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Abstract 

Bakgrund: När en person drabbas av stroke påverkas även anhöriga. I samband med utskrivning 

får anhöriga ofta bli vårdare för dem i hemmet. Eftersom de strokedrabbade 

familjemedlemmarna i olika utsträckning påverkats av stroken behöver de stöttning i det dagliga 

livet. Anhöriga blir nu vårdare till sin strokedrabbade familjemedlem, vilket medför en 

förändring i deras liv.    

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa anhörigas levda erfarenhet av att vårda en 

strokedrabbad familjemedlem i hemmet i en västerländsk kultur. Antonovskys salutogena 

modell, känsla av sammanhang utgör en teoretisk referensramen i detta arbete.  

Metod: En systematisk litteraturstudie med en analysmodell inspirerad av Friberg.  

Resultat: Analysen resulterade i två teman; förändringar i familjerelationen och förändringar i 

det egna livet. Relationen blev förändrad och rollerna ändrades när en anhörig blev vårdare för 

sin strokedrabbade familjemedlem i hemmet. För anhörigvårdaren blev det en ökad 

arbetsbelastning, ekonomin påverkades och ett större ansvar vilade på denne. Detta ledde för 

många anhörigvårdare till oro, trots detta var det flera anhörigvårdare som kunde känna glädje 

och såg positivt på tillvaron. 

Slutsats: Många anhörigvårdare kunde trots den svåra situationen hitta positiva aspekter. När de 

blev anhörigvårdare till en strokedrabbad familjemedlem förändrades livet. Det ökade ansvaret 

ledde till trötthet och utmattning. Förändringar skedde både i egna livet, men även i 

familjerelationen. Därför var det av vikt att anhöriga gjordes delaktiga i vården och gavs stöd av 

sjukvården.  

Nyckelord: Stroke, vårdare, familj och familjerelationer.  
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1 Introduktion 
 

De tre författarna till denna litteratursstudie har alla kommit i kontakt med någon som drabbats 

av stroke. Två av författarna har haft en av sina verksamhetsförlagda utbildningar på 

strokeavdelningar. På dessa avdelningar träffade vi sällan någon anhörig till de strokedrabbade 

patienterna. Detta har lett till en nyfikenhet över de anhörigas erfarenheter av stroke, inte bara 

erfarenheter av att deras familjemedlem drabbats av stroke utan även att bli den primära vårdaren 

i hemmet för denne. Ett intresse har väckts för att utforska hur anhöriga upplever att vårda de 

strokedrabbade familjemedlemmarna. Vi hoppas med denna litteraturstudie få en bättre inblick i 

hur sjuksköterskan kan möta, bekräfta och stödja anhörigvårdarna genom ökad förståelse för 

deras situation. 

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Stroke 

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt, men även hjärnblödning och hjärnhinneblödning 

orsakar insjuknandet (Wikström, 2006). Cirka 30 000 svenskar insjuknar per år i stroke (Hulter, 

2009). Det innebär att var 17:e minut är det någon som drabbas i Sverige (Strokeförbundet, 

2013). Enligt Strokeförbundet (2013) är det lika många kvinnor och män som drabbas av stroke. 

Dödligheten i stroke har minskat vilket troligtvis beror på det förbättrade omhändertagandet akut 

och via sekundärprevention (Wester & van Mansvelt, 2011). Enligt Strokeförbundet (2013) finns 

det flera riskfaktorer som kan leda till ökad risk för att drabbas av stroke och kombineras flera av 

dessa ökar risken för att insjukna i sjukdomen ytterligare. En av de främsta riskfaktorerna är högt 

blodtryck, men även hjärtsjukdom, diabetes och rökning. De flesta riskfaktorer är påverkbara, 

men åldern är en faktor som inte kan påverkas (Strokeförbundet, 2013). Enligt Strokeförbundet 

(2013) är medelåldern för att drabbas av stroke 75 år. Stroke ökar i åldrarna 35-44 år, särskilt 

bland de med låg utbildningsnivå (Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitution, 2013). Idag är 

20 % av de som drabbas av stroke under 65 år (Strokeförbuntet, 2013). Tiden är en viktig 

komponent för att resultatet av behandlingen ska bli så optimal som möjligt (Wester & van 

Mansvelt, 2011). Hälften av de som insjuknar i stroke inser inte vad som sker, många väljer 

därför att avvakta med att söka hjälp (Wester & van Mansvelt, 2011). Enligt Hjärt- lungfonden 
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(2013) är det av vikt med tidig rehabilitering efter insjuknandet då hjärnan kan återfå vissa 

förlorade funktioner. Vissa kan eventuellt återfå funktioner genom träning, andra genom att 

övriga delar av hjärnan kompenserar för förlusterna. Omfattningen på hjärnskadan och var 

skadan är belägen spelar roll i hur tillfrisknandet fortgår, men även patientens vilja och 

inställning har inverkan (Hjärt- Lungfonden, 2013). Rehabiliteringen syftar till att patienten ska 

träna upp de skadade funktionerna, de funktioner som har gått förlorade kan patienten lära sig att 

kompensera för (Hjärt- Lungfonden, 2013; Strokeförbundet, 2013). Enligt Strokeförbundet 

(2013) lider många av dolda funktionsnedsättningar som till exempel extrem trötthet, depression, 

yrsel, synfältbortfall, nedsatt minne, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar med flera. 

Det händer att hela personligheten blir förändrad (Strokeförbundet, 2013). Enligt Hjärt- 

Lungfonden (2013) kan tal- och minnessvårigheter vara ett resultat av stroken. Dessa funktioner 

kan tränas upp för att underlätta patientens vardag. Talsvårigheter är något som kan göra att 

patienten isolerar sig. I och med rehabiliteringen kan patienten få ett ökat självförtroende och 

minskad rädsla för att leva med sina nedsatta funktioner. När den strokedrabbade 

familjemedlemmen är tillbaka i hemmet igen innebär det inte att personen är färdigbehandlad. 

Enligt Hjärt- Lungfonden (2013) fortsätter den långsiktiga rehabiliteringen i hemmet. Anhöriga 

kan då känna sig tvingade att hjälpa de strokedrabbade familjemedlemmarna i deras 

rehabilitering. Dock finns stöd av rehabiliteringsteam som de anhöriga kan ta hjälp av när de 

strokedrabbade familjemedlemmarna kommit hem (Hjärt-Lungfonden, 2013).  

 

2.2 Centrala begrepp 
 
2.2.1 Den strokedrabbade familjemedlemmen 

Utifrån systemteorin kan man urskilja familjeenheten som ett system bestående av individer där 

relationen till varandra består av både emotionella och biologiska band (Wright, Watson & Bell, 

2002). Bäckström (2012) benämner den person som drabbas av stroke som den sjuke. Vi anser 

att även då den strokedrabbade familjemedlemmen är sjuk och behöver vård av anhörigvårdaren, 

är denna strokedrabbade personen i första hand en familjemedlem och inte endast en sjuk person. 

Vi väljer att benämna den person som drabbats av stroke för den strokedrabbade 

familjemedlemmen. 
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2.2.2 Anhörigvårdare 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2012) så vårdar, stödjer och hjälper drygt 1,3 miljoner 

personer en anhörig som är sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning. Ungefär hälften av dessa 

vårdar en förälder (Nationellt kunskapscentrum anhöriga, 2013). Begreppet anhörig beskrivs som 

en person som har ett förhållande med den sjuke som exempelvis sambo eller make/maka eller 

som har blodsband (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). En anhörig är en person som är bland 

de närmsta släktingarna eller inom familjen (Socialstyrelsens termbank, 2013). Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver en närstående ur en vårdvetenskaplig synvinkel som är en person som 

av patienten utpekas som närstående och själv accepterar rollen som närstående. Vid långvarig 

sjukdom kan de närstående ta på sig vårdansvar för den sjuke, de närstående kan vara en 

avgörande faktor för att patienten ska kunna uppleva välbefinnande. När den anhöriga tar steget 

att bli vårdare är det någonting som kan se olika ut. Vissa tycker att det är en självklarhet att 

vårda sin närstående, medan andra inte ser sig själva som vårdare (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Det kan ta tid innan den anhöriga förstår att den är vårdare. Den anhöriga hjälper och stödjer sin 

närstående, men förstår inte vad det kommer innebära framöver (Nationellt kunskapscentrum 

anhöriga, 2013). Carlsson och Wennman-Larsen (2009) beskriver anhörigvårdaren, den 

informella vårdaren som den som ger vård och stöd utan ersättning när en anhörig inte kan ta 

hand om sig själv på grund av sjukdom eller funktionshinder. Enligt Socialstyrelsens termbank 

(2013) är anhörigvårdaren den person som vårdar en anhöriga som bland annat är långvarigt sjuk 

eller har funktionsnedsättning. Vi väljer utifrån ovanstående text att benämna denna person som 

anhörigvårdare. 

 

2.2.3 Levd erfarenhet 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver livsvärlden som individens upplevelse av världen, det är 

den värld människan ständigt lever i och tar för givet. Denna erfarenhetsvärld skapar förståelse 

för att varje människa har ett unikt sätt att se på verkligheten, erfarenhetsvärlden är dock både 

generella och individuella (Dahlberg & Segesten, 2010). Rosberg (2012) beskriver Husserls sätt 

att se på livsvärlden och menar att det är genom våra levda erfarenheter vi förstår världen. 

Rosberg (2012) skriver att det ibland är svårt att klä sina känslor i ord för att kunna ge uttryck för 

sina levda erfarenheter. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver den levda erfarenheten som allt 

från de djupaste existenitiella upplevelser till känslor som erfars i det vardagliga livet. Hälsa 
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innebär i ett existentiellt perspektiv en öppenhet för utveckling, det finns dock ingen total frihet 

på grund av livets olika begränsningar. De beskriver vidare att dessa begränsningar i livet 

innebär en balansgång mellan vetskap och ovisshet. Det uppstår en otrygghet när den vardagliga 

erfarenhetsvärlden hotas av exempelvis sjukdom, en önskan att få tillbaka tryggheten skapas då 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Birkler (2007) beskriver att den existentiella situationen påverkar 

och förändrar livsvärlden. Levd erfarenhet är det begrepp som vi väljer att innefatta ovanstående 

beskrivningar.  

 

2.3 Teoretisk referensram 
Vi väljer att använda oss av Antonovskys modell om känsla av sammanhang (KASAM) som 

teoretisk referensram till denna litteraturstudie. 

 

Antonovsky (2005) beskriver hur han funderade över hälsan och dess ursprung. På 1970-talet 

reflekterade han över hur människor kunde känna att de hade hälsa även då de blivit utsatta för 

olika påfrestningar. En jämförelse av den mentala hälsan gjordes mellan kvinnor som under 

andra världskriget både varit i koncentrationsläger och de som inte varit det. Det fanns kvinnor 

ur båda grupperna som inte upplevt god mental hälsa, men även kvinnor ur båda grupperna som 

upplevt god mental hälsa. Utifrån detta bildade Antonovsky en salutogen modell.  

 

Antonovsky (2005) menar att människan befinner sig på kontinuum mellan hälsa och ohälsa. Ett 

patogent synsätt letar efter vad som är fel, exempelvis vad som gör oss sjuka. Ett salutogent 

perspektiv innebär att allt inte är svart eller vitt, utan människan kan ses på ett annat sätt där 

alternativa hypoteser och alternativa frågor kan ställas. Han beskriver vidare att det salutogena 

synsättet fungerar som ett komplement till den patogena. I Antonovskys modell är nyckeln till 

det salutogena synsättet känsla av sammanhang. Denna modell fokuserar på människans förmåga 

att klara av olika situationer och påfrestningar, det vill säga vilken grad av KASAM människan 

har. För att kunna arbeta med ett salutogent synsätt är det inte bara riskfaktorerna som ska 

utmärkas utan människans hälsofrämjande faktorer måste även urskiljas. Det innebär att ta reda 

på vilka resurser människan har (Antonovsky, 2005).  
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Det finns tre komponenter i begreppet KASAM: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 2005). Begriplighet innebär hur personen tolkar världen omkring sig, hur personen 

förstår det som händer. Det kan vara händelser både vad gäller personen själv eller personer i 

dess närhet. Begriplighet beskriver han hur människan förstår, förnuftsmässigt, ordnat och 

sammanhängande vad som händer runt henne. Hanterbarhet visar vilka resurser personen har att 

klara av de situationer den utsätts för. Han menar att en människa som upplever en hög känsla av 

hanterbarhet inte upplever sig själv som ett offer för yttre omständigheter. Meningsfullhet visar i 

vilken grad personen finner drivkraft och vilken inställning personen har till att klara av 

situationen, detta är den viktigaste komponenten i modellen. Meningsfullheten handlar om 

delaktighet och skapande av människans livssituation, med allt från dagliga rutiner till 

människans öde. Hur pass människan upplever sig ha en känslomässig innebörd i livet och om 

hon väljer att ge engagemang och energi till de krav och utmaningar som livet ger. Dessa tre 

komponenter är sammanvävda, men att människan har mycket av den ena komponenten betyder 

inte att hon automatiskt har mycket av de andra komponenterna. Han menar att ju mer av dessa 

tre komponenter en människa har, desto mer känsla av sammanhang har hon. Människan är 

beroende av detta för att framgångsrikt hantera sina problem. Människan sätter dock upp gränser 

mot det som inte berör dem. Utanför dessa gränser behöver inte livet kännas varken begriplig, 

hanterbart eller meningsfullt, då de helt enkelt inte intresserar människan. Han beskriver hur en 

människa kan göra saker som går emot sin inre tillfredsställelse om hon känner att det finns en 

mening med det, då kan människan ändå ha hög känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). 

 

2.4 Problemformulering  

Stroke är i Sverige en vanlig folkhälsosjukdom och incidensen har ökat i lägre åldrar. 

Hjärnskadan vid stroke kan medföra att funktioner förloras. För att återfå funktionerna eller lära 

sig kompensera dem fodras oftast rehabilitering. Anhöriga kan spela en viktig roll för den 

strokedrabbade familjemedlemmens välmående. Ofta är det anhöriga som vårdar den 

strokedrabbade familjemedlemmen i hemmet. Den strokedrabbade familjemedlemmen och 

anhörigvårdaren har ett vårdbehov som de inte själva kan tillgodose. I ett salutogent perspektiv 

betonas människans förmåga att klara av olika påfrestningar. Att drabbas av stroke eller att vara 

anhörig till en strokedrabbad familjemedlem är exempel på en sådan påfrestning och innebär en 

utsatthet för både den strokedrabbade familjemedlemmen och anhörigvårdaren. Som 
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anhörigvårdare påverkas och förändras deras existentiella situation och livsvärld. 

Anhörigvårdarnas levda erfarenheter påverkas av den existentiella situation de befinner sig. 

 

3 Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att belysa anhörigas levda erfarenhet av att vårda en strokedrabbad 

familjemedlem i hemmet i en västerländsk kultur. 

 

Följande frågeställningar kretsar denna litteraturstudie kring:  

o Vilka levda erfarenheter har de anhöriga av att vårda en familjemedlem som drabbats av 

stroke? 

o Vilka förändringar har anhörigvårdarna upplevt i samband med att bli vårdare till en 

strokedrabbad familjemedlem? 

 

4 Metod 
Litteraturstudien inspirerades av Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av att göra en 

systematisk litteraturstudie. De skriver att en systematisk litteraturstudie ska utgå ifrån valt syfte 

och problemområde. 

 

4.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Enligt Olsson och Sörensen (2012) så måste urvalet definieras vilket görs genom inklusion- och 

exklusionskriterier. Ett inklusionskriterie som valdes var att artiklarna skulle vara vetenskapligt 

granskade, peer reviewed. Forsberg och Wengström (2013) rekommenderar att artiklarna inte 

ska vara äldre än fem år, då forskning är en färskvara. En avgränsning av artiklarna gjordes till 

de som var publicerade mellan åren 2008-2013. Det officiella vetenskapliga språket är enligt 

Segesten (2012) engelska och därför valdes artiklar som var skrivna på engelska. Åldersgruppen 

medelåldern, 45-64 år valdes på vårdarna. Ett inklusionskriterie var att artiklar skulle äga rum i 

en västerländsk kultur på grund av de olika kulturer, religioner och sjukvårdmöjligheter i världen 
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som skulle kunna påverka anhörigvårdarnas erfarenheter valde vi ett smalare urval. Ett 

exklusionskriterie var att den strokedrabbade familjemedlemmen inte skulle ha avlidit.  

 

4.2 Sökstrategi 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska litteraturstudien ha bestämda sökord och strategier 

för att söka. De beskriver vidare hur den systematiska litteraturstudien ska innehålla studier som 

på ett systematiskt sätt sökts och granskats. Databaserna CINAHL, PubMed och PsykINFO 

användes då dessa är hälso- och vårdvetenskapligt inriktade vilket passade vårt ämnesområde. 

PubMed är en databas som innehåller många artiklar inom medicin och omvårdnad, databasen 

CINAHL är specialiserad på forskning inom omvårdnad. PsykINFO är en databas som innehåller 

psykologisk forskning (Forsberg & Wengström, 2013). En vetenskaplig artikel kännetecknas 

bland annat av att experter inom forskningsområdet som artikeln handlar om kritisk granskat 

artikeln (Forsberg & Wengström, 2013). I databasen PubMed går det inte att selektivt få fram 

endast vetenskapliga artiklar och därför kontrollerades artiklarna i Ulrich’s Periodicals Directory 

(2013) för att se om de är vetenskapligt granskade. Vi började enskilt söka fritt för att få fram 

passande sökord, samt få en överblick kring antalet artiklar som fanns inom det valda området. 

Svensk Mesh användes för att få fram sökord. Jämförelser av sökorden gjordes. Fler sökord 

hittades via major concept från andra relevanta artiklar. För att få fram sökord som passade 

databaserna sökte vi med hjälp av tesaurus, vilket är en begreppsförteckning som hittar 

söktermer som är användbara i den specifika databasen (Backman, 2008). Genom tesaurus kunde 

även vi hitta sökord som var närliggande med det sökta ordet, som då kunde kombineras ihop för 

att få sökningen bredare (Backman, 2008). De sökord som användes var: Stroke, caregiver, 

family och family attitudes. I bilaga 1 förekommer förkortningarna MH, DE och MESH vilka är 

olika tesaurustermer i de olika databaserna. I databaserna CINAHL och PsykINFO bockades 

Explode för på de sökorden då detta var möjligt för att få ett vidare sökresultat.  

 

Efter systematiska sökningar med valda sökord (Bilaga 1) lästes titlar och abstract från 

träfflistan. Flera artiklar valdes bort efter lästa titlar då de inte passade in på studiens syfte.  

Litteraturstudien ska enligt Forsberg och Wengström (2013) innehålla alla de studier som är 

relevanta till frågeställningen och syftet. Exempelvis valdes artiklar bort där titeln beskrev 
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anhörigvårdarnas behov eller andra perspektiv än anhörigvårdarnas. Utifrån de lästa abstrakten 

valdes artiklar ut som skulle läsas och kvalitetsgranskas.  

 

4.3 Kvalitetsgranskning 
Forsberg och Wengström (2013) beskriver att litteraturstudien endast ska innehålla 

kvalitetsbedömda studier, där studierna med låg kvalitet utesluts.  

En modifiering av Forsberg och Wengströms (2013) kvalitetsgranskningsmallar gjordes (bilaga 

2) där frågorna omformulerades till ja-, delvis- och nej- alternativ. Detta för att underlätta en 

enhetlig granskning av de 27 artiklarna. Delvis angavs då vi inte tyckte alla frågorna var 

tillräckligt utvecklade inom det området frågan gällde. Checklistan för kvalitativa respektive 

kvantitativa artiklar för randomiserade kontrollerade studier användes där några frågor lades till. 

Några frågor valdes att exkluderas från mallarna, bland annat flera alternativ- och beskriv frågor.  

 

I checklistan för kvalitativa studier ändrades exempelvis flersvarsalternativfrågor. Frågorna 

“Finns ett etiskt resonemang?”, “Är bortfall beskrivet?”, “Är forskarnas förförståelse beskriven?” 

och “Är resultatet tydligt och överskådligt?” lades till i granskningsmallen, då dessa aspekter 

ansågs höja trovärdigheten i studien.  

 

I checklistan för kvantitativa artiklar ändrades bland annat frågan “vilka mätmetoder användes” 

till “Är metoden tydligt beskriven?”. Eftersom majoriteten av de kvantitativa studier som skulle 

granskas inte hade någon intervention ändrades interventionsfrågorna till “Beskrivs metoderna 

för datainsamling tydligt?”. Frågan “Framgår det hur dataanalysen gått till?” fick sammanfatta 

analysfrågorna från checklistan för kvantitativa studier. Frågorna “Finns ett etiskt resonemang?” 

och “Är resultatet tydligt och överskådligt?” lades till i granskningsmallen.   

 

Artiklarna delades upp och granskades självständigt, efter granskningen formulerades tankar om 

artikeln och varför den exempelvis hade låg kvalitet. Varje granskning av artiklarnas kvalitet 

diskuterade vi sedan. Utifrån valt syfte och granskningsresultat valdes de artiklar som skulle 

inkluderas respektive exkluderas efter att forskargruppen nått konsensus. Efter granskningen 

valdes tio artiklar ut som skulle ligga till grund för denna systematiska litteraturstudie, fyra 

kvantitativa och sex kvalitativa artiklar. Alla artiklar som inkluderades hade en kvalité från 
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medel och över. För att lättare kunna skilja på artiklarna sammanställdes deras innehåll i en 

artikelmatris. Vi valde att använda sig av en modifierad översiktsmall av analyserad litteratur av 

Friberg (2012) (bilaga 3). 

 

4.4 Analys 
Vi valde att använda en analysmodell som inspirerades av Friberg (2012). Först gjordes en ren 

beskrivning av texten och sedan gjordes en tolkning av materialet. Vi har benämnt denna 

tolkning som latent i uppsatsen eftersom Friberg (2012) beskriver att tolkning är oundvikligt i 

analysen. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) står en analys för att dela upp i mindre delar. Friberg 

(2012) beskriver detta som en rörelse där resultaten från artiklarna delas. Nyckelfynd till studiens 

syfte identifieras, delarna sammanfogas och bildar ett resultat som blir en ny helhet. Det är lätt 

att komma in på fel väg i denna fas av analysen om författarna inte har syftet klart för sig under 

hela processen (Friberg, 2012). 

Enligt Axelsson (2012) är det bra att läsa igenom artiklarna flera gånger för att få en överskådlig 

bild. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) kallas detta för den bekantgörande fasen. 

Meningsenheter är en meningsbärande del som genom sitt innehåll hör ihop (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Forsberg och Wengström (2013) använder istället ett annat begrepp 

för denna typ av indelning, de använder begreppet utsagor. Vi valde att använda utsagor istället 

för meningsenheter, vi enades om att ta ut större stycken än enstaka meningar ifrån inkluderade 

studiers resultat som sedan minskades ner till de mest väsentliga delarna. Den bekantgörande 

fasen gav oss en helhetsbild över materialet så att delar, utsagor sedan skulle kunna plockas ut 

ifrån materialet.  

I början av analysfasen försökte vi skapa en sådan ren beskrivning av texten som möjligt för att 

sedan i ett senare skede göra en tolkning. Vår förförståelse diskuterades under analysprocessen 

för att undvika att tolkningar av materialet skulle göras i den beskrivande delen av analysen. 

Under första delen av analysprocessen försökte därför vi ha ett öppet sinne och inte låta 

förförståelsen påverka. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) går det inte att helt utesluta tolkning 

vid analysen oavsett om författaren använder sig av en manifest eller latent metod. Lundman och 

Graneheim (2012) beskriver dock att när utsagor plockas ut från studiernas resultat görs endast 
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tolkning på en låg nivå. I analysen behöver forskaren ha ett öppet förhållningssätt för att inte leda 

materialet åt ett riktat håll, istället ska materialet få gå sin egen väg och så småningom visa sin 

innebörd (Dahlborg-Lyckhage, 2012).  

Analysen inspirerades av Fribergs (2012) beskrivning om analysering av texter. Hon beskriver 

analysprocessen i fem steg. 

Det första steget i analysen är att få en känsla för vad materialet handlar om genom att läsa 

studiernas resultat fler gånger. För att bekanta sig med materialet läste vi varje studies resultat 

självständigt upprepade gånger. 

Det andra steget i analysprocessen är att identifiera de viktigaste resultaten i artiklarna. 

Utsagorna plockades ut individuellt. Vi valde att arbeta enskilt i fasen då utsagorna identifierades 

och plockades ut. 

Det tredje steget är att sammanställa studiernas resultat i analysprocessen. Efter att vi diskuterat 

utsagornas relevans för studien, sammanställdes utsagorna från alla studierna. Kvantitativa data 

översattes till textform. 

Det fjärde steget består av att likheter i materialen förs samman till teman. Utsagorna delades in i 

grupper utifrån likheter. Friberg (2012) kallar dessa grupper av likheter för teman. Nästa steg var 

sedan att skapa subteman, mindre grupper. För att få en bättre överblick av analysprocessen 

skrevs alla utsagor ut, klipptes isär och delades in i grupper. Detta gav en överblick över 

materialet och gav möjligheten att diskutera och flytta utsagorna fram och tillbaka och låta dem 

bilda olika teman. När alla utsagor fördelats efter likheter och bildat teman överfördes resultatet 

till en tabell för att få en strukturerad uppställning av utsagor, subteman och teman. 

Det femte steget innebär att författarna ska få fram en ny helhet. Efter att en beskrivning av 

texten gjorts valde vi att göra en tolkning i denna del av processen. Vi försökte på så sätt 

använda vår förförståelse för att finna innebörden i texten. Att arbeta utifrån en latent 

innehållsanalys innebär att hitta djupare innebörd om vad textmaterialet handlar om (Olsson & 

Sörenssen, 2012). Genom tolkning av texten togs teman fram och en ny helhet skapades.  

Analysen flyttades över till en tabell, ett exempel på detta kan ses i bilaga 4. Vi skrev först 

enskilt ihop varsin del av subteman och sedan diskuterade vi ihop och skrev ner det slutgiltiga 
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resultatet tillsammans. I Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av den systematiska 

litteraturstudien är nästa steg att sammanställa resultaten och dra slutsatser. Analysen resulterade 

i två teman och sex subteman. 

 

5 Forskningsetiska överväganden 
Vi ville endast inkludera artiklar med ett godkännande från en etisk kommittee. Ett annat 

övervägande som vi gjorde var att vi valde inkluderade alla artiklar som svarade an på syftet.   

När vi hade granskat resultaten ifrån studierna togs sedan alla utsagor ut som svarar på syftet. 

Alla studier som är relevant för att besvara frågeställningen ska inkluderas även de som inte 

stödjer författarnas hypoteser, annars skulle det inte vara etiskt försvarbart (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

De flesta artiklar vi valde att ta med i denna systematiska litteraturstudie hade fått tillstånd ifrån 

en etisk kommitté. I den systematiska litteraturstudien bör studier väljas där en etisk kommitté 

gett tillstånd till studien eller etiska överväganden har gjorts (Forsberg & Wengström, 2013). De 

två artiklar som inte hade nämnt något om forskningsetiska överväganden mailade vi till. Vi fick 

enbart svar ifrån en artikels författare, som bekräftade att en etisk kommitté hade granskat 

studien. Författarna till den andra artikeln fick vi inget svar ifrån. Efter att vi hade gått igenom 

granskningsmallen ytterligare en gång avgjorde vi att trots detta inkludera denna artikel då 

kvaliteten övervägde ovissheten om etiskt resonemang. Dahlberg och Segesten (2010) skriver 

om det etiska kravet där de beskriver vikten av att respektera patientens rätt att bestämma själv 

om sin egen vård, det är inte etiskt att exempelvis tvinga på någon en behandling mot dess vilja. 

Majoriteten av artiklarna inkluderade i denna litteraturstudie beskrev hur deltagarna blivit 

informerade om sin rätt att avbryta sitt deltagande när de ville.  
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6 Resultat  

Teman Subteman 

Förändringar i familjerelationen Relationer 

Förändrade roller 

Förändringar i det egna livet Förlorad egentid 

Oro kring vårdandet och framtiden 

Trötthet och utmattning 

Livskvalitet och hälsa 

 

6.1 Tema ett; Förändringar i familjerelationen 

Förändringar äger rum i relationerna mellan de strokedrabbade familjemedlemmarna och 

anhörigvårdarna. Anhörigvårdarna får en förändrad roll efter att de börjat vårda sina 

strokedrabbade familjemedlemmar. Anhörigvårdarna måste nu vänja sig vid den nya rollen som 

vårdare. I den nya rollen får de en ökad arbetsbelastning. Att vara anhörigvårdare innebär att 

kontakter med vänner och andra familjemedlemmar försummas. Anhörigvårdare upplever den 

nya vårdarrelationen som krävande. De får nu ett ökat ansvar. Vissa anhörigvårdare beskriver 

hur de helt ensamma får detta ansvar. Det ökade ansvaret känns överväldigande för vissa 

anhörigvårdare.  

 

6.1.1 Relationer 

Relationen mellan anhörigvårdarna och de strokedrabbade familjemedlemmarna verkar vara en 

central del för framgång av vården i hemmet (Cecil, Thompson, Parahoo & McCaughan, 2013). 

För att anhörigvårdarna ska kunna anpassa sig till den nya verkligheten behöver de komma till 

insikt om omvårdnadens svårigheter och kunna acceptera den permanenta förändringen av livet 

(Saban & Hogan, 2012). I de flesta fall uttrycker anhörigvårdarna kärlek, tillgivenhet och 

tålamod gentemot de strokedrabbade familjemedlemmarna även om deras personlighet 

förändrats (Cecil et al., 2013). Kvinnliga anhörigvårdare upplever att de strokedrabbade 

familjemedlemmarna ofta är svåra att hantera, de beskrivs vara lättirriterade, inte 

sammarbetsvilliga och deprimerade (Saban & Hogan, 2012). Anhörigvårdarna uttrycker även 

svårigheten med att hantera de plötsliga förändringarna i de strokedrabbade 

familjemedlemmarnas personligheter, där de kan bli arga på dem utan någon uppenbar anledning 
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(Saban & Hogan, 2012). Många anhörigvårdare sörjer förlusten av den person de en gång kände 

(Saban & Hogan, 2012). De uttrycker ångest på grund av förändringarna i relationerna med de 

strokedrabbade familjemedlemmarna, relationerna förändras både känslomässigt och fysiskt 

(Saban & Hogan, 2012). Familjeförhållandena ändras på grund av vårderfarenheterna, vissa 

anhörigvårdare beskriver hur detta leder till att deras fokus minskar (Jones & Morris, 2013). De 

upplever ett missnöje över att andra relationer försummas (Cecil et al., 2013; Jones & Morris, 

2013; Pierce, Thompson, Govoni & Steiner, 2012). Pierce et al. (2012) beskriver dock hur detta 

missnöje hos anhörigvårdarna minskar tre år efter stroken. De känner sig övergivna av sina 

familjer och vänner (Saban & Hogan, 2012). I de fall de får hjälp av vänner och familj känner de 

en styrka att fortsätta vårdarbetet (Saban & Hogan, 2012). Fokus ligger nu på de strokedrabbade 

familjemedlemmarnas rehabilitering istället för på anhörigvårdaren och den strokedrabbade 

familjemedlemmen tillsammans (Cao et al., 2010). För de anhörigvårdare och strokedrabbade 

familjemedlemmar som är gifta förändras relationen mellan dem vilket är en källa till stress 

(Saban & Hogan, 2012). Vuxna barn som vårdar en förälder uttrycker även en förändring i 

relationen mellan dem och den strokedrabbade familjemedlemmen (Saban & Hogan, 2012). 

Jones och Morris (2013) beskriver övergången för många föräldrar till att bli vårdare som en 

självklarhet och att vårda kommer naturligt för dem. Mödrarna beskriver vårdandet som en 

balansgång mellan att vårda och att vara överbeskyddande. De flesta fäder uttrycker dock en 

vilja att den strokedrabbade familjemedlemmen ska ta ett större initiativ över sin rehabilitering 

(Jones & Morris, 2013). Vissa anhörigvårdare kan hitta positiva aspekter i upplevelsen av att 

vårda även då omvårdnaden är påfrestande (Saban & Hogan, 2012). De är ändå tacksamma för 

att situationen inte är värre än den är (Cecil et al., 2013). 

 

6.1.2 Förändrade roller 

Både anhörigvårdarnas såväl som de strokedrabbade familjemedlemmarnas liv förändras direkt 

av stroken (Saban & Hogan, 2012). I samband med utskrivningen från sjukhuset upplever 

anhörigvårdarna bristande stöd vilket skapar en känsla av isolering för dem (Danzl et al., 2013). 

Det är först när den strokedrabbade familjemedlemmarna kommit hem som anhörigvårdarna 

inser vilket stort ansvar de hade tagit på sig (Lutz, Young, Cox, Martz & Creasy, 2011). 

Anhörigvårdarna beskriver en känslomässig utmaning av att anpassa sig till vårdarrollen (Jones 
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& Morris, 2013). Hälften av dem upplever en belastning (Visser-Meily, Post, van Port, van 

Heugten, & van den Bos, 2008). Inga anhörigvårdare uppger att de känner sig värdelösa 

(Cândido Morais et al., 2012). Anhörigvårdarna upplever det svårt att balansera omvårdnadens 

olika komponenter (Saban & Hogan, 2012). Majoriteten av anhörigvårdarna upplever att 

vardagen mer eller mindre förändrats permanent (Cândido Morais et al., 2012). En förändring i 

rollerna ses och anhörigvårdarna får ökat ansvar (Cao, Chung, Ferreira, Nelken, Brooks & Cott, 

2010). Många anhörigvårdare upplever att de bär hela ansvaret för de strokedrabbade 

familjemedlemmarnas vård (Danzl et al., 2013). Några anhörigvårdare beskriver att den 

information de får om de strokedrabbade familjemedlemmarnas sjukdom hjälper dem att bättre 

acceptera den nya rollen som anhörigvårdare (Saban & Hogan, 2012). Anhörigvårdarna axlar nu 

ett ansvar genom att vårda de strokedrabbade familjemedlemmarna dygnet runt, alla dagar i 

veckan (Lutz et al., 2011; Saban & Hogan, 2012). De upplever en betydlig förändring i rollen när 

de får ansvaret att vara den primära vårdaren till de strokedrabbade familjemedlemmarna (Cao et 

al., 2010). Det uppstår en stress hos dem över att ta på sig uppgifter och ansvar som de 

strokedrabbade familjemedlemmarna utfört och haft innan stroken (Cao et al., 2010; Saban & 

Hogan, 2012). Ständiga avbrott i vardagen hindrar dem från att exempelvis ta hand om hemmet 

(Saban & Hogan, 2012). Anhörigvårdarna känner ett behov av att få hjälp med till exempel att 

handla, städa och uträtta ärenden (Saban & Hogan, 2012). De är tvungna att ändra sina livsstilar 

för att anpassa situationen efter de strokedrabbade familjemedlemmarnas funktionsnedsättning 

(Cao et al., 2010). Den inledande känslan av hopp och optimism skingras i samband med den 

långsamma fysiska återhämtningen samt utmaningen över att återfå tidigare roller (Danzl et al., 

2013). Deras liv är nu mer inrutat och styrt (Cao et al., 2010). För att kunna ta på sig den 

vårdande rollen är vissa anhörigvårdare tvungna att helt eller delvis sluta arbeta (Cecil et al., 

2013). Vissa av anhörigvårdarna har vårderfarenheter sedan tidigare, medan andra som inte har 

detta måste anta utmaningen (Cecil et al., 2013). Anhörigvårdarna upplever att deras liv 

förändras och att bli vårdare är en ny roll i sig (Danzl et al., 2013). När de kommit in i rollen som 

vårdgivare förändras inte deras personliga planer avsevärt de närmsta åren (Visser-Meily et al., 

2008). De beskriver vårdarrollen som givande emellanåt, men även utmattande och oändlig 

(Danzl et al., 2013). Förändringarna i familjeanpassningen håller i sig flera år efter stroken 

(Visser-Meily et al., 2008). Rollen som anhörigvårdare beskrivs både som ett privilegium och en 

plikt (Cecil et al., 2013). 
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6.2 Tema två; Förändringar i det egna livet 

Anhörigvårdarna får mindre tid att spendera på egentid. De känner en oro över situationen. 

Några anhörigvårdare upplever en oro kring säkerheten av att vårda den strokedrabbade 

familjemedlemmen. För många anhörigvårdare är trötthet och till och med utmattning vanligt. 

Ekonomiska förändringar i samband med stroken gör att anhörigvårdarna känner oro. De är 

medvetna om att den personliga hälsa är av vikt för att kunna vårda. Tidsbristen leder till att 

anhörigvårdarna inte har tid att ta hand om sig själva.  

 

6.2.1 Förlorad egentid 

Anhörigvårdarna upplever att de har olika krav på sig som tar upp deras egentid (Visser-Meily et 

al., 2008), så som kraven av vården och ansvaret för hushållet (Saban & Hogan, 2012). 

Anhörigvårdarna upplever att de strokedrabbade familjemedlemmarna ständigt behöver deras 

hjälp (Saban & Hogan, 2012). Hälften av anhörigvårdarna uppger att de är missnöjda över sin 

förlorade fritid (Cândido Morais et al., 2012; Visser-Meily et al., 2008). De flesta av 

anhörigvårdarna beskriver trötthet och tidsbrist, detta leder till att deras egen hälsa försummas 

(Cao et al., 2010). Anhörigvårdarnas brist på fritid är ett hinder för att delta i olika aktiviteter, 

dock berättar några anhörigvårdare att även om de haft tid så finns inte energin (Cao et al., 

2010). Fritiden ses ändå som något de behöver för att kunna fly ifrån alla rutiner och minska 

stressen (Cao et al., 2010). Anhörigvårdarna kände en förlust av sig själva genom förlusten av tid 

av att vara sig själv (Pierce et al., 2012). 

 

6.2.2 Oro kring vårdandet och framtiden 

Den kris som uppstår i samband med utskrivningen från sjukhuset påverkas bland annat av de 

ekonomiska resurserna (Lutz et al., 2011). Många av anhörigvårdarna beskriver oro beträffande 

ekonomin (Cecil et al., 2013; Lutz et al., 2011; Saban & Hogan, 2012). Förlorade inkomster från 

de strokedrabbade familjemedlemmarna eller anhörigvårdarna gör att de pengar som sparats får 

användas för att täcka kostnader för läkemedel, hjälp och utrustning som försäkringen inte täcker 

(Cecil et al., 2013).  
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När de väl kommit hem efter att de strokedrabbade familjemedlemmarna blivit utskrivna inser 

även anhörigvårdarna att de färdigheter de lärde sig under rehabilitering inte alltid är överförbara 

hemma, bland annat på grund av trånga utrymmen att vårda i (Lutz et al., 2011). Det uppstår 

även en oro kring säkerheten när de vårdar sina strokedrabbade familjemedlemmar hemma, både 

vid förflyttningar och när de sköter medicinering utan stöd av vårdpersonal (Lutz et al., 2011). 

Anhörigvårdarna beskriver sig även uppleva oro över den osäkra framtiden (Saban & Hogan, 

2012). De är oroliga för att de strokedrabbade familjemedlemmarna ska drabbas av någon annan 

sjukdom, skada eller ytterligare en stroke (Cecil et al., 2013). De oroar sig även över sin egen 

hälsa och om det skulle hända dem något, vem ska i sådana fall överta vårdansvaret för de 

strokedrabbade familjemedlemmarna (Pierce et al., 2012). När anhörigvårdarna upplever sig 

utmattade och överväldigade upplevs medicinering särskilt problematiskt (Lutz et al., 2011). 

Även nattetid upplever anhörigvårdarna utmaningar i vårdandet (Lutz et al., 2011). När 

anhörigvårdarna sover är de ständigt beredda på att de strokedrabbade familjemedlemmarna kan 

behöva deras hjälp (Pierce et al., 2012). Anhörigvårdarna upplever oro när de strokedrabbade 

familjemedlemmarna vaknar på natten, både när de ringer på hjälp och när de försöker ta sig upp 

utan att ringa på hjälp (Lutz et al., 2011). Många beskriver hur de till en början upplever en 

rädsla över att vårda de strokedrabbade familjemedlemmarna, men att deras självkänsla växer 

med tiden (Saban & Hogan, 2012). 

 

6.2.3 Trötthet och utmattning 

Det ständiga omsorgsbehovet, de fysiska kraven och tidsbristen gör att anhörigvårdarna känner 

sig överbelastade (Saban & Hogan, 2012). De känner sig helt utmattade (Cândido Morais et al., 

2012; Pierce et al., 2012; Lutz et al., 2011). Många anhörigvårdare beskriver vårdsituationen som 

krävande och stressande (Cao et al., 2010). Det finns ett starkt samband mellan hög grad av 

belastning hos anhörigvårdarna och lägre grad av livstillfredsställelse (Kruithof et al., 2012). 

Även anhörigvårdare som tidigare arbetat inom vård- och omsorg uttrycker att de känner sig 

överväldigade, övergivna och isolerade (Lutz et al., 2011). De ekonomiska svårigheterna ökar 

ytterligare belastningen på att vara anhörigvårdare (Lutz et al., 2011). Några beskriver 

exempelvis kampen om att för första gången klara av att hantera familjens ekonomi själv (Cecil 

et al., 2013). Mycket resurser och tid tas från anhörigvårdarna när den strokedrabbade 
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familjemedlemmen är tvungen att delta på sjukdomsrelaterade möten, speciellt den första tiden 

efter utskrivningen från sjukhuset (Cecil et al., 2013). Anhörigvårdare som har råd att betala för 

hjälp och stöd att vårda blir inte lika utmattade och överväldigade som de anhörigvårdare som 

ensamma vårdar den strokedrabbade familjemedlemmen i hemmet (Lutz et al., 2011). På grund 

av det ökade kravet de har på sig ger det dem en känsla av utbrändhet (Cao et al., 2010). Allt 

detta resulterar i att anhörigvårdarna känner trötthet och upplever sömnsvårigheter (Cândido 

Morais et al., 2012; Pierce et al., 2012; Saban & Hogan, 2012). De strokedrabbade 

familjemedlemmarna vaknar även nattetid, vilket leder till sömnlöshet och utmattning hos 

anhörigvårdarna (Lutz et al., 2011). De känner sig även överväldigade, irriterade och slitna, inte 

bara på grund av det fysiska arbetet utan även av den känslomässiga påfrestningen (Pierce et al., 

2012). Vissa anhörigvårdare tvingas att söka sjukvård för sin trötthet och sina sömnproblem 

(Pierce et al., 2012). Anhörigvårdarna upplever att tålamodet inte räcker till, de känner sig 

nervösa, oroliga och ledsna (Cândido Morais et al., 2012). Många av anhörigvårdarna känner sig 

inte uppskattade och upplever situationen övermäktig (Visser-Meily et al., 2008).  

 

6.2.4 Livskvalitet och hälsa 

Majoriteten av anhörigvårdarna känner en känslomässig förändring sedan de börjat ta hand om 

de strokedrabbade familjemedlemmarna (Visser-Meily et al., 2008). Anhörigvårdarna sörjer sina 

förluster men går samtidigt vidare och accepterar sina nya liv (Saban & Hogan, 2012). De flesta 

anhörigvårdarna beskriver att deras liv förändrats helt sedan de tagit på sig ansvaret som 

anhörigvårdare (Cao et al., 2010). Anhörigvårdarnas upplevelse kring livet som helhet efter 

stroken skiljer sig, där några känner sig nöjda och andra missnöjda med livet (Kruithof, Visser-

Meily & Post, 2012; Visser-Meily et al., 2008). Anhörigvårdarna upplever att de förväntas ta ett 

allt större ansvar för att möta de strokedrabbade familjemedlemmarnas behov och problem vilket 

resulterar i minskat fokus på sig själva och sin egen hälsa (Lutz et al., 2011). Egenvården 

kommer därför långt ner på anhörigvårdarnas lista (Lutz et al., 2011), trots att de vet att de inte 

tar hand om sig själva (Pierce et al., 2012). De är oroliga för sin egen hälsa, välbefinnande och 

ekonomin (Cao et al., 2010). Anhörigvårdarna är medvetna om vikten av sin egen hälsa och hur 

det påverkar deras förmåga att ge vård (Cao et al., 2010). Majoriteten av anhörigvårdarna 

upplever att deras fysiska aktivitet blir förändrad när de antar rollen som anhörigvårdare (Cao et 
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al., 2010). Anhörigvårdarna uppvisar symtom på depression en tid efter att deras familjemedlem 

drabbats av stroke (Cândido Morais et al., 2012; Visser-Meily et al., 2008). Anhörigvårdarna 

berättar att de till exempel sover dåligt, får panikattacker, känner sig trötta, frustrerade och inte 

har tid för sig själva (Cecil et al., 2013). Äldre anhörigvårdare är mer oroliga för sin hälsa än de 

lite yngre anhörigvårdarna (Cecil et al., 2013). Anhörigvårdarna inser att fysiska aktiviteter är 

viktiga för deras egen hälsa, även faktorer som kosthållning, blodtryck, emotionella och psykiska 

välbefinnandet och sömn (Cao et al., 2010). Trots att anhörigvårdarna prioriterar att göra det 

bästa för att vårda sina strokedrabbade familjemedlemmar, ser de att de behöver ta hand om sig 

själva för att klara av att vara anhörigvårdare (Saban & Hogan, 2012). Ett hinder för att utföra 

hälsofrämjande aktiviteter är känslan av skuld över att de strokedrabbade familjemedlemmarna 

inte kan delta i aktiviteterna (Cao et al., 2010). En del av anhörigvårdarna undviker därför helt 

och hållet dessa aktiviteter medan andra ser det som ett tillfälle att få en paus från den vårdande 

rollen (Cao et al., 2010).  

 

7 Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 
I denna litteraturstudie har vi valt att använda begreppet anhörigvårdare för att beskriva den 

person som har en relation till med en strokedrabbade person och som vårdar denne utan att få 

ersättning för det. I artiklarna som inkluderats i denna studie används flera olika begrepp för att 

beskriva denna person. Vi har dock valt att vara enhetliga med begreppet anhörigvårdare för att 

få en röd tråd genom läsningen av resultatet. De olika begrepp som används i de olika studierna 

kan eventuellt uppfattas annorlunda än begreppet anhörigvårdare. Detta är någonting som vi 

reflekterar över, men ändå valt att konsekvent använda samma begrepp för att beskriva denna 

person. Begreppet strokedrabbade familjemedlemmen väljs istället för att använda studiernas 

beskrivning av denna person. Exempel på begrepp som används i studierna är strokeoffret och 

strokedrabbade. Den strokedrabbade familjemedlemmen anser vi vara ett mer vårdvetenskapligt 

begrepp, där människan ses som en unik individ och inte som en sjukdom. Birkler (2007) 

beskriver att när en person är sjuk är de inte sin sjukdom. Sjukdomen är någonting som påverkar 

hela livsvärlden genom att personen lever med sjukdomen (Birkler, 2007).  
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Ett inklusionskriterie i denna litteraturstudie är att belysa erfarenheter hos anhörigvårdare som är 

i en arbetsför ålder. Vi noterar emellertid att vissa studier som inkluderats inte endast undersökt 

det specifika ålderspann som vi har valt. En viss del av variation i urvalet ses därför, där några 

studier har ett urval där informanterna exempelvis varit några år äldre än vad vi avsett att 

undersöka. På grund av detta ser vi att en eventuell överföring kan försvåras något. I efterhand 

ser vi att vi borde granskat åldern på anhörigvårdarna mer ingående redan i urvalsprocessen. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är inte målet med en kvalitativ studie att generalisera till 

liknande områden, avsikten är istället att skapa förståelse inom det problemområde som studeras. 

Det finns flera olika urvalsförfaranden till en kvalitativ studie, dock ska det vara ändamålsenligt 

utifrån det som avsetts att studera (Forsberg & Wengström, 2013). De beskriver vidare att genom 

ett strategiskt urval sätter författarna upp gränser utifrån studiens syfte. Vi har därför gjort ett 

strategiskt val av studier för att få djupare förståelse för just det specifika ämnet.  

I denna litteraturstudie väljs endast att utforska de levda erfarenheterna utifrån en västerländsk 

kontext. För att en studie ska vara överförbar till en liknande kontext behöver även urvalet vara 

liknande det man vill överföra resultatet till (Lincoln & Guba, 1985). Detta val kan ha gett 

konsekvensen att ett flertal studier har uteslutits även om resultatet eventuellt bidragit med 

ytterligare kunskap. Eftersom vi bor i ett mångkulturellt samhälle kan resultat från icke 

västerländska länder ha gett oss en representativ bild av det fenomen som skulle utforskas. Dock 

skriver Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att för att en studies överförbarhet lättare ska 

kunna bedömmas är det av vikt att bland annat urvalsförförandet är noga beskrivet. Vi valde 

därför att ha ett smalare urval för att lättare kunna föra över resultatet till liknande västerländsk 

kontext.  

Efter lästa abstract har 27 artiklar valts ut för att vidare granskas. Ett flertal studier faller bort 

efter granskningen, vissa för att de inte passade denna litteraturstudies syfte, andra på grund av 

låg kvalitet. Vi anser att sökningen kan ha varit för vid och eventuellt ska andra kombinationer 

av sökord behövas. Efter kvalitetsgranskningen väljs tio artiklar att inkludera i litteraturstudien. 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver hur alla artiklar inom valt område bör inkluderas, men 

på grund av olika skäl är detta inte alltid möjligt, antalet artiklar bestäms istället delvis av de krav 

som vi haft på studierna. De flertal studier som inte inkluderades i denna litteraturstudie på grund 

av bland annat publiceringsår, kvalitet och relevans till syftet kan ha bidragit med ett utvecklat 
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resultat. En gräns är dock tvungen att dras. Vi inser att vissa relevanta studier eventuellt går 

förlorade. I analysen upplever vi att de inkluderade studierna gav ett nyanserat och fylligt 

resultat. Forsberg och Wengström (2013) beskriver hur litteraturstudien bör fokusera på aktuell 

forskning. Inom det valda problemområdet finns utbredd forskning och vi har valt att endast 

använda studier publicerade under de senaste fem år. I efterhand inser vi att ett urval på ett högre 

ålderspann eventuellt kan ha vidgat resultatet. I analysfasen började vi analysera enskilt genom 

att läsa resultaten på alla studier individuellt och markera de delar i studiernas resultat som 

passar in på syftet för att sedan jämföra och diskutera tillsammans. Vi använde oss utav denna 

forskartriangulering då Carlsson (2012) menar att detta arbetssätt ökar trovärdigheten i arbetet. 

Vi har använt oss av en latent analysmodell. Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan val av 

metod ändras under analysprocessen. Inledningsvis har vi valt att använda en manifest 

analysmodell, när vi sedan kom till indelningen av teman upplever vi en svårighet att utesluta 

tolkning. I det skedet övergår vi till en latent analysmodell, för att kunna skapa en ny helhet 

utifrån studiernas resultat. Eftersom syftet med litteraturstudien är att belysa anhörigvårdares 

levda erfarenheter möjliggör detta arbetsförfarande en djupare förståelse av detta fenomen. I vår 

beskrivande del av analysprocessen har vi till en början försökt lägga vår förförståelse åt sidan 

och inte låta förutfattade meningar styra materialet i en viss riktning. Vi är ändå medvetna om att 

en viss tolkning kan ha gjorts i denna del av processen. Friberg (2012) menar att en viss form av 

tolkning är oundvikligt i analysen. I vår latenta del av analysprocessen användes tolkning för att 

få en djupare förståelse av materialet.  

För att öka trovärdigheten i resultatet kan förförståelsen beskrivas samt hur denna kan ha 

påverkat resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Förförståelse är enligt Forsberg och 

Wengström (2013) den kunskap forskarna har om ämnet. Det är enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) delade meningar om huruvida förförståelse är bra eller inte och om det går att 

utesluta sin förförståelse. En del menar att det kan vara till hjälp för att få en ökad förståelse 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Enligt Nyström (2012) menar Gadamer att människan 

influeras av våra tidigare erfarenheter oavsett hur objektiva de än försöker vara. Olsson och 

Sörensen (2012) menar att förförståelsen ger en möjlighet till tolkning och att förståelsen 

kontinuerligt förändras under tolkningsprocessen. Innan vi börjat med denna litteraturstudie 

trodde vi att resultatet skulle ha speglats av ett negativt sätt att se på vården utifrån 

anhörigvårdarnas perspektiv. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) kan författarna aldrig vara helt 
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neutrala. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver förförståelsen som en inre guide som visar oss 

vägen, men det är inte alltid guiden visar oss den rätta vägen. 

Kvantitativ och kvalitativ ansats kan användas i det vetenskapliga arbetssättet. Friberg (2012) 

beskriver fördelarna med att använda både kvantitativa och kvalitativa studier, men att särskilja 

dem då de tar upp fenomen från olika håll. Den systematiska litteraturstudien bör innehålla både 

kvalitativa och kvantitativa studier eftersom båda typerna används inom omvårdnadsforskning 

(Forsberg & Wengström, 2013). Den kvantitativa ansatsen bygger på att kunskapen är 

allmängiltig medan den kvalitativa ansatsen har förståelse, tolkning och förklaring i fokus 

(Forsberg & Wengström, 2013). De kvantitativa deduktiva studierna som inkluderats i denna 

litteraturstudie har använt frågeformulär där forskarna har velat beskriva sorg, belastning och 

stress hos anhörigvårdarna och använt instrument för att svara an på detta. Vi uppmärksammade 

att resultaten därför kan ha utgått ifrån ett eländesperspektiv. Om andra instrument använts där 

exempelvis livskvalitet och tacksamhet avsågs att mätas i studierna kan detta ha gett ett 

annorlunda resultat till denna litteraturstudie. 

En styrka med denna systematiska litteraturstudie är att vi har haft externa granskare under hela 

uppsatsens utformning, dessa i form av grupphandledarträffar med andra sjuksköterskestudenter 

och handledare. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien är att belysa anhörigas levda erfarenhet av att vårda en strokedrabbad 

familjemedlem i hemmet i en västerländsk kultur. Vi upplever att anhörigvårdarnas steg in i ett 

nytt liv var en röd tråd genom hela resultatet. Det innebär en förändring av hela livssituationen 

för anhörigvårdarna när den strokedrabbade familjemedlemmen blir utskriven från sjukhuset. 

Ansvaret att vårda hamnar istället på den anhöriga, vilket medför att det blir en anpassning för 

hela familjen. Det övergripande temat anhörigvårdarnas steg in i ett nytt liv beskriver hur 

anhörigvårdarnas egna liv förändras såväl som i familjerelationen. I samband med att de 

anhöriga tar sig an rollen som anhörigvårdare förändras deras roll i familjen. Det ökade ansvaret 

och arbetsbelastningen var något de kände att de behövde anpassa sig till. Denna förändring och 

påfrestning gör att anhörigvårdarna upplever stora personliga förändringar i sina liv. 
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Vårdarrollen gör dem både fysiskt och psykiskt utmattade. Denna belastning påverkar 

livskvalitet och anhörigvårdarnas hälsa. De beskriver att en individ alltid är i en form av 

sammanhang med andra individer. En familj kan ses som en enhet av individer, ett system som 

består av delar där en förändring av systemet påverkar helheten och alla delar (Benzein, Hagberg 

& Saveman, 2012a). Vi tolkar det som att när hela livet förändras så kan även känslan av 

sammanhang sjunka där anhörigvårdarnas begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan 

förändras. Antonovsky (2005) menar att en människa som har högre känsla av sammanhang har 

bättre förutsättningar att klara av svåra situationer i livet. Utifrån ett perspektiv där hela familjen 

är ett påverkbart familjesystem påverkar en hög känsla av sammanhang hos anhörigvårdarna 

även de strokedrabbade familjemedlemmarna.      

 

7.2.1 Förändrade roller 

Resultatet visar att förändringar äger rum på flera olika plan för anhörigvårdarna, bland annat i 

relationerna mellan de strokedrabbade familjemedlemmarna och anhörigvårdarna. De får en 

förändring i sina liv när deras familjemedlem drabbas av stroke, drömmar och tankar om 

framtiden förändras på ett ögonblick när de antar rollen som anhörigvårdare. Birkler (2007) 

beskriver Husserls förklaring av erfarenhetsvärlden, som den värld människan inte reflekterar 

över utan tar för givet och lever i vardagligen. Den förändras av den existentiella situation hon 

befinner sig i. Utifrån den situation som människan är utkastad i förändras erfarenhetsvärlden 

även utifrån vilken medveten riktning hon har (Birkler, 2007). På ett sätt förlorar 

anhörigvårdarna en familjemedlem och ovanpå detta får de dessutom anta en ny roll som vårdare 

med nya uppgifter som exempelvis hushållssysslor. Mycket av anhörigvårdarnas tid går nu till att 

vårda och upprätthålla livet i den nya rollen. Enligt Antonovsky (2005) kan oförutsedda 

händelser bli tydligare för människan när det är något som de kan greppa om, det blir något de 

känner att de klarar av. Vi kopplar denna beskrivning till anhörigvårdarna i deras nya roll och 

hur de kan greppa den nya rollen som vårdare till de strokedrabbade familjemedlemmarna. Har 

anhörigvårdarna en hög känsla av hanterbarhet kan synen på tillvaron se ljusare ut (Antonovsky, 

2005). Anhörigvårdarna som har hjälp av assistenter med att vårda de strokedrabbade 

familjemedlemmarna upplever enligt Bäckström och Sundin (2009) även en förändring i sina liv. 

De beskriver hur de nära anhöriga känner att de inte har något val utan är tvingade att anpassa sig 
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till den nya situationen och omorganisera sina liv. De får kämpa för att klara av förändringarna, 

de strävar efter att få det så likt sina tidigare liv som möjligt. Anhörigvårdarnas frihet att göra 

vad de vill försvinner då de alltid ska finnas tillgängliga för de strokedrabbade 

familjemedlemmarna (Bäckström & Sundin, 2009). Antonovsky (2005) beskriver att med en hög 

känsla av sammanhang upplevs händelserna i livet inte som orättvisor där livet är ute efter en 

utan som något som kan hända, det är något de kommer klara av att hantera. När 

anhörigvårdarna vårdar de strokedrabbade familjemedlemmarna har deras sätt att betrakta 

situationen betydelse.  

Resultatet visar att anhörigvårdarna upplever den nya vårdarrelationen som krävande. De får en 

ökad arbetsbelastning och de måste vänja sig vid sina nya roller som vårdare. Arabit (2008) 

beskriver hur rollen som anhörigvårdare gör att många får sluta sina jobb för att kunna ta hand 

om sina strokedrabbade familjemedlemmar. Många anhörigvårdare känner sig deprimerade över 

förlorade relationer med den strokedrabbade familjemedlemmarna och även på grund av 

förändringen av det egna livet (Arabit, 2008). Enligt Bäckström och Sundin (2009) kommer 

anhöriga in i en ny fas i livet, där de nu tillbringar mer tid i hemmet. Resultatet visar att 

anhörigvårdare ändå upplever glädje över att situationen inte är värre än den är. Även Bäckström 

och Sundin (2009) beskriver hur anhöriga anser att det är av vikt att hålla sig optimistisk, då det 

kunde varit värre. Har anhörigvårdarna ett positivt synsätt underlättar det för dem i 

omvårdnaden, de kan lättare hantera denna plötsligt uppkomna situation. 

 

7.2.2 Oro kring vårdandet och framtiden 

Resultatet visar att det finns många källor till oro hos anhörigvårdarna bland annat kring deras 

förmåga att vårda, om de strokedrabbade familjemedlemmarna skulle drabbas av ytterligare 

sjukdomar och kring deras egen hälsa. Anhörigvårdare upplever oro kring säkerheten av att 

vårda de strokedrabbade familjemedlemmarna. Det är på flera olika plan som en förändring i 

livet sker när anhörigvårdarna tar hand om de strokedrabbade familjemedlemmarna. Den 

komplexa situationen det innebär att bli vårdare till de strokedrabbade familjemedlemmarna ger 

många anhörigvårdare en oroskänsla. Känslan byggs upp inte bara av praktiska saker som 

förflyttningar och medicinering, utan även om framtiden och om någonting skulle hända dem 

eller de strokedrabbade familjemedlemmarna. Ekonomiska förändringar i samband med stroken 
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gör också att anhörigvårdarna känner oro. Utifrån Antonovsky (2005) kan en tolkning göras att 

en människa kan stå ut med mycket som är svårt för denne så länge som hon känner att det finns 

en mening med det. Med meningsfullhet menar Antonovsky (2005) hur personen känner inför 

uppgiften, om det är värt att kämpa för och lägga energi på. Resultatet visar att en del 

anhörigvårdare upplever vårdandet som ett tvång, medans andra känner det som ett privilegium. 

Enligt Antonovsky (2005) är motivationen den viktigaste komponenten. Vi tolkar detta som att 

anhörigvårdare som upplever vårdandet som ett tvång har svårare att finna motivation i sin 

livssituation. Det spelar därför ingen roll om både begripligheten och hanterbarheten är hög om 

människan inte finner någon mening med vårdandet, de andra komponenterna kommer med 

sannolikhet då också bli låga med tiden (Antonovsky, 2005).  

I vårt resultat framkom det att oro var en stor del av vårdandet. Detta kunde även ses i en studie 

av Greenwood, Mackenzie, Wilson och Cloud (2009), där anhörigvårdarnas oro var ett 

återkommande tema i flera intervjuer under flera månader. De kände oro över om de 

strokedrabbade familjemedlemmarna skulle få en ny stroke och ifall de skulle ramla. I de tidiga 

intervjuerna efter utskrivningen upplevde anhörigvårdarna oro över återhämtning och effekten på 

deras liv. De beskrev att anhörigvårdarna har vissa strategier för att minska sin oro. Sådana 

exempel kan vara att ta en dag i taget och att leva i nuet vilket leder till att anhörigvårdarna kan 

uppskatta vardagen mer. De beskriver även hur humor är en annan typ av strategi för att hantera 

situationen (Greenwood et al., 2009). Detta kunde även ses i vårt resultat där anhörigvårdarna 

hade olika strategier för att klara av den oro de hade kring vårdandet och belastningen, 

exempelvis ville vissa anhörigvårdare ha egentid där de fick vara för sig själva. Även Bäckström 

& Sundin (2009) beskriver hur anhöriga upplevde en oro över hur de ska klara av att ta hand om 

hushållet och det ökade ansvaret. Antonovsky (2005) beskriver hur personer med hög känsla av 

sammanhang har mindre risk att utveckla ohälsa på grund av stressande faktorer eftersom de har 

en inre tro att allt kommer att lösa sig. Anhörigvårdarna upplever stress och att tiden inte räcker 

till för alla sysslor som skall utföras, sysslor som gäller både omvårdnad och hushåll. Hade 

anhörigvårdarna haft en stark känsla av sammanhang hade de eventuellt upplevt stressen som 

mera positiv, de hade haft en tilltro till att resurser finns till att ordna det som uppfattades 

stressigt. Samma situation kan leda till olika känslor beroende på graden KASAM (Antonovsky, 

2005). 
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Anhörigvårdarna är rädda att de strokedrabbade familjemedlemmarna ska bli sjukare och oron 

över hur anhörigvårdarna i så fall ska uthärda detta (Bäckström & Sundin, 2009). Bäckström och 

Sundin (2009) tog upp hur anhörigvårdarnas egna problem med hälsan eller behov upplevs 

oviktiga i relation till de strokedrabbade familjemedlemmarnas, som allt fokus ligger på. Många 

känner också en oro för att ta på sig sysslor som deras strokedrabbade familjemedlemmar 

tidigare hade haft hand om (Arabit, 2008). 

Benzein, Hagberg och Saveman (2012c) beskriver hur enbart fokus på den sjuka 

familjemedlemmen från vårdpersonal ställer den resterande familjen i bakgrunden. Resultatet 

visar att anhörigvårdaren är utsatt på fler sätt, de har förlorat de liv de tidigare haft. De har på ett 

sätt förlorat en nära person till dem. Den ovissa framtiden skapar en känsla av oro, vilket gör att 

anhörigvårdaren blir utsatt. Motsatsen till att familjen inte uppmärksammas eller görs delaktiga i 

vården är familjefokuserad omvårdnad som är ett systematiskt förhållningssätt där fokus bland 

annat ligger på mönster, relationer och sammanhang (Benzein et al., 2012c). Denna 

litteraturstudies resultat visar hur anhörigvårdarna upplevde att allt fokus låg på de 

strokedrabbade familjemedlemmarna. En individs hälsa är sammanvävd med hela systemets 

hälsa, där en förändrad livssituation hos en individ i systemet ger en påverkan hos de andra 

personerna i systemet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012b).  

I denna litteraturstudies resultat skiljer sig anhörigvårdarnas upplevelser av situationen de 

befinner sig i. En del anhörigvårdare accepterar och känner sig trygga som anhörigvårdare och 

känner tacksamhet och glädje över att det inte är värre, dessa anhörigvårdare kanske har en högre 

känsla av sammanhang jämfört med de som ser vårdandet som en belastning. 

 

7.2.3 Positiva erfarenheter av vårdandet 

I resultatet framkommer det även positiva aspekter med rollen som anhörigvårdare. Detta kan 

påverka den strokedrabbade familjemedlemmen i en positiv riktning, då denne och 

anhörigvårdaren enligt Benzein et al. (2012a) ingår i ett system som påverkar varandra. 

Anhörigvårdarna upplever att familjebanden har stärkts efter stroken (Stenberg, Ruland, Olsson 

& Ekstedt, 2012). Deras gemensamma erfarenheter skapar ett djupare och starkare förhållande 
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mellan dem (Stenberg et al., 2012). Resultatet visar att anhörigvårdarna upplever att deras nära 

relation gör att vårdandet blir lyckat. Det visar även att anhörigvårdarna är tacksamma över att 

deras situation inte är värre än den är. Detta påtalar även Bäckström och Sundin (2009), de 

belyser vikten av att anhörigvårdaren håller sig optimistisk i sin vårdarroll. Anhörigvårdarna kan 

fortfarande känna kärlek till sina strokedrabbade familjemedlemmar trots att de har förändrats i 

och med sin sjukdom (Bäckström & Sundin, 2009). Enligt Stenberg et al. (2012) känner 

anhörigvårdarna att de får en chans att ge något till de sjuka familjemedlemmarna i och med att 

de antar rollen som anhörigvårdare. Vårt resultat visar att för föräldrarna till de strokedrabbade 

familjemedlemmarna kom rollen som anhörigvårdare naturligt. Även Stenberg et al. (2012) 

beskriver hur det känns naturligt för anhörigvårdarna, då det är något som förväntas av dem. 

Detta kan vi också se i resultatet där anhörigvårdarna ser vårdarrollen både som ett privilegium 

och som en plikt.  

 

I det salutogena synsättet beskriver Antonovsky (2005) hälsa och ohälsa på ett kontinuum mellan 

två poler. Perspektivet ligger på de faktorer som bidrar till tillfredsställelse och hälsa istället för 

faktorer som orsakar problem. Vi tolkar detta som att sjuksköterskan bör söka positiva faktorer 

hos anhörigvårdarna och vårdandet. Sjuksköterskan kan söka de resurser anhörigvårdarna 

besitter och hur de klarar av att hantera sin livssituation utifrån den kontext de befinner sig i för 

att kunna stödja dem. Eftersom resultatet visade att anhörigvårdarna upplevde vårdandet som 

svårt och krävande tolkar vi det som att de har behov av bekräftelse och stöd från sjukvården. 

Benzein et al. (2012c) beskriver hur en hierarkisk relation mellan sjuksköterska och familj där 

sjuksköterskans kunskap ses som den enda sanningen kan behöva ifrågasättas och utmanas. I ett 

familjefokuserat perspektiv kännetecknas istället relationen mellan familjen och sjuksköterskan 

bland annat som en icke-hierarkisk relation bestående av ömsesidighet (Benzein et al., 2012c). 

Sjuksköterskans såväl som familjens specialiserade kompetens inom att bibehålla hälsa och 

hantering av problem inom hälsan betraktas parallellt (Benzein et al., 2012c). 

 

8 Kliniska implikationer 
Sjuksköterskan ska enligt Socialstyrelsen (2005) kunna kommunicera med såväl patienter som 

närstående på ett respektfullt och empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska även kunna ge stöd och 

möjliggöra för optimal delaktighet (Socialstyrelsen, 2005). Med denna litteraturstudie hoppas vi 
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kunna ge läsaren ökad förståelse för de anhörigvårdare som vårdar sina strokedrabbade 

familjemedlemmar i hemmet. Det kan eventuellt tas för givet att det är familjemedlemmarna som 

drabbats av stroke som har det största behovet av stöd. Om anhörigvårdarna inte blir sedda och 

bekräftade (Dahlberg & Segesten, 2010) i vården, är detta inte ett perspektiv som stämmer 

överens med den familjefokuserade omvårdnaden. Det är av värde att fånga upp anhörigvårdarna 

redan i ett tidigt skede och erbjuda stöd för att de ska finna sig tillrätta i sina nya roller som 

anhörigvårdare. Antonovsky (2005) beskriver det salutogena synsättet där faktorer som 

befrämjar hälsan ska tas tillvara. Dessa faktorer kan sjuksköterskan försöka finna hos 

anhörigvårdarna och genom att stimulera dessa kan anhörigvårdarna få en högre känsla av 

sammanhang och detta ger förhoppningsvis positiva effekter för alla inblandade. Vi ser en 

möjlighet av att använda sig av de formulär som avses mäta känsla av sammanhang. 

Sjuksköterskan kan använda formuläret som ett stöd för att diskutera, exempelvis föreställningar 

om deras nya liv som anhörigvårdare.  

 

9 Slutsats 
Syftet med litteraturstudien är att belysa anhörigas levda erfarenhet av att vårda en strokedrabbad 

familjemedlem i hemmet i en västerländsk kultur. Anhörigvårdarnas steg in i det nya livet ger 

både förändringar i det egna livet och i familjerelationen. Det blir en påfrestning med ökat 

ansvar, oro, mindre egentid som leder till trötthet och utmattning. Anhörigvårdarna upplever 

även en tacksamhet.  

Utifrån vald teoretisk referensram kan följande slutsats dras. Vissa anhörigvårdare accepterar den 

nya rollen och försöker se det positiva i situationen, medan andra endast upplever tyngden av att 

vårda. Trots en liknande vårdsituation för anhörigvårdarna upplevs situationen olika. Enligt 

Antonovsky ges det en hög känsla av sammanhang när anhörigvårdarna känner att de kan 

hantera situationen och en tilltro i att situationen har en mening, även när vårdandet upplevs som 

en belastning. Utifrån detta resultat behöver sjuksköterskan se familjen som en enhet och i ett 

tidigt skede ge stöd till anhörigvårdarna då vårdandet ger olika levda erfarenheter hos olika 

anhörigvårdare. Om sjuksköterskan ser till anhörigvårdarnas levda erfarenheter och möter dem 

jämlikt, kan stöd ges utifrån anhörigvårdarnas personliga och unika situation.   
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9.1 Behov av ny forskning 
Resultatet i vår litteraturstudie visar att anhörigvårdarna påverkas av bland annat stress och oro. 

Det visar även att de är medvetna om att deras egen hälsa blir försummad men inte på vilket sätt 

detta påverkar dem. Det framkommer inte heller hur stressen och den konstanta oron påverkar 

anhörigvårdarens hälsa. Vi finner därför att framtida forskning behövs angående hur vårdarrollen 

påverkar anhörigvårdarnas hälsa i ett långsiktigt perspektiv.  

Utifrån den teoretiska referensramen skulle en experimentell studie kunna göras där man 

undersöker om kontinuerliga samtal med sjuksköterskan utifrån ett salutogent synsätt gör att 

anhörigvårdarna får mer positiva erfarenheter av vårdandet om deras känsla av sammanhang 

ökar.  
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Har resultaten klinisk relevans? 

 

 

    

Är resultatet tydligt och överskådligt? 

     

Ska artikeln inkluderas? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

 

 

Bilaga 3 Artikelmatris 

 
1  

 
Syfte Design Etiska 

resonemang  

Resultat Kvalitet  

Titel: Changes in 

activities of wives 

caring for their 

husbands following 

stroke 

 

Författare:  
Cao, V., Chung, C., 

Ferreira, A., Nelken, 

J., Brooks, D., & 

Cott, C.  

 

Tidskrift: 
Physiotherapy 

Canada 

 

Årtal: 2010 

 

Land: Kanada 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

vårdgivarens 

perspektiv av 

personer med stroke 

med avseende på sin 

egen fysiska 

aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod: Kvalitativ, 

beskrivande, induktiv. 

 

Datainsamlingsmetod: 
Individuella, 

semistrukturerade 

intervjuer  

 

Urval: Bekvämlighets 

urval. 10 deltog. Urval 

med inklusionskriterier 

och exklusionskriterier.  

 

Analys: 

Constant comparative 

metod. 

Studien fick 

etiskt 

godkännande 

från 

rehabilitering 

anläggning-

ens 

etikprövning-

snämnd. 

Informerat 

samtycke 

togs emot 

från alla 

studie-

deltagare. 

Alla deltagare talade om 

att de genomgått en 

förändring i sina roller och 

ansvar efter sina mäns 

stroke. De flesta 

vårdgivare var tvungna att 

ta på sig ytterligare sysslor 

som tidigare har varit 

männens ansvar. 

Majoriteten nämnde sina 

mäns funktionsnedsättnin-

gar och hur de har varit 

tvungna att ändra sina 

livsstilar för att tillgodose 

dessa försämringar. Deras 

liv blev därmed blivit mer 

organiserad och 

rutinmässig. Skuld 

verkade vara ett hinder för 

att delta i hälsofrämjande 

aktiviteter. Även en brist 

på '' fritid '' identifierades 

som ett hinder för att 

motionera för vårdgivarna, 

Styrkor: 

Diskuterade 

mycket ihop: 

forskartrian-

gulering. 

Members 

checks. 

 

Svagheter: 
De skriver att 

resultatet 

eventuellt 

inte kan vara 

överförbart 

till andra 

eftersom det 

inte är 

tillräckligt 

utspritt urval. 

Två olika 

som 

intervjuade.  

 

Kvalitet: 



  

 

 

några nämnde att även om 

de hade tid skulle de inte 

ha energi. De var 

medvetna om vikten av sin 

egen hälsa och hur det 

skulle påverka deras 

förmåga att ge vård. 

Deltagarna identifierade 

fysisk aktivitet som en 

viktig komponent av det 

egna hälsotillståndet, 

liksom '' betraktar deras 

diet, '' kontroll '' blodtryck, 

kolesterol, '' emotionella 

och psykiska 

välbefinnande, morbiditet, 

och mycket sömn. 

medel-hög. 

 

2  Syfte Design Etiska 

resonemang  

Resultat Kvalitet  

Titel: Towards an 

understanding of the 

lives of families 

affected by stroke: a 

qualitative study of 

home carers 

 

Författare:  

Cecil, R., Thompson, 

K., Parahoo, K., & 

Syftet med studien 

var att undersöka 

livet för vårdare till 

strokedrabbade 

familjemedlemmar i 

termer av vård, 

hantering av 

situationen och att 

identifiera faktorer 

som påverkade deras 

Metod: kvalitativ, 

deskriptiv studie  

 

Datainsamlingsmetod: 

semistrukturerade 

intervjuer – 6 veckor 

efter utskrivning.  I 

hemmet. 

 

Urval: 30 

Ja, etisk 

kommitté, 

Office for 

Research 

Ethics 

Committees 

Northern 

Ireland har 

godkänt.  

Förändringar till följd av 

stroke kan innebära 

restriktioner för det 

tidigare livet. En del av 

vårdarna rapporterade att 

de behövde ge upp arbetet. 

Att upprätthålla arbetet 

skulle vara mycket 

stressande. Vårdarna 

uppgav förlusten av 

Styrkor: 

Utförligt i 

alla steg 

 

Svagheter: 

mest kvinnor 

i studien 

(något de 

själva 

påpekar 



  

 

 

McCaughan, E. 

 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing 

 

Årtal: 2012 

 

Land: England 

liv.   anhörigvårdare till 

strokeöverlevare.  

 

Bekvämlighetsurval 

med inklusionskriterier.  

 

Analys: Identifierade 

kategorier och teman 

enligt Rigour. 

vänner och det sociala 

livet. Några vårdare talade 

om att kämpa för att klara 

av ansvaret för att hantera 

familjens ekonomi. De 

huvudsakliga bekymren 

för anhörigvårdare i 

studien var att göra med 

hälsa: vårdarna var oroliga 

för att den strokedrabbade 

familjemedlemmen skulle 

drabbas av ytterligare en 

stroke och bli ytterligare 

försämrad.  

Oavsett omfattningen av 

stroken, tenderade vårdare 

att uttrycka tacksamhet för 

att situationen inte är värre 

än den var. Den vårdande 

rollen sågs både som en 

plikt och ett privilegium.  

med). 

 

Kvalitet: 
Hög + 

 

3  Syfte Design Etiska 

resonemang  

Resultat Kvalitet  

Titel: Living With a 

Ball and Chain”: The 

Experience of Stroke 

for Individuals and 

Their Caregivers in 

Rural Appalachian 

Syftet med denna 

studie är 

att beskriva 

upplevelsen av 

stroke för 

strokedrabbade och 

Metod: Kvalitativ 

deskriptivdesign 

 

Urval: Ändamålsenligt 

urval med 

inklusionskriterier. 12 

Inte 

beskrivet. 

 

Informerat 

samtycke 

samlades in 

De presenterade resultatet 

under tre rubriker, 

strokedebut, övergång via 

hälsovårds kontinuum och 

återanpassning till livet på 

landsbygden. Vårdgivare 

Styrkor: I 

analysen har 

forskarna 

granskat data 

oberoende av 

varandra för 



  

 

 

Kentucky 

 

Författare:  
Danzl, M. M., 

Hunter, E. G., 

Campbell, S., Sylvia, 

V., Kuperstein, J., 

Maddy, K., & 

Harrison, A. 

 

Tidskrift: The 

Journal of Rural 

Health 

 

Årtal: 2013 

 

Land: USA 

deras vårdgivare på 

landsbygden 

Appalachian 

Kentucky. 

 

anhörigvårdare deltog. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

intervjuer hölls med 

både de strokedrabbade, 

vårdarna eller båda 

tillsammans. 

 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

genomfördes. 

av alla 

deltagarna. 

beskrev förändrat liv och 

förändrade roller. De 

berättade att 

omvårdnadsrollen var i sig 

en ny roll för många av 

deltagarna. Även om det 

kan vara givande ibland 

kan det också vara 

utmattande och aldrig 

upphör. Många vårdgivare 

ansåg att de enbart axlat 

detta ansvar. 

att sedan 

kunna 

diskutera 

fram den 

slutliga 

analysen, 

genom 

konsensus i 

forskningsgr-

uppen.  

 

Kvalitet: 

medel- hög 

 

4  Syfte Design Etiska 

resonemang  

Resultat Kvalitet  

Titel: Experiences of 

adult stroke 

survivors and their 

parent carers: a 

qualitative study 

 

Författare: 

Jones, L., & Morris, 

R. 

 

Syftet var att 

undersöka de 

speciella och 

potentiellt unika 

aspekterna av 

förälder-vuxna 

barns 

strokevårdande 

relation. 

Metod: Kvalitativ 

tolkande fenomenologi. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

  

Urval: Ändamålsenligt 

urval med inklusionskrit-

erier. 11 deltagare. 

Etiskt 

godkännande 

från Cardiff 

university 

school of 

psychology 

research 

ethics 

committee. 

Det fanns fyra breda 

överordnade teman:1. 

känslomässigt kaos  

2. Betydelsen för 

föräldrarna 

3. förhandlar oberoende 

kontra beroende 

4. förändrade relationer 

Vissa av deltagarna kände 

sorg över att de ”förlorat” 

Styrkor: 

Utomstående 

granskare 

användes i 

analysen. 

 

Kvalitativ: 

medel-hög. 



  

 

 

Tidskrift: 

Clinical 

Rehabilitation  

 

Årtal: 2012 

 

Land: England 

 

Analys: Varje intervju 

transkriberades 

ordagrant. Sedan 

analyserades de 

transkriberade texterna i 

en sex stegs tolkande 

fenomenologisk 

analysprocess.  

sitt barn. 

Även så kände vissa 

föräldrar att det var en 

självklarhet att de skulle ta 

han om sina barn.  

Alla deltagarna beskrev att 

det uppstått förändrade 

roller inom familjen. Trots 

många ”negativa” 

förändringar så kunde 

deltagarna även känna 

tillväxt i deras ”nya” 

relation.  

 

 

5  Syfte Design Etiska 

resonemang  

Resultat Kvalitet  

Titel: 

Positive Caregiving 

Experiences Are 

Associated with Life 

Satisfaction in 

Spouses of Stroke 

Survivors 

 

Författare:  
Kruithof, W., Visser-

Meily, J., & Post, M. 

 

Tidskrift:  

Den första 

Syftet med studien 

var att beskriva de 

direkta 

associationerna 

mellan både 

positiva och 

negativa 

omvårdnads 

erfarenheter av 

kroniska 

strokepatienter och 

makarnas 

Metod: cross-sectional 

study  

 

Datainsamlingsmetod:  
Mini Mental Status 

Examination (MMSE), 

Barthel Index, Goldberg 

Depression Scale.25,  

Caregiver reaction 

assessment (CRA),  

The life satisfaction 

questionnaire (LiSat-9) 

och (Self-esteem scale). 

Studien 

godkändes av 

en medicinsk 

etisk 

kommitté för 

university 

Medical 

Center 

Utrecht och 

deltagande 

rehabilitering

scenter. 

informerat 

Nästan hälften av makarna 

var nöjda med ”deras liv 

som helhet”. Högre känsla 

av belastning var starkare 

relaterad med sänkt 

livstillfredsställelse hos 

vårdgivarna.  

Både belastning och 

självkänsla var signifikant 

associerade med 

livstillfredsställelse, även 

om belastningen var mer 

starkt förknippat med 

Svagheter: 
Studien var 

utförd i en 

utvald 

population av 

stroke- 

överlevande.  

 

Kvalitet: 

medel. 

 

 

 



  

 

 

Journal of Stroke and 

Cerebrovascular 

Diseases 

 

Årtal: 2012 

 

Land: Nederländerna 

livstillfredsställelse. 

Det andra syftet 

med denna studie 

var att undersöka 

förekomsten av 

buffert effekt. 

 

Urval: Ändamålsenligt 

urval med inklusion- och 

exklusionskriterier. 121 

deltagare deltog.  

 

Analys: Multipel linjär 

regression. Alla 

statistiska analyser 

genomfördes med SPSS. 

samtycke 

gavs av 

samtliga 

deltagande 

patienter och 

makar. 

livstillfredsställelse än var 

självkänsla var. Den 

slutliga regressionsmo-

dellen visade att belastnin-

gen vara den starkaste 

prediktionen för makarnas 

livstillfredsställelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Syfte Design Etiska 

resonemang  

Resultat Kvalitet  

Titel: Burden and 

modifications in life 

from the perspective 

of caregivers for 

patients after stroke. 

 

Författare:  
Cândido Morais, C., 

de Gouveia Soares, 

M., de Souza 

Syftet var att 

analysera effekterna 

som vården har på 

en anhörigvårdare 

till en 

strokedrabbad 

familjemedlem. 

samt undersöka hur  

livsförändringar 

och psykiskt 

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

 

Datainsamlingsmetod: 

Formulär för 

demografisk data. Olika 

instrument bland annat: 

”Mini Mental State 

Examination” (MMSE)... 

Intervjuer. 

Ja. Godkänt 

av ”Federal 

University of 

Ceará’s 

Research 

Ethics 

Committee”,   

50 % känner en psykisk 

förändring. 73,8 % har 

kort stubin, är spända eller 

orolig. 63,9% sover dåligt 

och 55,7 % har känt sig 

ledsen nyligen (55,7%). 

Mer eller mindre permane-

nta förändringar i dagliga 

rutiner uppger 86,9%. 

78,7% känner utmattning 

Styrkor: 

Datainsaml-

ing är tydligt 

beskriven där 

mätinstrume-

ntens validi-

tet och reabil-

itet tagits 

upp.  

 



  

 

 

Oliveira, A.R., de 

Lima Carvalho, C.M., 

da Silva, M.J., & de 

Araujo, T.L. 

 

Tidskrift: Latino-

Am. Enfermagem  

 

Årtal: 2012 

 

Land: Brasilien 

lidande korrelerar 

med den uppfattade 

belastningen. 

 
 

 

Urval: 61 individer. 

Bekvämlighetsurval + 

konsekutivt 

 

Inklusionskriterier: 

Anhörigvårdare i minst 2 

månader.  

 

Exklusionskriterier: 

Inga anhörigvårdare som 

vårdade hade psykisk 

sjukdom eller andra 

neurologiska sjukdomar 

eller som var alkohol 

eller drogberoende. 

 

Analys: Deskriptiv 

statistik, 

signifikansprövning 

eller trötthet. 73,8% har 

känt emotionella förän-

dring. 31,1% känner sig 

deprimerade. 70,5% 

nämnde brist på ledig tid 

för att titta på TV, läsa 

eller besöka vänner eller 

släktingar, 65,6% sade att 

de saknade fritid för att gå 

till banken, gå och handla 

eller gå till läkaren, 57,4% 

kunde inte hantera att göra 

hushållssysslor, 50,9% 

hade inte tid för att äta, 

och 36,1% sade att de 

saknade fritid för att ta ett 

bad. Inga vårdare uppgav 

dock att de kände sig 

värdelösa. 

 

Svagheter: 

Röda tråden i 

artikeln 

tappas något 

då 

urvalsförfara

ndet inte 

noga 

beskrivits, 

inte heller 

bortfall.  

 

Kvalitet: 

Hög 

 

7  

 
Syfte Design Etiska 

resonemang  

Resultat Kvalitet  

Titel: Caregivers’ 

Incongruence: 

Emotional Strain in 

Caring for 

Persons with Stroke 

 

Författare:  

Syftet med denna 

sekundära 

dataanalys är att 

undersöka de nya 

anhörigvårdare 

emotionella känslor 

i vården av 

Metod: Sekundär 

dataanalys 

 

Datainsamlingsmetod: 
Genom telefonintervjuer 

eller genom e-postdata 

från de deltagare som 

Godkänd av 

institutionellt 

review board.  

Tre teman framkom av 

analysen: 1- att vara 

orolig, 2- gå på tomgång 

och 3- att förlora sig själv. 

Vårdgivarna oroade sig för 

sin egen hälsa. 

Andra vårdgivare oroade 

Styrkor: 
Pålitligheten 

förstärktes av 

att intervju-

aren var 

utbildad till 

att ställa 



  

 

 

Pierce, L., Thompson, 

T., Govoni, A., & 

Steiner, V. 

 

Tidskrift: 

Rehabilitation 

Nursing 

 

Årtal: 2012 

 

Land: USA 

personer med 

stroke. 

 

 

hade tillgång till Caring –

web.  

 

Urval: Hälften av 

deltagarna 

randomiserades till att 

använda Caring web och 

resten ingick i en 

kontrolgrupp som 

använde sig av vanlig 

omvårdand. 73 

vårdgivare fullföljde 

studien.  

 

Analys: Intervjuerna och 

e-postdata bokfördes i ett 

kvalitativt 

progranhanterings 

program och 

analyserades med hjälp 

av Colaizzi´s metod för 

innehållsanalys.  

sig för att vårdtagaren 

skulle få en ny stroke, de 

inbillade sig att de såg nya 

symtom. Det kom även 

fram att vårdgivarna 

oroade sig för hur 

bestående 

komplikationerna efter 

stroken skulle bli.  

Många vårdgivare kände 

sig utmattade, slitna 

överväldiga och irriterade. 

De kände en förlust av sig 

själv genom förlust av tid 

att vara sig själv.  

dessa frågor 

samt läsa 

litteratur. De 

använde sig 

av member 

checks. 

 

Kvalitet: 

medel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

8  Syfte Design Etiska 

resonemang  

Resultat Kvalitet  

Titel: Female 

caregivers of stroke 

surviviors: coping 

and adapting to a life 

that once was. 

Syftet med denna 

studie var att skapa 

en kvalitativ studie 

för att förklara 

kvinnliga vårdares 

Metod: kvalitativ 

komponent av mixed 

methods. Kvalitativ 

beskrivande design med 

ett ändamålsenligt urval. 

Studien var 

godkänd av 

institutionell 

review board 

och skriftlig 

Fick fram 4 kategorier och 

14 subkategorier. 

Deltagarna uttryckte en 

förrändring i relationen till 

sin familjemedlem.  

Styrkor: 
Step-wise 

replication i 

analysen.   

 



  

 

 

 

Författare:  

Saban, K. L., & 

Hogan, N. S. 

 

Tidskrift: Journal of 

neuroscience nursing 

 

Årtal: 2012 

 

Land: USA 

erfarenheter av att 

vårda en vuxen 

familjemedlem som 

hade haft en stroke 

under det senaste 

året. 

 

Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär med 

öppna frågor. 

 

Urval: Ändamålsenligt 

urval med 

inklusionskriterier. 46 

kvinnliga vårdare var 

rekryterade. 

 

Analys: Konstant 

komparativ metod var 

använd för analys av de 

öppna frågorna.  

medgivelse 

av alla 

deltagare togs 

in.  

De beskrev att de var i 

”tjänst” hela tiden och de 

kände att tiden inte räckte 

till. De förlorade sin egen 

tid. De uttyckte också en 

oro för ekonomin. 

Deltagarna kände att familj 

och vänner tagit avstånd 

sedan stroken. Svårigheten 

med att acceptera den nya 

verkligheten, vården och 

den permanenta förändrin-

gen av deras liv. De disku-

terade att lära sig om 

strokeöverlevarens 

sjukdom och behov gjorde 

att de lättare kunde 

acceptera rollen som 

anhörigvårdare.  

Svagheter: 
Data var 

insamlad via 

självsvars-

formulär, 

skillnaden i 

resultatet var 

inte känt om 

man istället 

hade använt 

intervjuer.  

 

 

9  Syfte Design Etiska 

resonemang  

Resultat Kvalitet  

Titel: Psychosocial 

functioning of 

spouses in the chronic 

phase after stroke: 

improvement or 

deterioration between 

1 and 3 years after 

stroke?          

Syftet var att 

beskriva den 

psykosociala 

funktionen för 

makar till 

strokepatienter på 1 

och 3 år efter 

stroken och 

Metod: Prospektiv, 

longitudinell 

kohortestudie.  

 

Datainsamlingsmetod: 
Enkäter, intervju.  

 

Urval: Ifrån 9 

Studien 

godkändes av 

medicinska 

etiska 

kommittén 

vid 

University 

Medical 

51 % av makarna 

rapporterade betydande 

påfrestningar, 46 % var 

missnöjda med och 51 % 

hade depressiva symptom 

1 år efter stroke. Vid 3 år 

efter stroke, svarade mer 

än hälften av makarna 

Styrkor: 
stort urval, 

longitudinell 

design, lång 

uppföljningsp

eriod.  

 

Svagheter: 



  

 

 

 

Författare:  
Visser-Meily, A., 

Post, M., I, van 

Heugten, C., & T. 

 

Tidskrift: Patient 

education and 

counseling         

 

Årtal: 2008       

 

Land: Nederländerna 

identifiera 

prediktorer för 

betydande 

negativa 

förändringar i den 

psykosociala 

funktionen. 

Nederländska 

rehabiliteringscenter.  

Inklusionskriterier och 

exklusionskriterier finns 

med.  

 

Analys: Deskriptiv 

design. Index Caregiver 

Strain, Goldberg 

Depression Scale, 

Barthel Index, Mini-

Mental State 

Examination, Utrecht 

Coping List, icke - 

parametriska test, 

Wilcoxon test, 

McNemars teste, 

Spearman korrelationer, 

Kendalls Tau, 

Mann - Whitney-testet.  

Center 

Utrecht och 

ifrån 

deltagande 

rehabilitering

scenter. 

Informerat 

samtycke 

erhölls från 

alla 

deltagande 

patienter och 

makar. 

 

fortfarande ja på " 

förändringar i familjens 

inställning, "förändringar i 

personliga planer, " det har 

funnits andra krav på min 

tid" och ”att bry sig är att 

begränsa”. En av tre 

rapporterade " känsla 

överväldigade " av 

situationen. Skillnaderna i 

procent "ja" på posten 

poängen var inte 

signifikant. Hälften av 

makarna uppgav att de var 

missnöjda med sitt " liv 

som en helhet”, ”fritid” 

och yrkesutbildning -

yrkesarbete". Livet som 

helhet, missnöje med 51 % 

efter 1år och 52 % efter 

3år. Missnöje med fritiden 

52 % efter 1år och 52 % 

efter 3år. Kontakter med 

vänner var 42 % missnöjda 

efter 1år och 40 % efter 

3år. 

Gruppen 

bestod av 

relativt unga 

och måttligt 

handikappade 

patienter.  

 

Kvalitet: 
medel. 

 

 

 

 

 



  

 

 

10  Syfte Design Etiska 

resonemang  

Resultat Kvalitet  

Titel: The Crisis of 

Stroke: Experiences 

of Patients and Their 

Family Caregivers. 

 

Författare:  
Lutz, B. J., Young, 

M., Cox, K. J., Martz, 

C., & Creasy, K.  

 

Tidskrift: Topics in 

stroke rehabilitation. 

 

Årtal: 2011 

   

Land: Amerika 

 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

strokepatientens 

och 

anhörigvårdarens 

behov. I 

övergången mellan 

genom vård 

kontinuumet från 

akut vård till 

rehabilitering till 

hemmet. 

 

 

Metod: Grounded theory 

 

Datainsamlingsmetod: 

semistrukturerade 

intervjuer. En intervju 

gjordes vid 

rehabiliteringscentret och 

en 6 mån senare. 

 

Urval: Ändamålsenligt. 

38 informanter, varav 19 

var strokepatienter, 15 

anhörigvårdare och 4 

vuxna barn 

 

Analys: Dimensional 

and comparative analys 

 

Godkännande 

från 

”institutional 

review board 

of the study 

facilities and 

university”. 

När patienter kommer hem 

började deras vårdgivare 

att inse den enorma 

uppgift de har framför sig. 

De var nu ansvarig för att 

tillhandahålla vård 24 

timmar om dygnet, 7 dagar 

i veckan. Dessa vårdgivare 

började inse att de 

färdigheter de lärt sig 

under slutenvårdsrehabili-

teringen inte alltid är 

möjliga hemma. Att ge 

vård i hemmiljö, särskilt 

medicinering utan stöd av 

rehabiliteringspersonal 

resulterade i säkerhetsris-

ker för vårdgivare och 

patienter. Medicinering var 

särskilt problematiskt när 

vårdaren var överväldigad 

och utmattad. 

Nattliga beteenden och 

ekonomiska belastningar 

uppfattades också som 

stora utmaningar för 

många vårdgivare. 

Strokepatienter som 

Styrkor: 

Intervjuer vid 

flera 

tillfällen. 

Urval och 

bortfall 

tydligt 

beskrivet. 

 

Svagheter: 

Urvalsförfar-

andet är ej 

tydligt 

beskrivet. 

Inga tydliga 

inklusion- 

eller 

exklusionskr-

iterier. 

 

Kvalitet: 
medel 



  

 

 

vaknade på natten och 

kallade på hjälp eller 

försökt att komma upp 

utan hjälp orsakade 

vårdgivare oro som ofta 

ledde till sömnlöshet och 

utmattning. 

Ekonomiska svårigheter 

uppfattades besvärligt. 

Vårdgivare fann att de 

förväntas ta allt större 

ansvar för att möta 

patienternas behov och 

problem. Detta resulterade 

i minskad fokus på sig 

själva och sin egen hälsa. 

Egenvård är ofta den sista 

punkten på vårdgivare " 

listan över dagliga 

uppgifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Bilaga 4 Exempel på analysmatris 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Utsagor Subtema Tema 

All participants spoke of the intense emotions associated with 

the challenge of adjustment to caring. 

Förändrade roller 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i 

familjerelationen 

 

 

 

 

 

 

Caregivers and the stroke survivors’ lives were instantly and 

forever changed because of the irreversible brain injury 

sustained by the stroke survivor. 

Many participants grieved the loss of the person they once knew.  Relationer 

Mothers adjusted to caring with ease and most reported that it 

was a natural process 

Caregivers also expressed concerns regarding their uncertain 

future.   

 

Oro kring vårdandet och 

framtiden  

Förändringar i det egna livet 

They were sleeping but always aware of the potential of being 

needed or called on for assistance 

 

The reality of being on call to the stroke survivor at all-time 

resulted in the caregiver being fatigued because of sleep 

deprivation. 

 

Trötthet och utmattning 


