analysen baserades på Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod. Denna valdes då 
det gav en bra struktur samt översikt av materialet som framkom vid analysen. Den gjorde 
med sina steg det lättare att följa en gång i arbetet mot resultatet.  Det som kunde upplevas 
som svårt med innehållsanalysen var att få grepp om familjemedlemmarnas lidande när 
meningsenheter skulle plockas ur biografierna. Därför har det varit extra viktigt att hålla sig 
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till det manifesta, och endast använda det latenta som lätt kunnat tolkas. I annat fall skulle det 
lätt kunna ske att vi fick med våra egna tankar och värderingar.  
 
I analysen framkom inga stora skillnader mellan de båda böckerna, i beskrivandet av 
familjemedlemmarna känslor. Dock kan man undra om Jekander i sin bok; Det gick en propp, 
låtit sig i sina intervjuer med familjerna och de strokedrabbade påverkat frågorna utifrån sin 
egen erfarenhet. Kan hon, medvetet eller omedvetet, ha format frågorna efter de svar hon 
önskat få? Eller kan hon kanske ha ställt frågorna på ett sådant sätt att hennes egna åsikter, 
värderingar och erfarenheter lyst igenom, och på så sätt påverkat de som intervjuats? Något 
som och andra sidan kan ses som något positivt är att hon med just dessa personliga 
erfarenheter lättare kunnat sätta sig in i känslor hos de som intervjuats, och att hon visste vilka 
frågor som är av vikt att ställa. När det gäller andra boken, Att förlora pappa, är det värt att 
fundera över ifall författarens egna värderingar speglas, då hon beskriver sin brors eller 
mammas känslor eller liv. Detta kan i sin tur göra att hennes eget lidande skildras i 
beskrivningarna av andras lidande. 
 
Då böckerna söktes inför starten av examensarbetet, skulle sökningarna kanske ha utökats 
med en manuell sökning även på biblioteket Gräsvik i Karlskrona. Sökningarna skulle kunnat 
ha gjorts på olika bokhandlares hemsidor till exempel Bokus eller Adlibris. Om det funnits 
mer tid hade kanske fler böcker och en djupare sökning kunnat bidra till en mer omfattande 
studie, vilket möjligtvis hade kunnat jämföra resultat mellan böcker från olika länder. Det 
hade varit intressant att veta om lidandet är detsamma i vilket land människor än lever i, eller 
om upplevelsen och uttrycket av lidandet är olika i olika kulturer. Olika länder kan ha 
skillnader i sjukvårds- och i försäkringssystemen vilket skulle kunna påverka människors 
lidande. Med en bredare tidsram hade en jämförelsestudie varit möjlig, man kunde då även 
jämfört lidandet mellan de olika familjemedlemmarna och på så sätt få en bättre och djupare 
insikt i olika familjemedlemmarnas upplevelser av lidandet.  
 
Resultatet i examensarbetet har validerats av en person med stor erfarenhet i ämnet. Denna 
person bedömer innehållet i resultatdelen som relevant. 
 

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att studera familjens lidande då en familjemedlem som drabbats av en 
stroke återgår till vardagen i hemmet. Den teoretiska referensramen som använts i studien är 
lidande. Definitionen av lidande är enligt Eriksson (1994) något ont eller negativt som plågar 
människan. I denna studies resultat framkommer lidande i olika former. Resultatet 
presenterades i form av sju olika teman. 
 
Det första temat var skam och skuld. Familjemedlemmarna beskriver lidande då den sjuke 
inte riktigt beter sig som andra, eller som de gjort tidigare innan de blev sjuka. Detta ledde 
ofta till att anhöriga tyckte att situationer blev pinsamma, och att familjemedlemmarna ville 
försöka släta över eller ställa till rätta. Andra typer av lidande som uppkom var ”förbjudna” 
tankar, vilket sedan gav dem skuldkänslor. Denna typ av lidande är inget som kunnat 
återfinnas i de studier som styrker denna studie. Av de studier som tidigare presenterats i detta 
arbete, är de flesta gjorda i andra länder. Vidare kan detta betyda att tidigare studier inte 
belyst just denna del eller att vi svenskar, i just detta sammanhang upplever känslor av skam 
och skuld i större utsträckning än familjemedlemmar från andra länder.  
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Sorg var en annan typ av lidande som framkom i vårt resultat. Familjemedlemmarna sörjde 
både personligheten som gått förlorad och den förändring som det innebar. De sörjde en 
familjemedlem som fortfarande fanns men som inte längre var densamma. Vissa 
familjemedlemmar upplevde sorg, men visste inte riktigt hur de skulle sörja eftersom den 
drabbade fortfarande levde. Enligt Kylberg och Lidell (2002) är det viktigt att som 
sjuksköterska förstå att familjen befinner sig i kris eller i en sorgprocess. Det är en persons 
fysiska och eller psykiska tillstånd som hotas. Sorgeprocessen kan vara olika lång för olika 
människor men det viktiga är att den sörjande får sörja färdigt. Enligt Lundin et al (2007) är 
sorg en naturlig läkningsprocess vilket innebär en bearbetning där individen anpassar sig till 
någon eller något som är förlorat. 
 
En del av resultatet som ligger till grund för lidande hos familjemedlemmarna är förändringar, 
både förändringar i livet och förändringar i relationer. Dessa förändringar innebar att det blev 
förändringar i vardag och när det gällde rutiner, till exempel att plötsligt stå ensam med allt 
ansvar. Det kunde handla om relationen till den sjuke, relationen till andra eller förändring i 
relation på grund av personlighetsförändringen. Enligt Grant et al (2004) orsakade den sjukes 
personlighetsförändring i form av humörsvängningar, minnesrubbningar eller glömska, att 
familjemedlemmarna upplevde känslor som trötthet, brist på självständighet och isolering. 
Socialstyrelsen (2004) skriver att familjemedlemmar svarat att den strokedrabbade endast 
klarade sig utan tillsyn högst en halv dag. Detta i sin tur leder till en stor bundenhet. De 
anhöriga hade också tagit över en hel del sysslor i hemmet, till exempel det ekonomiska 
ansvaret. Fjorton procent av de anhöriga kunde ibland eller aldrig utöva sina tidigare 
intressen. Zimmerman (1995) menar att familjen som har en familjemedlem som drabbats av 
en kronisk sjukdom som ger förlust av olika funktioner och ställer krav på omskiftande roller 
leder familjen ur spår. Familjen hamnar i en dysfunktionell fas. Familjemedlemmarna till den 
drabbade hamnar i en social och känslomässig isolering samt en fysisk utmattning för 
familjemedlemmarna. Vilket leder till att familjemedlemmarna får offra sin egen utveckling 

 
Att kämpa var ett lidande som framkom ur resultatet. Familjemedlemmarna kämpade för att 
orka, för att hålla humöret uppe eller kämpade för att ha tålamod. Att få kämpa sig till den 
information som de anser att de inte fått från sjukvården. Anderson och Marlett (2004) har 
kommit fram till att både strokepatienter och deras familjer kräver bättre information och 
kommunikation från vårdpersonalen i eftervården.  Enligt Wright et al (2002) har varje 
familjemedlem sin egen syn på familjen. De menar att familjen har egna resurser och 
färdigheter för att lösa sina problem. Men i ett skede då familjen uppsöker vård kan de plågas 
av känslor som otillräcklighet, utmattning, rädsla och frustration.  
 
Oro fanns ständigt i familjemedlemmarnas tankar. De upplevde en oro då de lämnat den sjuke 
hemma. En känsla av ovisshet då de inte visste om allt var bra med den drabbade. Eller en oro 
över ovissheten om ifall de skulle få hjälp från kommun, eller oro över om den sjuke skulle 
drabbas av ytterligare en stroke. Tankar om framtiden, hur den skulle se ut fanns också hos 
familjemedlemmarna. Känslan av oro styrks av Chows et al (2007) studie vilket bekräftar att 
familjemedlemmar som vårdar löper en större risk att drabbas av oro, ängslan eller 
depression. De menar också att familjer som lever i en god funktion kunde lättare motta ett 
känslomässigt stöd. Gustafssons (2008) skriver att för de drabbade och deras vårdare var 
informationen angående sjukdomen viktig. De ville ha information om sjukdomen, hur den 
behandlas, risker, mediciner samt återhämtningen av sjukdomen. Likaså var det viktigt för 
dem att få veta de fysiska, emotionella och kognitiva effekterna av stroke.  
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Ur resultatet i vår studie framkom det att familjemedlemmarna upplevde en förträngning av 
känslor. De flesta familjemedlemmarna upplevde det svårt att acceptera förändringen. 
Lidande på grund av irritation, sorg, saknad och ilska var baserade på att den sjuke förändrats, 
att de inte fått prata av sig eller att den sjuke inte lyssnat till varningar om livsstilen han levt. 
En del familjemedlemmar håller sina känslor inom sig och lägger ”locket på”. Enligt Lundin 
et al (2007) innebär bearbetning av en förlust att individen anpassar sig till något som är 
förlorat. Sorgen kan fokusera på framtiden då drömmar, livsinnehåll och ett socialt aktivt liv 
kanske kommer att förändras. En sorgeprocess tar olika lång tid. Det är viktigt att få sörja 
färdigt eftersom en obearbetad sorg kan komma tillbaka i form av psykiska reaktioner  
  
Enligt Eriksson (1994) är lidande en kamp. Funderingar som funnits med lidande som en 
teoretisk referensram har varit om lidande påverkas eller influeras över vår livsvärld. Enligt 
Dahlberg et al (2003) så är livsvärlden människors vardagsvärld. Deras dagliga tillvaro finns 
där samt den beskrivs, förstås eller analyseras där. I livsvärlden finns människans upplevelse 
och erfarenhet. En erfarenhet som ger betydelse för vardagen. Genom den kan vi hata, älska, 
tycka och tänka samt hitta mening (aa). Kan lidandet påverkas av det vi har med oss i bagaget, 
till exempel vilken kunskap vi har, tidigare erfarenheter, vilken sorts människa som 
kännetecknas samt vilket socialt nätverk vi har?  Kirkevold & Strömsnes (2002) menar att hur 
sjukdomen drabbar familjen varierar mycket beroende på olika faktorer, till exempel hur 
livssituationen ser ut vid den aktuella händelsen, strokens karaktär och familjens 
copingförmåga. Eriksson (1994) skriver att lidande är något som alla någon gång utsätts för 
och tvingas leva med.  
 
Måste lidande vara något negativt? En fundering som uppkommit är om lidande kan vara 
något som leder till något positivt? Utifrån böckerna i studien att döma kan detta bli ett 
tillfälle i livet att stanna upp och känna att man har fått chansen att ändra sig och uppskatta 
saker eller tillfällen som man inte tillåtit sig att se innan. Värderingar i livet förändras, och 
saker som man tidigare tagit för givet blir viktiga och uppskattas, medan materiella saker får 
ett mindre värde. Enligt Dahlberg et al (2003) måste lidande problematiseras och målet är att 
eliminera eller lindra lidandet, likaså måste välbefinnande främjas. Vidare beskrivs det som 
möjligt att uppleva ett välbefinnande trots att man befinner sig i ett lidande. Ur vårt resultat 
framkommer det att familjemedlemmarna upplever ett livslidande. Vilket är något som 
uppkommer utifrån det liv vi lever, medan vårdlidande beskrivs som något som uppkommer 
till följd av, eller i brist på vård. Med detta som grund kan nu konstateras att lidandet som 
familjemedlemmarna i denna studie upplever kan ha sin grund i främst livslidande, men även 
till viss del vårdlidande. Vi menar att vårdlidandet kan ha uppkommit hos 
familjemedlemmarna eftersom de upplever en brist på kommunikation och/eller information. 
 
När det nu framkommit i denna studie hur familjemedlemmarnas lidande ser ut och varför 
lidandet uppkommer, vad kan då göras för att lindra? Chow et al (2007) menar att de som 
vårdade sin familjemedlem som drabbats av stroke behövde mer stöttning av sjuksköterskan.  
Ryan, Stiell, Gailey och Makinen (2008) menar att en terapeutisk återhämtning är viktig för 
att förstärka relationerna mellan familjen och den sjuke. I studien fick deltagarna 
undervisning, chans till återhämtning och en känslomässig återkoppling. Paren kunde förstå, 
vilket ledde till att de insåg att den undervisning de fick kunde riva hinder till en aktiv fritid. 
Denna terapeutiska återhämtning skulle inverka till att ge tillfredställelse, frekvensen av 
återhämtningen och sysselsättningen av fritiden skulle till både den strokedrabbade samt 
make/maka/sambo vara positiv. Hindren skulle elimineras och ge dem möjligheter till 
integration och samverkan i samhället. Gustafsson (2008) menar att vikten på information är 
inte bara viktig, utan också hur den framförs. Att vårdpersonalen ser när och hur mottagarna 
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är redo att ta emot information. För de drabbade och deras vårdare var informationen 
angående sjukdomen viktig. Så som vad det är, hur den behandlas, risker, mediciner samt 
återhämtningen av sjukdomen. Likaså var det viktigt för dem att få veta vad den fysiska, 
emotionella och kognitiva effekterna av stroke. Zimmermann (1995) skriver att som personal 
är det viktigt att fråga efter familjens planer om livet. Frågor om upplevda kriser relaterade till 
självständighet vilket kan ge förbindelse till sjukdomen och verkar förebyggande. 
 

SLUTSATS 
Som snart utexaminerade sjuksköterskor har vi förstått hur viktig vår roll är i strävan efter att 
lindra lidande. Resultatet i vår studie har bidragit till en ökad förståelse och en djupare insikt 
för familjerna och deras lidande. Den har även gett oss en förståelse för hur sjuksköterskor 
inom vården skulle kunna lindra detta lidande. 
 
Studien har visat oss lidande i olika former. Temat att skämmas över den sjuke eller att känna 
skam över sina tankar eller känslor är ett som inte kunnat styrkas i tidigare studier, utan verkar 
vara något nytt som framkommer ur vår studie. Frågan som vi ändå ställt oss är om det är så 
att familjemedlemmarna kanske med hänsyn till sin sjuke familjemedlem inte kan eller vill 
säga att de skäms eller känner skam med risk för att såra den sjuke. Sorgen har en betydande 
roll i lidandet hos familjen, så även förändringar av olika slag. När det gällde förändringar 
kunde det handla om dels vardagliga förändringar i livet, och dels förändringar av olika typer 
av relationer. Att tvingas kämpa och att känna en ständig oro över tillvaron är också lidande 
som familjemedlemmar upplever. Flera beskriver att de inte får utlopp för olika typer av 
känslor, och detta leder till att lidandet förträngs. Utifrån detta har vi även diskuterat kring hur 
vårdpersonal kan bemöta och lindra dessa familjemedlemmars lidande på bästa möjliga sätt, 
och en förbättrad information och kommunikation inom sjukvården är det som framkommit. 
  
En fördel med att använda lidande som en teoretisk referensram, är att lidande är personligt, 
vilket kan vara ett sätt för varje enskild individ att klargöra sina känslor på ett öppet sätt. Som 
nackdel, kan det vara svårt att få grepp familjemedlemmarnas sätt att lida eftersom alla 
upplever det olika. 
 
I metoddiskussionen diskuterades det om personer känner olika sorters lidande. Men eftersom 
studier som använts i både bakgrund och resultatdiskussion, är genomförda i andra länder 
visar det att det inte verkar vara stora skillnader i lidandet. Människor från andra länder verkar 
uppleva samma typ av lidande som människor från Sverige gör. 
 
Som snart färdiga sjuksköterskor är det viktigt att lindra lidande hos familjemedlemmar. Det 
kan göras genom att finnas till hands, ge stöd, förmedla hopp men samtidigt vara ärliga. Det 
är viktigt att inte glömma bort familjemedlemmarna och att verkligen våga möta även deras 
lidande. 
   
Gällande framtida studier är det viktigt att fortsätta med studier som fokuserar på 
anhöriga/familj. Det blir som ett kvitto på hur vården fungerar och ser ut. Med ständiga 
förändringar så är fler studier ett sätt att se hur olika familjemedlemmar har det i verkligheten.  
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Bilaga 1 - Sökvägar 
 
Biblioteket Gräsvik, Karlskrona. 
 
Sökord Antal träffar Utvalda böcker 

Stroke + biografi 2 2 
Stroke + anhöriga 2 0 
Stroke + familj 0 0 
Slaganfall + biografi 0 0 
Slaganfall + anhöriga 0 0 
Slaganfall + familj 0 0 
 
 
 
Stadsbiblioteket i Malmö 
 
Sökord Antal träffar Utvalda böcker 

Stroke + biografi 8 2 
Stroke + anhöriga 3 1 
Stroke + familj 0 0 
Slaganfall + biografi 0 0 
Slaganfall + anhöriga 0 0 
Slaganfall + familj 0 0 
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Bilaga 2 – Meningsbärande enheter 
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Tema 

’’När vi var ute och 
gick kunde han 
rangla och se full ut 
så att jag skämdes 
över honom. 
Samtidigt så skämdes 
jag över mina 
tankar.’’ 
 
Jekander, 2003 s. 86. 
 
’’Allt har varit som 
ett enda töcken. Jag 
har inte kunnat 
känna någon riktig 
glädje under alla de 
här åren och jag har 
till och från varit 
djupt deprimerad.’’  
 
Jekander, 2003 s. 89 
 
”Det enda han 
gjorde var att titta på 
TV. Samtidigt som 
jag var lycklig över 
att han levde, mådde 
jag fruktandsvärt 
dåligt. Allt hängde 
på mig, ansvaret för 
barnen, hemmet, 
allt.”  
 
Jekander, 2003 s. 85 
 
”Att inte bli elak för 
att man är trött, och 
för att tålamodet tog 
slut för flera år 
sedan är en konst.” 
 
Nordenstam, 2007 s. 
57  
 

När vi gick kunde 
han rangla och se full 
ut. Jag skämdes både 
över honom och 
tankarna. 
 
 
 
 
 
 
Allt varit som ett 
enda töcken. Har inte 
kunnat känna någon 
riktig glädje och jag 
har till och från varit 
deprimerad. 
 
 
 
 
 
Han tittade bara på 
TV. Allt hängde på 
mig, ansvaret för 
barnen, hemmet, allt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att inte bli elak för 
att man är trött och 
tålamodet slut är en 
konst. 
 
 
 
 
 

Skadan efter stroke 
 
Skämdes över 
honom och tankarna. 
 
 
 
 
 
 
 
Förlust av glädje 
 
Deprimerad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Han gör inget. 
Hon får ta ansvar för 
allt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trött och slut på 
tålamod. 
 
 
 
 
 
 
 

Skam eller skuld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förändringar i livet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att kämpa 
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”Många är ju med 
om att byta roller 
och bli föräldrar till 
sina föräldrar, men 
för de allra flesta 
inträffar det senare i 
livet och lite mer 
stegvis. För mig gick 
omställningen fort, 
från en dag till en 
annan.” 
 
Nordenstam, 2007 s. 
36 
 
”En gång ringde 
mamma hem från 
jobbet, hon blir 
orolig när pappa inte 
svarar, eftersom han 
ska vara hemma.” 
 
Nordenstam, 2007 s. 
18 
 
”Som anhörig får 
man svälja en hel 
del, vilket kan vara 
ganska så jobbigt 
ibland. Bo har blivit 
mer lättirriterad och 
stingslig. ” 
 
Jekander, 2003 s. 
113 

Många blir föräldrar 
till sina föräldrar. För 
mig inträffade det 
fort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mamma ringde hem 
och blev orolig när 
pappa inte svarar. 
 
 
 
 
 
 
 
Man får svälja en hel 
del eftersom Bo har 
blivit lättirriterad och 
stingslig. 

Byte av roller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orolig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta emot mycket. 
 
 

Förändring av 
relationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förträngning av 
känslor 
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