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Bakgrund: Vid stroke utlöses olika reaktioner och kriser i familjen och 

deras välmående är av stor vikt för rehabiliteringen av den familjemedlem 

som insjuknat. Genom en djupare förståelse för anhörigas situation kan 

omvårdnaden bättre individanpassas i syfte att minska psykiska och sociala 

problem som annars är vanligt förekommande i familjer där en 

familjemedlem insjuknat i stroke. Syfte: Att beskriva hur anhöriga till en 

familjemedlem som insjuknat i stroke upplever sin situation. Metod: 

Studien är kvalitativ. En innehållsanalys gjordes av det manifesta innehållet 

i fem skrivna berättelser. Resultat: Två kategorier framkom: Emotionella 

utmaningar och En förändrad livssituation. De anhöriga engagerade sig 

relaterat till sin kärlek vilket också gjorde att de åsidosatte sig själva. 

Anhöriga beskrev en stor variation av känslomässiga reaktioner där oro och 

ovisshet var utmärkande. Anhöriga upplevde ett beroende av andra då 

livssituationen förändrades. Sociala kontakter blev lidande, de upplevde 

problem i kommunikationen och de genomgick ett rollbyte till 

familjemedlemmen som insjuknat . Anhöriga accepterade motvilligt den nya 

livssituationen. När stödet inte upplevs som rätt anpassat så skapar detta en 

känsla av beroende hos den anhörige och ett behov att aktivt påverka 

vårdgivaren till en förändring. 
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Background: Stroke triggers various reactions and crises in the family and 

their wellbeing is of great importance for the rehabilitation of the family 

member who fell ill. Through a deeper understanding of the family situation 

a better individualized care reduces the psychological and social problems 

that are otherwise common in families with stroke. Aim: To describe how 

the relatives of a family member who fell ill in stroke perceive their 

situation. Method: A qualitative content analysis of the manifest content of 

five narratives. Results: Two categories emerged: Emotional challenges and 

A changed life situation. The commitments of relatives were based on their 

love which subsequently led to the neglect of themselves. Relatives 

described a variety of emotional reactions in which the concerns and 

uncertainties were distinctive. Relatives experienced a dependency of others 

when the situation changed. Social contacts suffered, they experienced 

problems in communications and their roles in the family underwent a 

change. Relatives reluctantly accepted their new life situation. When the aid 

given to families with stroke is not perceived as adapted to their needs, it 

created a sense of dependence and a need to actively affect the care provider. 
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INLEDNING 
 

Stroke är en av våra stora folksjukdomar och årligen drabbas cirka 30 000 personer i 

Sverige (Riks-Stroke, 2007). Stroke drabbar i regel människor plötsligt utan förvarning och 

följderna kan bli omfattande för både patienten och anhöriga (Socialstyrelsen, 1997). 

Påfrestningen på nära anhöriga är ofta stor både under det akuta skedet och efter att 

patientens tillstånd blivit stationärt (SBU, 1992). Många insjuknar i stroke och i takt med 

att vården utvecklas i rask takt så har även överlevnaden ökat. Detta medför en ökande 

andel familjer som har en familjemedlem med en stroke. Svensk sjuksköterskeförening 

(2004) menar att när någon drabbas av ohälsa påverkas också de närståendes livssituation. 

Särskilt utsatta är närmast anhöriga till den som drabbats av ohälsa och sjukdom (a.a.). 

Innebörden av stroke är för många okänd och när en familjemedlem insjuknar i stroke är 

behovet av stöd hos de anhöriga stort. Anhöriga har fått ett allt större vårdansvar i hemmet 

vilket leder till en ökad belastning, förändringar i roller och att helt nya behov snabbt kan 

uppstå. Enligt socialstyrelsen (2004) bör anhörigas behov av stöd uppmärksammas redan i 

ett tidigt skede av sjukdomsförloppet. Vårdpersonal behöver förutom kunskap om 

patienten och sjukdomen även ha kunskap om hur den anhörige kan påverkas. Genom en 

djupare förståelse för anhörigas situation kan omvårdnaden bättre individanpassas i syfte 

att minska psykiska och sociala problem som annars är vanligt förekommande i familjer 

där en familjemedlem insjuknat i stroke. I denna studie analyseras och beskrivs anhörigas 

upplevelser i avsikt att bidra till ökad kunskap hos vårdpersonalen.  

 

BAKGRUND 
 

Stroke 
 

De flesta människor som drabbats av stroke är över 65 år och det finns ingen skillnad 

mellan män och kvinnor i insjuknandefrekvens, men genomsnittsåldern för insjuknande är 

närmare fem år högre hos kvinnor. Dessutom utgör stroke den vanligaste orsaken till 

neurologiska handikapp hos vuxna och är den tredje vanligaste dödsorsaken i landet. Inom 

svensk sjukhusvård utgör stroke den somatiska sjukdom som upptar flest vårddagar och 

beräknas kosta samhället mer än 14 miljarder kronor per år. En stor andel av personer med 

stroke, både i kommunala särskilda boenden och hemmaboende, anser sig vara delvis eller 

helt beroende av närstående. Patienter som återgår från sjukhusvård till eget boende ökar, 

medan andelen patienter i kommunalt särskilt boende minskar (Riks-Stroke, 2007). 

 

Stroke orsakas av att blodförsörjningen till hjärnan hämmas, vanligtvis på grund av att 

blodkärl brister eller täpps till av en blodpropp. Det stänger av försörjningen av syre och 

näring till hjärnan och orsakar skada i hjärnvävnaden (WHO, 2009). Stroke kan ge många 

olika symtom beroende på vilka delar av hjärnan som skadats och hur omfattande skadorna 

är. Vanligt är att skador i ena hjärnhalvan leder till nedsatt muskelkraft och/eller 

förlamningar i den motsatta kroppshalvan med försämrad balansförmåga, gång- och 

rörelsesvårigheter som följd. Andra funktioner som kan påverkas på motsvarande sätt är 

synen med synfältsbortfall och känsel med känselstörningar, domningar och fumlighet. 

Stroke kan påverka medvetande, språk, tal-, läs-, skriv- och räknefunktioner samt kropps-, 

tids- och rumsuppfattning. Dessutom kan minne, uppmärksamhet, koncentration, 

perception, förmåga att planera och utföra viljemässiga handlingar påverkas. Därutöver 

kan hjärnskadorna efter en stroke förändra personlighet och omdöme. Vissa symtom visar 

sig tydligt och är lätta att känna igen och förstå, exempelvis förlamningar, språkstörningar 
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och personlighetsförändringar. Andra symtom så som nedsatt uppmärksamhet, 

koncentration och perception är svårare att uppmärksamma och förstå. Insjuknandet i 

stroke utlöser även olika reaktioner och kriser så som depressioner, problem i familjen och 

relationer samt förändringar i livsstil (Socialstyrelsen, 1997). 

 

I denna studie kommer ordet vårdgivare att användas för att benämna den person eller 

myndighet som ansvarar för förmedlandet av information och tjänster till patienten och 

dennes anhöriga. Detta kan vara enskild läkare, vårdavdelning, landsting, kommun 

och/eller av kommunen eller vederbörande institution tilldelad tjänsteman eller på liknande 

sätt, myndighetsutövande person. Författarna avser att använda ordet anhörig och detta 

kommer att avse den i familjen som är maka/make, sambo eller barn till person som 

insjuknat i stroke om inte annat preciseras. 

 

Vårdandet 
 

Enligt Eriksson (1987) är människan en unik helhet bestående av många delar. Helhet och 

del är beroende av varandra. Endast genom att utforska och förstå delarna kan man vinna 

insikt om helheten. Detta kallas för en holistisk människosyn. Vårdandet är ett naturligt 

mänskligt beteende och varje människa är i grunden en naturlig vårdare. Vårdandet kan 

anta olika former men det grundläggande är att det har ett hälsofrämjande syfte. Förmågan 

att vårda förbättras i en gynnsam miljö. 
 

Vårdandet innebär att genom olika former av ansning, lekande och lärande åstadkomma ett 

tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag samt en känsla av att vara 

i utveckling i syfte att förändra (upprätthålla, igångsätta eller stödja) hälsoprocesserna 

(Eriksson, 1987, s. 9).  

 

Vårdandet är en relation och dess ledande princip är en vördnad för livet och den enskilda 

människan. Vårdandet riktas även mot patientens omvärld, dvs. familj, vänner och 

närmiljö vilka alla har betydelse för hälsoprocesserna (Eriksson, 2000). Då en människa 

inte själv räcker till behöver hon hjälp av andra människor. Förutom patienten och 

vårdgivaren deltar också patientens familj samt samhället i beslut rörande vården. 

Samspelet mellan dessa utgör grunden för det dynamiska skeendet i vårdprocessen 

(Eriksson, 1987; 2000). Författarna anser att Katie Erikssons omvårdnadsteori är lämplig 

för detta arbete då den grundar sig på en holistisk människosyn. Genom att sjuksköterskor 

stödjer hälsoprocesserna utifrån ett holistiskt synsätt kan både patientens och de anhörigas 

situation förbättras. För detta krävs kunskap om de olika delarna. Anhörigas välbefinnande 

är av stor betydelse för hälsoutvecklingen hos den familjemedlem som insjuknat i stroke.  
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Tidigare forskning 

 

Vårdgivare behöver se den anhörige som en person med behov, rättigheter och vars 

välbefinnande är av stor betydelse för hälsa och välbefinnande hos den som insjuknat i 

stroke. Vårdgivaren behöver även se närmast anhörig som en likvärdig partner i 

vårdprocessen. Det kan väntas bli ett bättre resultat i rehabiliteringen om den är 

familjecentrerad och när anhöriga mår bättre kommer patientens rehabilitering också 

underlättas. Familjecentrerad omvårdnad är inte något nytt koncept och metoden kräver en 

flexibel attityd. Styrkan och behoven hos alla familjemedlemmar, patienten med stroke 

inkluderad, måste beaktas genom alla faser under rehabiliteringen (Visser-Meily, Post, 

Gorter, Berlekom, Van den Bos, & Lindeman, 2006). 

 

Enligt Hunt och Smith (2004) genomgick den anhörige en emotionell belastning innan 

patienten kom hem och denna utgjordes av: osäkerhet, personlig påverkan, och var 

beroende av styrkan på relationen mellan den anhörige och patienten. Osäkerheten kunde 

exempelvis visa sig i form av att den anhörige inte visste om han/hon skulle klara av att ta 

hand om makan/maken i hemmet, om det fanns någon hjälp att få eller om de skulle kunna 

fortsätta bo som de gjort sedan förut. Anhöriga beskrev att de påverkades personligt, 

eftersom de ansåg att de inte längre hade tid för sig själva, då allt skulle anpassas efter den 

strokesjukes sjukhusbesök. De anhöriga var även tvungna att ta hand om samtliga sysslor i 

hemmet, vilket ledde till försämrad fysisk och psykisk hälsa. Denman (1998) delade in den 

anhöriges rollbyte i tre olika faser: Patientens anhörig i det akuta skedet, nybörjarvårdaren 

och den kroniska vårdaren. I de två senare faserna fick den anhörige en ökad belastning i 

hemmet och gjorde avkall på egna behov samt genomgick en social isolering. Hunt och 

Smith (2004) visar även att påfrestningen på relationen mellan anhörig och strokedrabbad 

och påfrestning av den anhöriges livskvalitet var mindre om relationen inte var så stark. 

Detta antyder att ju närmare man stod den drabbade före insjuknandet desto hårdare 

påverkades man emotionellt även över tid. Enligt Draper och Brocklehurst (2005) led nära 

anhöriga till den strokesjuke en förhöjd risk att utveckla psykiska besvär jämfört med 

personer som inte hade stroke i familjen. Graden av besvär hos den anhörige stod inte i 

proportion till hur omfattande stroken påverkat den strokesjuke. Enligt Van den Heuvel, de 

Witte, Schure, Sanderman, och Meyboom-de Jong (2001) var makar till personer som 

insjuknat i stroke en mycket utsatt grupp och det fanns risk för att bli utbränd av att ta hand 

om sin partner. Det framgick även att tiden som den anhörige varit vårdare inte hade så 

stor betydelse för utvecklandet av dennes välmående, utan detta var främst styrt av vilken 

hjälp och kvalitén på hjälpen som funnits under hela förloppet. Makar hade goda 

förutsättningar att vårda i hemmet om bara tillräckliga resurser och stöd förekom 

kontinuerligt under hela förloppet. Enligt Denman (1998) upplevde många anhöriga litet 

eller inget stöd från sin omgivning, såsom vänner och grannar, och många uppgav också att 

kontakten med dessa lätt blir lidande och i många fall även upphör helt. Anhöriga upplevde 

att stödet från myndigheter var väldigt litet under denna tid då några även uppgav att de 

inte hade kontaktats alls om hur de klarade sig. 

 

Det fanns behov av stöd som fokuserade på upplevelsen hos barnet till patienten med 

stroke, oavsett hur allvarlig stroken är (Visser-Meily, Post, Meijer, Maas, Ketelaar, & 

Linderman, 2005). Äldre barn (>18år) till förälder som insjuknat i stroke genomgår ofta en 

rollförändring, och anhörigs rollförändring sker redan från det att stroken inträffat (Hunt & 

Smith, 2004). I studien av Visser-Meily et al. (2005) hade ungefär hälften av barnen fått en 

eller flera stödjande kontakter av rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteam riktade inte mer 

uppmärksamhet mot barn med anpassningsproblem, utan mer till barn som har en kraftigt 
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handikappad förälder. En förklaring till detta kan vara att svårt handikappade patienter 

ligger inne på sjukhus längre, och därför får vårdpersonal fler tillfällen att tala med deras 

barn. Vikten av fokus på hela familjen vid sjukdom hos föräldern belyses. Studien visade 

att barns anpassningsproblem var relaterade till belastningen på den friska föräldern och att 

stödet barnen blivit erbjudna inte var relaterad till barnens eller den friska förälderns behov. 

Rehabiliteringsteam gav stöd till bara hälften av barnen, dem med mest handikappad 

förälder. Anhöriga med en lägre utbildningsnivå upplevde att de fick mindre information 

från sjukvården än anhöriga med högre utbildning. Detta uppkom troligen av att en högre 

utbildning möjliggjorde en lättare åtkomst och tillgodogörande av informationen (Sit, 

Wong, Clinton, Li & Fong, 2004). Samtidigt kunde en ökad förståelse för situationen hos 

den anhörige leda till en försämrad livskvalitet. Detta då en ökad förståelse över vad som 

hände och kunde hända gjorde att den anhörige i större utsträckning gjorde avkall på egna 

behov för att tillgodose patientens behov (Scholte, Reimer, de Haan, Rijnders, Limburg & 

van den Bos, 1998). Stödbehoven hos anhöriga kunde delas in i tre kategorier: information, 

rådgivning och tillgänglighet. I alla tre kategorierna var det av stor vikt att den anhörige 

fick ärliga svar. Kvinnor begärde i regel mer information än män och en högre utbildning 

hos den anhörige visade på ett lägre behov av rådgivning (van der Smagt-Duijnstee, 

Hamers, Huijer Abu-Saad, & Zuidhof, 2001). I studien av Denman (1998) framgick att 

information till anhöriga om sjukdomen, finansiellt stöd och lokala stödresurser var viktigt. 

 

Män upplevde en större förändring i det dagliga livet än kvinnor när deras respektive 

drabbats av stroke, Männen uppgav i större utsträckning att de ogillade 

ansvarsövertagandet av hushållssysslor, matinköp, städning och dylikt, medan kvinnorna 

ogillade att ta över saker som att reparera huset/bilen, och ta familjeavgörande beslut. 

Överlag så var den gemensamma trenden att både kvinnor och män upplevde en minskad 

glädje av sin roll i förhållandet oavsett hur omfattande stroken hade varit. Detta innebar 

också ett ökat missnöje i förhållandet. En framträdande faktor var att män och kvinnor 

påverkas väldigt olika i ett förhållande efter en stroke och att en individuellt baserad 

inriktning på stöd- och rehabiliteringsprogram kunde vara av värde för den anhörige 

(DeLaune & Brown, 2001; Larson, Franzén-Dahlin, Billing, von Arbin, Murray & 

Wredling, 2006). Detta understryker även vikten av att en god vårdplanering är genomförd 

innan utskrivning från sjukhuset sker (DeLaune & Brown, 2001). Enligt Larson et al. 

(2006) upplevde kvinnor en större negativ psykisk påverkan och försämring av 

livskvaliteten än män gjorde, redan i ett tidigt skede av stroken. En orsak till detta troddes 

vara att hemhjälp idag många gånger är baserad på traditionellt kvinnliga sysslor samtidigt 

som det inte var detta som den vårdande makan främst behövde hjälp med. Enligt Green 

och King (2007) kunde män som upplevde en mindre stroke behöva omvärdera sina planer, 

prioriteringar och integrera funktionshinder i sin nuvarande och nya situation. Till detta 

kunde det uppstå svårigheter att integrera sin nya situation i sitt förhållande till maka, 

struktur och normer. När de blivit utskrivna kunde patienten och den anhörige ofta känna 

sig övergivna och isolerade vilket kunde påverka återhämtningen för både den som 

insjuknat i stroke och den anhörige. Vanligtvis var sjuksköterskor ansvariga för att 

informera strokepatienter innan utskrivning. Sjuksköterskor måste förbereda 

strokepatienter och deras anhöriga för adekvat återhämtning. Detta för att minska risken 

för upplevelse av isolering, förebygga komplikationer och minska risken för eventuell 

återinskrivning. 
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PROBLEMFORMULERING 

 

Stroke är en av våra folksjukdomar i Sverige. Familjemedlemmar till den som har 

insjuknat i stroke påverkas i stor utsträckning och om familjen fungerar väl så har det en 

positiv effekt hos patienten. Det finns skillnader i hur anhöriga påverkas och vilka 

stödbehov de behöver efter insjuknandet i stroke. Den anhöriges behov varierar utifrån kön, 

ålder, relationens styrka till den insjuknade och utbildningsnivån hos den anhörige. 

Svårigheten ligger i utformningen av stödet till den anhörige. Omvårdnaden behöver 

anpassas individuellt så att familjemedlemmars behov kan tillgodoses i största möjliga mån. 

Detta för att förebygga vanligt förekommande problem så som negativ psykisk och social 

påverkan i deras livssituation. För att kunna individanpassa utformningen av stödet utifrån 

de anhörigas behov behöver vårdgivare få en ökad förståelse för familjemedlemmarnas 

situation. 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien är att beskriva hur anhöriga till en familjemedlem som insjuknat i 

stroke upplever sin situation. 

 

Frågeställningar 
 

Vad upplever den anhöriga i det första skedet efter insjuknandet? 

Vad upplever anhöriga efter hemkomst från sjukhuset? 

 

METOD 

 

Ställt till syftet i denna studie är en kvalitativ ansats lämplig. Genom att använda den 

kvalitativa metoden kan analysen göras om hur personer erfar ett fenomen eller sin 

livssituation (Friberg, 2006). Kvalitativa metoder syftar på forskningsprocedurer som ger 

beskrivande data så som människans egna skrivna eller talade ord och observerbara 

beteenden (Carlsson, 1991). Enligt Friberg (2006) är såväl den kvalitativa som den 

kvantitativa forskningstraditionen relevant för att evidensbasera vården. Den kvalitativa 

forskningen har fokus på fenomens egenskaper och hur människor lägger innebörd i 

fenomen. I kvalitativ forskning fångas subjektiva erfarenheter och upplevelser där kroppen 

framträder som ett levt subjekt. Den kvantitativa forskningen utgår från naturvetenskapen 

och söker samband och lagbundenhet. Den ses därför som objektiv, sökande av generell 

giltighet och kroppen objektifieras (a.a.). Eftersom författarna till föreliggande studie hade 

för avsikt att beskriva upplevelser, så valdes en kvalitativ ansats. 

 

Skrivna berättelser 
 

Skrivna berättelser och intervjuer är metoder som lämpar sig väl då kvalitativt präglade 

företeelser skall undersökas. Forskaren kan ha önskemålet om att få en beskrivning utan att 

forskaren är inblandad i en intervjudialog. En skriven berättelse fokuserar på någon episod 

i informantens erfarenhet, som på ett eller annat sätt belyser den företeelse som är av 

intresse i undersökningen. Skrivna berättelser behöver inte vara skapade exklusivt för att 

användas i en forskningsstudie. Även om dessa livsbeskrivningar är skrivna i ett 

upplysande eller underhållande syfte, innehåller de ofta sådana detaljerade och frikostiga 



 

6 

beskrivande uppgifter, att de blir intressanta att läsa även med ett vetenskapligt syfte 

(Dahlberg, 1997). 

 

Urval 
 

Datamaterial bestod av skrivna berättelser hämtade från fyra självbiografiska böcker och 

en dagbok. Inklusionskriterierna var: Berättelserna skulle vara skrivna av en 

familjemedlem, make/maka, sambo eller barn till den som insjuknat i stroke och vara 

skrivna på svenska. Detta för att minimera risken för misstolkningar om berättelserna var 

skrivna på annat språk än svenska. De skulle även vara skrivna av primärkälla då 

författarna anser att detta ger bästa underlaget gentemot avsikten att beskriva de anhörigas 

upplevelser. 

 

Sökning efter skrivna berättelser gjordes i LIBRIS via HIS. Stroke lz gav 19 träffar varav 

fem bedömdes som relevanta för studien enligt urvalskriterierna. Stroke självbiografi gav 

sex träffar och bara Stroke gav 1080 träffar. Hjärninfarkt lz gav sju träffar (samma böcker 

som vid tidigare sökord). Författarna sökte i boken: Människan i sjukdom och kris: 

romaner diktsamlingar och faktaböcker (Jönsson, 2008) efter skrivna berättelser. I den 

fanns tre relevanta böcker men dessa hade redan hittats via LIBRIS. Författarna sökte efter 

användbara berättelser via sökmotorer och webforum på WWW, men inget material 

bedömdes vara av tillräckligt god kvalitet för att uppfylla urvalskriterierna. 

 

Data 
 

Författarna använde sig av fem skrivna berättelser som grund i detta arbete och dessa är: 

Tala med mig – jag förstår (Lindgren, 1988), Solveig, min Solveig (Holmberg, 2004) Kom 

igen Anja! (Kerbel, 1993), Skymningsglöd (Löwgren, 2001), och slutligen Att förlora 

pappa (Nordenstam, 2007). 

 

Barbro B Lindgren, Tala med mig – jag förstår 

Detta är en bok utgiven av Afasiföreningen i Stockholm där författaren Barbro B. Lindgren 

berättar om sina upplevelser av makens insjuknade i stroke med afasi som följd. 

Berättelsen inleds med att maken Benkt beskriver sina upplevelser av stroken, att inte 

kunna tala eller göra sig förstådd, och hur behandlingen påverkade honom över tiden. I den 

andra delen så beskriver Barbro sina upplevelser av precis samma händelseförlopp som i 

föregående del. Den tredje delen är ett brev från Barbro till Benkt som beskriver 

övergripande det som varit sedan stroken och hur de lever idag när rehabiliteringen är 

avslutad och Benkt kan föra ett så självständigt liv som möjligt. Det är en berättelse om en 

kamp inte bara mot sjukdomen utan även gentemot byråkratin där små beslut kan ställa till 

med oanade konsekvenser. Författarna har enbart använt del två utav denna berättelse då 

de andra delarna inte svarar mot syftet i aktuell studie eller uppfyller urvalskriterierna 

(Lindgren, 1988). 

 

Paul Holmberg, Solveig, min Solveig 

I denna bok berättar Paul Holmberg om hur han vårdar sin fru Solveig efter att hon 

drabbats av stroke. Solveig drabbas av flera hjärnblödningar under bokens gång och 

hennes syn går förlorad av detta. Genom sin outtröttliga kärlek till sin fru, väljer han att ta 

hand om henne dygnet runt. Berättelsen är fylld av motgångar och obekvämligheter, vilka 

övervinns av Pauls orubbliga kärlek för sin fru och hans starka beslutsamhet (Holmberg, 

2004). 
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Lennart Kerbel, Kom igen Anja! 
Lennart Kerbel berättar om hur han slutade sitt heltidsarbete för att ta hand om sin fru Anja 

efter att hon insjuknat i stroke. Boken är enbart strukturerad i dagboksform med stundtals 

korta inlägg. Som läsare får man följa deras kamp mot sjukdomen under första året som till 

en början gjort Anja rullstolsberoende och hon har även fått afasi. Över tiden så förbättras 

Anjas tillstånd genom idogt tränande, men den skildrar även en kamp mot byråkratin och 

sjukvården och hur man som anhörig får dra ett oerhört lass redan i ett tidigt skede av 

sjukdomsförloppet (Kerbel, 1993). 

 

Ingegerd Löwgren, Skymningsglöd 

När Ingegerd ska påbörja en efterlängtad semester får hon beskedet att modern drabbats av 

stroke. I Skymningsglöd berättar författaren om hur hon på nära håll följt sin mors 

sjukdomsförlopp där det visar sig att modern tappat olika förmågor, bland annat 

korttidsminnet och initiativförmågan. Författaren beskriver hur hon som anhörig har 

påverkats, vilka problem som uppstått och hur nya lärdomar har dragits (Löwgren, 2001). 

 

Eva Nordenstam, Att förlora pappa 

Evas pappa Tage drabbas plötsligt oväntat av en stroke och svävar mellan liv och död. Rätt 

vad det är vaknar Tage upp och livet tycks ha återvänt. Men det är inte pappa som har 

vaknat upp. Det är en helt ny person som de inte känner igen. I berättelsen följer man Eva 

och hur det är att leva med en svårt sjuk person. Eva får successivt sänka ribban på livets 

alla plan och livet tillsammans blir aldrig detsamma (Nordenstam, 2007). 

 

Dataanalys 
 

En grundläggande fråga i en kvalitativ innehållsanalys är om analysen skall fokusera på det 

manifesta eller latenta innehållet. Manifest analys beskriver vad texten säger, det synliga 

och påtagliga innehållet. Latent analys innehåller en tolkning och beskrivning av den 

underliggande meningen i texten. Både manifest och latent analys innehåller tolkningar, 

men de skiljer sig åt vad gäller nivå på abstraktionen (Graneheim & Lundman, 2004). I 

denna studie har författarna inspirerats av Graneheim och Lundman (2004) för att 

analysera det manifesta innehållet i skrivna berättelser. 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en annan grundläggande fråga i 

innehållsanalysen att välja analysenhet och att analysenheten bör vara stor nog att ses som 

en helhet och samtidigt liten nog att hålla i minnet som en kontext för de meningsbärande 

enheterna under analysen. Meningsbärande enheter är ord, meningar eller stycken som har 

gemensamma egenskaper utifrån innehåll och kontext. Kondensation av de 

meningsbärande enheterna sker genom en process av nedkortning av texten till ett 

kärninnehåll. Kärninnehållet i de meningsbärande enheterna ges en beteckning som 

benämns som kod. Abstraktion är beskrivning och tolkning av texten till koder och 

kategorier. Att skapa kategorier är det utmärkande draget i en kvalitativ innehållsanalys. 

Inga data relaterade till syftet ska exkluderas på grund av att de inte passar in, hamna 

mellan två kategorier eller passa in i fler än en kategori. En kategori kan ses som ett uttryck 

för det manifesta innehållet i en text och kan ha flera underkategorier. 

 

Varje berättelse i föreliggande studie är en analysenhet. Kontexten i studien var att 

beskriva anhöriga och situationen de har hamnat i efter att en familjemedlem insjuknat i 

stroke. Båda författarna läste samtliga skrivna berättelser för att erhålla en helhetsbild av 

analysenheterna. Läsningen av skrivna berättelser gjordes med kontexten som 
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utgångspunkt. Därefter lästes analysenheten åter för att identifiera meningsbärande enheter. 

Identifieringen av meningsbärande enheter gjordes genom att ställa frågor till texten. Dessa 

frågor utgjordes av syftet och frågeställningarna. De meningsbärande enheterna skiljdes 

från texten till ett eget dokument. De meningsbärande enheterna kondenserades, vilket 

innebär en nedkortning av texten till ett kärninnehåll och kärninnehållet betecknades med 

en kod. Koderna skrevs ut på papper och klipptes isär för att lättare kunna sorteras på ett 

överskådligt sätt. Koderna jämfördes beroende på likheter och olikheter och sorterades till 

preliminära underkategorier och huvudkategorier vilket gav det manifesta innehållet. De 

preliminära kategorierna diskuterades igen, omprövades och slutligen kom författarna fram 

till resultatet som innehåller två huvudkategorier och åtta underkategorier som presenteras 

i resultatet.  

 

ETIK 
 

De grundläggande forskningsetiska principerna är: autonomiprincipen, godhetsprincipen, 

principen att inte skada och rättviseprincipen (Medicinska forskningsrådet, 2000). 

Informanterna har redan publicerat sina självbiografier och därför anser författarna till 

denna studie att informanterna inte behöver informeras eller ge sitt samtycke till uppsatsen. 

Informanterna har rätt till skydd för sin personliga integritet. Materialet ska behandlas med 

öppenhet, respekt och utan att medvetet förvränga eller feltolka dess innehåll. Eftersom 

studien genomförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå och med data som 

redan är publicerad så omfattas den inte av lagen om etikprövning av forskning (SFS 

2003:460). Författarna till denna studie avser att inte plagiera källmaterial eller andra redan 

publicerade verk. Detta genom att i enlighet med APA-systemet använda en tydlig och 

korrekt referenshantering, oavsett om det handlar om direkta citat eller 

tolkningar/översättningar av använt material. 
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RESULTAT  
 

Genom analysen framkom två huvudkategorier och åtta underkategorier (Tabell 1). 

Därefter presenteras huvudkategorierna och underkategorierna i text och belyses med citat. 

 

Tabell 1 - Kategorier 

Emotionella utmaningar  En förändrad livssituation  

– Kärlek och engagemang – Att vara beroende av andra  

– Känslomässiga reaktioner – Social påverkan  

– Oro och ovisshet inför framtiden – Rollbyte 

 – Att acceptera den nya livssituationen 

 – Problem i kommunikation 

 

Emotionella utmaningar 
 

Resultatet visade att anhöriga genomgick en emotionell resa med både upp- och nedgångar. 

Genom kärlek och styrkan på relationen till sin familjemedlem som insjuknat i stroke 

engagerade de sig både i det akuta skedet och efter hemkomst från sjukhus. De beskrev hur 

de reagerade känslomässigt starkt på deras familjemedlems sjukdom med en stor variation 

av känslor som följd. Detta innebar att de upplevde att de åsidosatte sig själva. 

Framträdande var känslorna av ovisshet inför framtiden och oron.  

 

Kärlek och engagemang 

 

Anhöriga upplevde en stark relation och kärlek till den insjuknade familjemedlemmen och 

beskrev att de kämpade för den som insjuknat. Anhöriga hade en stor vilja att den sjuke 

skulle bli bättre och få en så god vård som möjligt.  

 
Jag ska göra allt som står i min makt, för att du ska få det så bra som möjligt, mamma. Jag ska 

slåss för dig om så behövs. Du är min enda mamma och du är så värdefull för mig! (Löwgren, 

2001, s 10). 

 

Detta medförde att de ofta engagerade sig handgripligen i vårdandet samt kom med förslag 

till vårdpersonalen angående förändringar i utformningen av vården.  

 
Personalen envisas med att hänga undan trekanten ovanför din säng, så att du inte kan nå 

halsbanden och slipsen. Därför har jag satt upp en pappskiva ovanför din säng: ”OBS! Ta INTE 

bort trekanten ovanför sängen! Anja behöver den!” (Kerbel, 1993, s 15).  
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Känslomässiga reaktioner 
 

Från insjuknandet och längs hela sjukdomsförloppet uppkom situationer där anhöriga 

reagerade med starka känslor. Känslorna var ofta kopplade till den insjuknade 

familjemedlemmens hälsotillstånd och att inte ha kontroll. De anhörigas känslor i det tidiga 

skedet av sjukdomsförloppet gick som en berg- och dalbana med snabba och tvära kast 

vilket medförde en stor påfrestning som var nedstämmande, uttröttande och arbetsamt. 

Känslor av maktlöshet, otillräcklighet, handlingsförlamning, överflödighet, 

bekymmersamhet, panik, förtvivlan, orättvisa och lidande upplevdes i det akuta skedet. En 

av de anhöriga beskrev även en förlust av tidsuppfattningen och att detta upplevdes som en 

utomkroppslig känsla. 

 
… en kväll upptäcker jag till min glädje att jag äntligen är hungrig. Nästan en vecka har jag 
saknat alla hungerskänslor. Jag planerar nyponsoppa och till och med en äggmacka och njuter 

av hur normalt allt känns. Jag är hungrig och ska hem och äta. Så blir det inte. När jag kommer 

in genom dörren är telefonsvararen full. De har ringt från sjukhuset och jag ska komma så fort 

jag kan. Pappa är sämre och sjukhuspersonalen tror inte att han kommer att klara sig. 

Hungerskänslorna ger vika för paniken. (Nordenstam, 2007, s 11-12). 

 

Dåligt samvete upplevdes av de anhöriga när de inte hade möjlighet att ställa upp för den 

insjuknade. Sorg och saknad av den insjuknades tidigare förmågor som gått förlorade 

upplevdes och en av de anhöriga beskrev en avundsjuka över andra familjer som inte 

drabbats av stroke. 

 
Jag lirkade, tröstade och försökte få honom att förstå, men han såg endast anklagande på mig 
och tårarna rann utefter kinderna på honom. Jag kände mig skyldig som en förrädare, när jag 

lämnade honom den kvällen. (Lindgren, 1988, s 27).  

 

Anhöriga upplevde också en beundran över hur den som insjuknat hanterade sin sjukdom 

samt kände glädje och lättnad över framstegen i rehabiliteringen. Detta födde också ett 

hopp om att livssituationen i framtiden åter skall bli som förut.  

 
Han, som tidigare lätt gett upp inför svårigheter, visade en kampanda, som för mig var helt 

ofattbar. Han företog sig något varje dag och han for kors och tvärs med tunnelbana och 
bussar. … Jag slutade att oroa mig för honom, när jag märkte att han klarade sig mycket bättre 

än jag hade vågat hoppas. (Lindgren, 1988, s 30).  
 

Oro och ovisshet inför framtiden 

 

Resultatet visade hur en uppsjö av nya frågor väcktes hos de anhöriga. Många utav dessa 

frågor hade inget säkert svar och den ovisshet som situationen skapade upplevdes som 

oerhört ansträngande. Den första frågan som de anhöriga upplevde initialt var om den 

insjuknade skulle överleva eller inte. Ofta tillfrågades vårdpersonalen som då ej kunde 

svara på frågan och var väldigt försiktiga med vad de sade.  

 
Personalen får tusen frågor, men alla går ut på samma sak. Kommer pappa att överleva? Hur 

kommer det att bli? Jag frågar alla i vita rockar som går på sitt pass. … Personalen försöker 
lugna oss. De vet inte om han kommer att överleva. Det är bara att ta en halv dag i taget. De 

manar till tålamod och jag blir galen på insidan. (Nordenstam, 2007, s 10). 

 

Det var svårt för de anhöriga att inte vara närvarande på sjukhuset då de var ovetande om 

vad som hände med den insjuknade familjemedlemmen. När den som insjuknat i stroke 
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passerat det akuta skedet upplevde de anhöriga ovisshet i fråga om den som insjuknat i 

stroke åter skulle få tillbaka sina förlorade förmågor och om det någonsin skulle bli som 

förut. 

 
… halvsidig förlamning i kroppen. Vad innebar det? Hur skulle han bli i fortsättningen? Hur 

länge skulle han ligga så? Jag hade ingen aning om vad beskedet innebar och kände att jag 

måste tala med någon sakkunnig och få svar på mina många frågor. (Lindgren, 1988, s 22). 

 

Den ovisshet som de anhöriga upplevde gjorde dem stressade och skapade en oro för hur 

framtiden kommer att bli. De anhöriga beskrev i sina berättelser om att de ofta kände sig 

oroliga. Oron påverkade de anhöriga på så vis att de inte kunde slappna av och vila. De 

hade i den akuta fasen svårt att företa sig saker på grund av oron för att deras sjuka 

familjemedlems tillstånd skulle förvärras. 

 
Har svårt att koncentrera mig på nåt. Förmår inte laga en riktig middag. Det blir en inköpt 

grillad kyckling och några smörgåsar. En ångest, som jag tidigare aldrig känt, börjar sätta åt 

mig. Oron känns obehaglig, eftersom den utgör nåt nytt. Den känns overklig, och jag undrar hur 

den ska påverka mig framöver. (Holmberg, 2004, s.69). 

 

Det fanns även en ovisshet huruvida de anhöriga själva skulle klara av att hantera den 

belastning de nu upplevde och hur framtiden skulle bli. De visste inte vilka förväntningar 

och krav som kommer att ställas på dem från samhället. Anhöriga visste heller inte vilka 

rättigheter de hade och vilka krav de själva kunde ställa gentemot samhället. 
 

… när jag oroligt frågade om man väntade sig att jag skulle sluta mitt arbete för att ta hand om 

Benkt, så var det ingen som ens snuddat vid tanken. Jag skulle aldrig ha klarat det och var rädd 
att bli betraktad som hjärtlös. Nu kände jag mig lättad när jag förstod, att de inte alls hade 

sådana planer. (Lindgren, 1988, s 29). 

 

När familjemedlemmen som insjuknat i stroke var färdigbehandlad på sjukhus och levde 

hemma fanns en oro hos den anhörige över hur den som insjuknat i stroke klarade sig då 

denne var ensam hemma. 

 
Jag ringer varje dag till mamma. Till största delen för att jag ska kunna känna mig lugn 

själv. (Löwgren, 2001, s 39).  

 

Det fanns även en oro hos den anhörige över hur personer i omgivningen uppfattade den i 

stroke insjuknade familjemedlemmen. Interaktionen mellan den i stroke insjuknade 

familjemedlemmen och andra människor i omgivningen fungerade inte längre som förut. 
 

Jag är orolig att människor som möter honom inte ska begripa att han är sjuk, att de ska tro att 

alla hans konstiga idéer är hans vanliga jag. (Nordenstam, 2007, s 36). 
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Senare oroade sig de anhöriga ofta över beslut som de själva inte styrde över och hur det 

skulle påverka dem framöver. Exempel på detta är att de kände sig utlämnade till 

beslutsfattare inom myndigheter såsom kommuner och landsting. De upplevde att de hade 

lite att säga till om och oroade sig över att beslut skulle tas som inte var anpassade till dem 

och deras situation. Anhöriga oroade sig även över att deras sjuka familjemedlem betedde 

sig på ett sätt som kunde utgöra en fara för denne i vardagen. 

 
… att det ofta händer något med pappa, har tagit mer på krafterna än jag har begripit. Trots att 

jag inte alltid har tänkt medvetet på det så har det funnits med en oro: ”Hur länge orkar mamma, 

och vad händer om hon inte orkar mer?” (Nordenstam, 2007, s 83). 

 

En förändrad livssituation 
 

Resultatet visade att de anhöriga upplevde att de befann sig i en svår och oförutsedd 

livssituation. För att hantera sin förändrade livssituation krävdes att de accepterade att livet 

nu förändrats. Detta innebar för de anhöriga en upplevde av att de var tvungna att sänka 

sina ambitionsnivåer och anpassa sig till det nya livet. För att hantera den nya 

livssituationen framkom att stödet från vänner och vårdgivare var viktigt och att få dela 

erfarenheter med andra människor i liknande situation upplevdes som positivt. De anhöriga 

beskrev ofta sitt missnöje över byråkratin, främst inom den kommunala vården. 

Insjuknandet av familjemedlemmen innebar för de anhöriga en upplevelse av förändring av 

det sociala livet, ett rollbyte gentemot den som insjuknat i stroke och problem i 

kommunikationen till denne. 
 

Att vara beroende av andra 
 

De anhöriga upplevde att stödet från vänner var viktigt. Både för att erhålla hjälp med 

praktiska saker och för att inte känna sig ensam. 

 
Jodå, de ÄR verkliga vänner, som gärna går och besöker mamma. De ringer mig sedan och talar 

om hur de upplevt besöket. Det känns väldigt gott. (Löwgren, 2001, s 21). 

 

Även fast stödet från vänner upplevdes som positivt, kunde det inledningsvis i den akuta 

fasen upplevas som en påfrestning då det var ansträngande att informera vänner som 

undrade hur familjemedlemmen som insjuknat mår. Detta i ett skede då man som närmast 

anhörig inte hunnit greppa situationen och ändå blir ålagd rollen som informatör gentemot 

släkt och vänner. Efter den akuta fasen var det viktigt att kunna få egen tid med vänner.  

 
Hemma i mammas hus går telefonen varm. Jag kontaktar alla mammas vänner och släktingar. 

Alla vill ju veta hur hon mår och vad som händer. Jag inser snart, att detta är ett heltidsjobb. 

(Löwgren, 2001, s 13).  

 

Information till anhöriga från vårdgivare upplevdes som viktigt. De anhöriga upplevde 

tacksamhet över information. Samtidigt kunde den i vissa fall vara svår att förstå vilket 

resulterade i att informationen upplevdes som otillräcklig. Även bemötandet upplevdes 

som viktigt. Det kunde avgöra om vården uppfattades som bra eller dålig. Det upplevdes 

även som en trygghet att ha en lättillgänglig kontakt att kunna vända sig till inom vården, 

då de anhöriga kände sig lugna när de visste vart de kunde vända sig. 
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Margareta, rehabiliteringsläkaren, hade förberett mig. Vilken fantastisk människa, hon visste 

precis vad vi hade att vänta och hon var pedagogisk nog att förbereda mig på det. Det är lättare 

när man vet att det är normalt. (Löwgren, 2001, s 55). 

 

Att dela erfarenheter med andra, tidigare okända människor, i liknade situationer 

upplevdes positivt och minskade känslan av att vara ensam. 
 
Att få vara med i en anhöriggrupp för vuxna barn är fantastiskt. Det är en samling okända 

människor som det visar sig att jag har så mycket gemensamt med. De har tänkt liknande tankar 

som jag och de förstår på ett sätt som inte andra kan, hur empatisk omgivningen i övrigt än är. 

Alla borde få vara med om det! (Nordenstam, 2007, s 22). 

 

De anhöriga kände sig i många fall motarbetade av byråkratin och att det krävde mycket 

kraft att kämpa mot regler och tjänstemän till fördel för deras sjuka familjemedlem. Trots 

att människorna som jobbar inom vården var trevliga så upplevdes det som att den sjuke 

familjemedlemmens välmående vägde lätt gentemot regelverken. Denna brist på flexibilitet 

och stöd förstod de inte och det skapade en känsla av missnöje och oro vilket skapade en 

stor belastning för de anhöriga. 

 
Så fort kommunen är inblandad känns oron i kroppen. Och då är ändå handläggaren vänlig och 

trevlig. Men det är de där reglerna som ingen människa rår på. (Nordenstam, 2007, s 43). 

 

De anhöriga upplevde att utformningen av vården inte alltid var tillräckligt anpassad efter 

den insjuknades behov. Anhöriga beskrev att misstag i vårdandet av den som insjuknat 

upplevdes känslomässigt upprörande. Anhöriga kände ofta att insatserna de blivit beviljade 

inte tillgodosåg deras behov. Detta medförde att de kände sig tvungna att påverka 

vårdgivarna för att vården skulle bli anpassad efter den insjuknades behov. Samtidigt var 

de utlämnade till och beroende av vårdgivarna. Det var svårt att veta hur mycket de kunde 

påverka och hur man skulle gå tillväga. 
 

Är det inte viktigt att hon omgående kommer under behandling? Möjligheterna för henne att bli 

bra måste ju vara avsevärt större, om behandling sätts in på ett tidigt stadium. … Anja ligger ju 
på en avdelning med många åldringar. Jag har en känsla av att hennes behandling anpassats till 

de gamla. (Kerbel, 1993, s 17). 

 

Social påverkan 
 

De anhöriga upplevde att personer i omgivningen förhöll sig annorlunda till 

familjemedlemmen som insjuknat i stroke. Det gjorde att det upplevdes som svårt för 

informanterna att umgås med utomstående ihop med den insjuknade familjemedlemmen. 

 
För alla i omgivningen är det svårt att hantera en ny person. Vissa låtsas som ingenting: … Det 

är klart att ju mindre man känner en person, desto mindre blir förändringen. Sedan vill de trösta 

oss som har tappat fotfästet och inte riktigt vet vad vi ska förvänta oss. Och för den som finns på 

sidan om blir inte pappas förändring lika dramatisk som för oss som lever nära. Självklart är det 

så. Men de som inte ser eller erkänner att pappa är personlighetsförändrad blir svåra att 

kommunicera med. (Nordenstam, 2007, s 28).  

 

Anhöriga upplevde att omgivningen hade svårt att förstå deras nya livssituation och hade 

svårt att förhålla sig till dem på ett naturligt sätt. De upplevde att den som insjuknat i stroke 

betedde sig på ett sätt som gjorde att konstiga situationer uppstod. Detta upplevdes av 

anhöriga som att människor i omgivningen hade svårare att hantera kontakten med den 
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som insjuknat på det sätt som de hade önskat. Detta påverkade det sociala livet för de 

anhöriga både i och utanför hemmet. 
 

De flesta kanske bara går förbi i tron att det inte är någon ide att stanna och försöka prata med 
henne. Hon har ju inget minne, det är bara krångligt att reda ut. Till dessa människor kan jag 

bara ge rådet: Tveka inte! Stanna och gör en människa glad! Det kostar inget men det betyder så 

oerhört mycket! (Löwgren, 2001, s 35). 
 

Problemen som uppkommit i det sociala livet gjorde att de anhöriga upplevde det som 

svårt att bibehålla det sociala liv som tidigare varit. Detta medförde att umgänget med de 

närmaste vännerna och familjen glesades ut. Kontakten med bekantskaper som inte tillhör 

de närmaste i umgängeskretsen, så som arbetskamrater och grannar tenderade att försämras 

mest. Sammantaget upplevde anhöriga den försämrade sociala situationen som en form av 

isolering. 

 
Det värsta var nog att vi isolerade oss ganska mycket. Jag skyndade mig hem direkt från arbetet 

och han väntade ivrigt på mig. Det var svårt att bjuda hem goda vänner, nu när Benkt inte kunde 
delta som förr. Jag led av att höra honom försöka tala och märka att de inte begrep vad han 

menade. (Lindgren, 1988, s 30-31). 

 

Rollbyte 

 

Anhöriga upplevde ett övertagande av uppgifter som den som insjuknat inte längre klarade 

av att utföra samt att rollen till denne förändrades. De som var barn till den som insjuknat 

upplevde sig inta en föräldraroll till sin egen förälder. 

 
Många är ju med om att byta roller och bli förälder till sina föräldrar, men för de flesta inträffar 
det senare i livet och lite mer stegvis. För mig gick omställningen så fort, från en dag till en 

annan. (Nordenstam, 2007, s 36).  

 

Makar upplevde ett stort ansvarsövertagande och övertagande av de flesta 

arbetsuppgifterna i vardagen då den som insjuknat inte längre klarade av att utföra dessa 

sysslor. Anhöriga behövde även hjälpa den familjemedlem som insjuknat i stroke att 

hantera vardagen. Detta innebar en stor påverkan på makarnas livssituation. 
Förutom att ta hand om Solveig på bästa sätt, hennes kläder, hygien, matlagning etc ingår också 

i mina sysslor att sköta lägenheten. Städning, matinköp, disk, tvätt, strykning av kläder, är 

uppgifter som är viktiga för att allt ska fungera. (Holmberg, 2004, s 62). 

 

De anhöriga upplevde ofta att de var tvungna att göra avkall på sina egna behov för att 

kunna tillgodose den sjuke familjemedlemmens behov. De åsidosatte sig själva därför att 

de ansåg att den sjuke familjemedlemmens välmående var viktigare än deras egna 

välmående.  

 
Hon är nu så ledsen och uppgiven att jag beslutar att åka hem en dag tidigare än planerat. 

Under dan har dock Solveig haft besök av gode vännen Bertil. (Holmberg, 2004, s 54).  

 

Ofta krävde aktiviteter som tidigare varit enkla nu mycket planering och kraft. Detta 

medförde att anhöriga avstod från att göra saker de tidigare gjort och tycker om att göra.  
 

Mina vänner uppmanade mig att tänka på mig själv, men hur skulle jag kunna göra det, när 

Benkt hade det så svårt. (Lindgren, 1988, s 25).  
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Att acceptera den nya livssituationen 

 

De anhöriga hade i början svårt att förstå vad som hade hänt, de ville inte ha den här 

förändringen. Trots att de inte önskade den nya livssituationen så accepterade de den 

motvilligt ändå. Samtidigt fanns det ett hopp om att allting skulle bli bättre. Anhöriga 

upplevde att det tog tid att acceptera det som hänt och hur relationen till den som insjuknat 

förändrats. Det innebar också att de minskade sina vardagskrav. Anhöriga upplevde att de 

tillgodogjorde sig nya insikter och lärdomar som påverkade deras syn och värderingar på 

livet. 

 
Att leva med någon som är allvarligt sjuk är att successivt sänka ribban på de flesta av livets alla 

områden… Även om det finns ett hopp att han kan bli bättre, så vänjer vi oss alla successivt vid 

en annan person som är väldigt olik Tage som frisk. (Nordenstam, 2007, s 80).  

 

Problem i kommunikationen 

 

Anhöriga upplevde att kommunikationen med den som insjuknat i stroke försvårades. De 

upplevde att de var tvungna att anpassa sig till den insjuknade familjemedlemmen både 

vad gäller tal och bemötande. Samtidigt reflekterade de anhöriga om att de själva inte alltid 

anpassat sin kommunikation på ett konstruktivt sätt gentemot den insjuknade.  

 
… det är så svårt att veta hur vi ska göra när pappa börjar prata. Ska vi spela med eller säga nej 

på en gång. Hur gör man minst skada? (Nordenstam, 2007, s 45). 
 

Ofta kom jag på mig med att berömma honom överdrivet eller att jag talade till honom som om 

han vore ett barn. (Lindgren, 1988, s 31).  

 

De ansåg att det inte var den sjukes fel att denne betedde sig annorlunda och de anhöriga 

upplevde stundtals osäkerhet gällande vad de kunde säga och göra vilket ledde till en 

försiktighet i kommunikationen med den som insjuknat. Detta upplevdes som 

tålamodsprövande.  

 
Det är inte lätt att förstå varför min hustru plötsligt reagerar som hon gör. … Och tyvärr är det 

ju så att hon i dessa situationer inte är mottaglig för argument. Det går helt enkelt inte att tala 
med henne på ett normalt sätt. Det måste få ta sin tid för henne att komma över de negativa 

reaktionerna. (Holmberg, 2004, s 91).  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
 

En kvalitativ ansats innebär en djupgående analys av data. Ställt till syftet är den mer 

relevant än en kvantitativ ansats hade varit. Den kvalitativa ansatsen ger en beskrivning av 

upplevelser ur en primärkällas perspektiv och kan bidra till att ge vårdgivare en ökad 

förståelse för den anhörige och dennes roll i vårdprocessen. 

 

Att analysera skrivna berättelser anser författarna till föreliggande studie ger en god bild av 

de anhörigas livsvärld. Metodvalet är också relevant ställt till syftet med studien då 

författarna var intresserade av personers upplevelser. Alternativet att göra en intervjustudie 

uteslöts snabbt eftersom det inte bedömdes vara genomförbart. Tidsramen för 

uppsatsskrivningen är för liten för att erhålla etiska tillstånd för att komma i kontakt med 

patienter och deras anhöriga. En fördel med att använda sig av skrivna berättelser är att 

författaren får tillgång till ett frikostigt material utan att bli inblandad i en intervjusituation. 

Negativt är att det ej går att ställa följdfrågor till berättelserna. Därför kan detaljer och 

relevant information gå förlorat. Samtidigt går detta att försvara då personer även i en 

intervjusituation kan utelämna information som kan vara avgörande för ett resultat. 

Författarna har under litteraturgenomgången sett att det tidigare fanns litteraturöversikter 

inom ämnet i aktuell studie. Däremot fanns ingen studie inom ämnet gjord genom att 

analysera berättelser. Därav valdes aktuellt metodval. 

 

Fördelen med inklusionskriterierna var att författarna lätt kunde anta eller förkasta 

materialet som fanns i datainsamlingen. Anledningen till att de skrivna berättelserna skulle 

vara skrivna på svenska var att författarna lättare skulle kunna analysera innehållet utan att 

feltolka på grund av språkförbistringar. Om även berättelser skrivna på engelska skulle ha 

varit inkluderade i datasökningen hade författarna funnit fler skrivna berättelser att 

analysera. Risken för att feltolka vägde dock tyngre, varav dessa skrivna berättelser 

exkluderades. Anledningen till att de skrivna berättelserna skulle vara skrivna av 

familjemedlem, make/maka, sambo eller barn till den som insjuknat i stroke var att 

undvika inblandning eller tolkning av en annan person än primärkällan. 

 

Data söktes via LIBRIS som innehåller cirka sex miljoner titlar från cirka 300 

biblioteksenheter (LIBRIS, 2009). Det ansåg författarna vara en tillräcklig 

informationskälla. Ett gediget arbete lades ned för att finna fler berättelser via Internet. 

Författarna sökte via sökmotorer och webforum. Tyvärr fanns bara ett begränsat antal 

berättelser att finna. Dessa exkluderades på grund av att de bedömdes vara bristfälliga 

utifrån inklusionskriterierna. Via LIBRIS fann författarna fem skrivna berättelser som 

ansågs uppfylla urvalskriterierna och värderades vara användbara. Fem skrivna berättelser 

kan ses som en liten mängd data, men författarna hittade inga fler. Befintliga skrivna 

berättelser gav även ett brett perspektiv utifrån make, maka och barn till familjemedlem 

som insjuknat i stroke. Detta gjorde att datamaterialet bedömdes som tillräckligt. Vad som 

saknas är berättelser skrivna av yngre barn samt son till familjemedlem som insjuknat i 

stroke. Dessutom saknas berättelser skrivna av personer med annan kulturell bakgrund 

vilket är en brist i föreliggande studie. 

 

Valet av analys i aktuell studie är en innehållsanalys baserat på Graneheim och Lundman 

(2004) där det manifesta innehållet i våra data analyseras. Den valdes på grund av dess 

tydliga steg som var enkelt att följa. Författarna ansåg att ett tydligare analysförfarande 
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ökar trovärdigheten vilket också påverkar tillförlitligheten i resultatet. Tolkning av data 

gjordes tillsammans av båda författarna då det ansågs ge allt datamaterial en likformig 

analys. Om datamaterialet hade tolkats av författarna var för sig hade materialet kanske 

tolkats på ett annat sätt. De diskussioner som förts under hela arbetets gång anser 

författarna har bidragit till ett säkrare resultat och ökat dess tillförlitlighet. Under skapandet 

av kategorier så gick författarna tillbaka till de meningsbärande enheterna och 

originaltexten vid behov i syfte att inte förvränga vad texten handlade om. Detta för att få 

en hög pålitlighet och inte låta förförståelse påverka resultatet. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att forskarna måste vid en manifest analys låta texten tala, för att inte ge 

texten ett meningsinnehåll som inte finns i texten. Polit och Beck (2008) rekommenderar 

att vid kodningsförfarandet bör så få personer som möjligt vara inblandade även om flera 

författare deltar i ett arbete. Detta för att uppnå ett så konsekvent kodningsförfarande som 

möjligt genom hela processen. I detta arbete har båda författarna varit lika delaktiga i 

analysförfarandet från början till slut, vilket gör att den genomförts på ett konsekvent sätt. 

Detta arbetssätt anser författarna har bidragit till reliabiliteten av det resultat som 

framkommit. Att använda sig av citat är ytterligare ett arbetssätt som ytterligare stärker 

trovärdigheten i det resultat som författarna i denna studie fått fram. 

 

Sett ur det kvantitativa perspektivet kan föreliggande studie sannolikt inte ha en hög 

generaliserbarhet eftersom enbart fem källor använts. Enligt Dahlberg (1997) är det 

emellertid möjligt att finna essentiella strukturer som är möjliga att applicera även i andra 

kontexter än den ursprungliga, vilket möjliggör att resultatet kan generaliseras (a.a.). Sett 

ur det perspektivet kan kvalitativt resultat ändå generaliseras. De berättelser som använts i 

föreliggande studie har alla varit skrivna av författare som är födda och uppvuxna i Sverige. 

I dagens mångkulturella samhälle har en växande andel av patienterna utomnordisk 

kulturell bakgrund. Däri finns en brist i föreliggande studie som också påverkar 

generaliserbarheten till viss del. Det är inte självklart att personer med utomnordisk kultur 

har samma syn på familj, vård och det svenska systemet som svenskfödda. De som har 

skrivit berättelserna hade bibehållit sin kärlek gentemot den insjuknade och relationen har 

fortsatt vara stark. De som inte orkar kämpa och bryter upp sin relation är förmodligen inte 

heller personer som orkar hantera sin situation och än mindre skriver en bok om den. 

Därav speglar inte resultatet upplevelser hos de anhöriga som inte har förmåga att hantera 

sin situation. Likaså är yngre barn inte heller den kategori som skriver böcker om sina 

upplevelser då detta oftast sker senare i livet när de återblickar på det som varit. 

 

Enligt Starrin och Svensson (1994) är en dominerande tanke i vår tid att sanningen är 

relativ och att det alltid gömmer sig ett perspektiv bakom varje beskrivning av verkligheten. 

Redan vid första mötet med det som skall tolkas har vi en föreställning om dess betydelse. 

Detta är en förförståelse. Genom att tydliggöra förförståelsen gör man utgångspunkten för 

tolkningen tydlig. Detta för att forskningen skall vara tillgänglig för kritisk granskning. 

Redovisning av förförståelse är ett kvalitetskrav inom kvalitativ forskning. Det finns en 

svårighet i att redovisa all förförståelse då i princip allt forskaren tänkt under arbetsgången 

kan påverka tolkningen. Därav måste redovisningen av förförståelsen avgränsas till det 

som är rimligt och relevant (a.a.). I denna studie har författarnas förförståelse grundat sig i 

den redovisade bakgrundsforskningen. Den har legat till grund för problemformuleringen 

och skapandet av syfte och frågeställningar. Även personliga erfarenheter från den kliniska 

verksamheten har betydelse genom påverkan av förförståelsen. Författarna har aktivt 

reflekterat och diskuterat detta under arbetets gång. En manifest analys minskar 

förförståelsens betydelse genom att författarna analyserade det påtagliga innehållet i 

datamaterialet. Det innebär en låg abstraktionsnivå vilket ökar tillförlitligheten. 
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Resultatdiskussion 
 

Resultatet visade hur anhöriga prövades emotionellt vilket stöder resultat i tidigare 

forskning. Enligt Hunt och Smith (2004) belastades den anhörige emotionellt redan i det 

akuta skedet (a.a.). De emotionella reaktionerna utvecklades till att bli stora utmaningar i 

de anhörigas situation. Kärleken var en drivande faktor som gav upphov till det 

engagemang som drev dem att kämpa vidare för att hjälpa familjemedlemmen som 

insjuknat i stroke. Hunt och Smith (2004) visade på att belastningen på den anhörige var 

relaterad till styrkan på relationen. En starkare relation medförde att den anhörige 

påverkades känslomässigt hårdare. I berättelserna beskrevs en känslomässig berg- och 

dalbana med starka känslomässiga reaktioner. Utmärkande av känslorna var ovissheten de 

anhöriga kände inför framtiden och den oro detta skapade. Enligt O´Connell och Baker 

(2004) upplevde anhörig som också är vårdare stor osäkerhet inför framtiden som 

förvärrades genom att informationen från vårdgivare inte var lämplig i tiden eller var rätt 

anpassad för dem. När anhöriga kände ovisshet gällande återhämtningen hos den som 

insjuknat i stroke så hade de svårt att planera sina liv. Vissa anhöriga kände sig inträngda i 

ett hörn. 

 

Resultatet visar också att anhöriga upplevde stöd av vänner och vårdgivare som viktigt och 

att de var beroende av andra för att hantera sin situation. Beroendet av vårdgivare fick dem 

att uppleva minskad autonomi. Anhöriga beskrev att lättillgängliga kontakter inom vården 

värderades som positivt. Detta stöder MacKenzie, Perry, Lockhart, Cottee, Cloud och 

Mann (2007) som visade att anhöriga har behov av tillgång till vårdpersonal som kan ge en 

individanpassad information. Att delta i anhöriggrupper framkom i föreliggande studie 

som en positiv erfarenhet. Enligt van der Gaag et al. (2005) upplevde anhöriga att 

anhöriggrupper var en bra källa för tips, råd och information. Anhöriga upplevde det som 

hjälpande att lyssna på hur andra hanterade liknande situationer. De kände stöd, mindre 

isolering och fick möjlighet att uttrycka sig fritt. Anhöriggrupper gjorde att anhöriga 

upplevde positiva förändringar i livskvalitet, självförtroende, självständighet, bättre 

kommunikation med främlingar såväl som vänner och ökat behov av att delta i dagliga 

sociala sysslor. Det fanns ingen signifikant skillnad i nyttan av anhöriggrupper relaterat till 

deltagarnas kön, svårighetsgraden på afasi hos den drabbade, modersmål eller ålder (a.a.). 

Ökat självförtroende och självständighet leder till minskat beroende. När stödet från vården 

inte var tillräckligt kvalitativt eller fel utformat upplevdes det betungande och likaså var 

missnöjet över byråkratin stort speciellt inom kommunen. När den som insjuknat i stroke 

fick ett förändrat beteende så påverkades det sociala livet vilket i slutändan skapade en 

upplevelse av isolering hos den anhörige. Enligt Denman (1998) upplevde många anhöriga 

att kontakten med omgivningen lätt blir lidande(a.a.). Att relationen mellan den 

familjemedlem som insjuknat i stroke och dennes anhörige förändrades resulterade i ett 

rollbyte dem emellan och att svårigheter i kommunikationen uppstod. Enligt DeLaune och 

Brown (2001) samt Larson et al. (2006) påverkas kvinnor och män olika i förhållandet 

efter att deras anhörige insjuknat i stroke och att utformningen av stödet därför behöver 

individanpassas(a.a.). Anhöriga var tvungna att acceptera den nya livssituationen och det 

gjorde att de sänkte sina krav i vardagen och fick en ny syn på livet. Ofta gjordes detta på 

bekostnad av egna behov eftersom den anhörige satte den insjuknades behov i första hand. 

Detta bekräftar tidigare forskning av Denman (1998) som visade att anhöriga gjorde avkall 

på egna behov. 
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I resultatet framkom även att anhöriga till en strokedrabbad familjemedlem påverkas 

utifrån två huvudkategorier. Dessa utgjordes av egenskaperna: känslor och beroende. 

Författarna benämnde dem: Känslomässig påverkan och En förändrad livssituation. Syftet 

med studien var att beskriva hur anhöriga till en familjemedlem som insjuknat i stroke 

upplever sin situation. Författarna anser att resultatet svarar på syftet. Vårdpersonal kan 

genom studien få en ökad förståelse för anhörigas situation och utifrån detta kunna 

individanpassa vårdprocessen. Resultatet i denna studie bekräftar tidigare forskning. Då 

inga andra studier kunnat påträffats av skrivna berättelser inom området ses detta som ett 

nytt fynd. Tidigare forskning pekar på att anhöriga till en familjemedlem som insjuknat i 

stroke är beroende av stöd från vårdgivare. Nytt i aktuell studie är att när stödet inte 

upplevs som rätt anpassat så skapar detta en känsla av beroende hos den anhörige och en 

känsla av ansvar att aktivt påverka vårdgivaren till en förändring. Enligt Eriksson (2000) 

bör upplevelse av ohälsa eller behov av stöd utgöra en tillräcklig orsak för igångsättandet 

av en vårdprocess. Patient, anhöriga, vårdare och samhälle är komponenter som 

tillsammans påverkar beslut rörande valet av mål. I en studie av MacKenzie et al. (2007) så 

framkom att anhöriga kunde förutse och prioritera sina behov, värdera kommunikation 

med vårdpersonal och involveras i vårdplanering. Eriksson (2000) menar att vårdprocessen 

är en vetenskaplig metod som förenar vetenskap och verklighet i vårdandet genom att 

sammanbinda teori och praktik. Vidare menar Eriksson (2000) att vårdandets kärna utgörs 

av vårdrelationen, här och nu. Genom att utifrån forskning ha kunskap om vilka behov 

patient och anhöriga har, blir det lättare att förstå vilka behov de har och vilka val av mål 

som är relevanta. Vårdrelationen skall vara professionellt, grundat på kunskap och uppfylla 

de etiska kraven. Vård som inte grundar sig på systematiserad kunskap kan ses som en 

oprofessionell verksamhet. Att arbeta yrkesmässigt innebär att vårdpersonalen medvetet 

utgår från vårdkunskap i sitt arbete.  

 

Konklusion  
 

I föreliggande studie framkom att lättillgängliga kontakter inom vården skapade trygghet 

och underlättade de anhörigas situation. De anhöriga bör erbjudas en kontaktperson som 

känner till deras situation och kan möta deras behov på ett individuellt anpassat plan. De 

anhöriga upplevde ofta ovisshet över vilka krav och förväntningar som ställdes på dem. 

Om de skulle klara av att hantera sin framtida livssituation. Detta berodde delvis på att de 

inte hade kunskap om vilken hjälp de var berättigade till. Information om vilken hjälp de 

hade rätt till minskade den emotionella belastningen. Slutligen framkom även att 

anhöriggrupper upplevdes som mycket positivt. Att träffa andra människor som befann sig 

i en liknande situation var värdefull och minskade känslan av ensamhet. Därför är det 

viktigt att anhörigas medverkan i anhöriggrupper bör uppmuntras. Författarna anser att 

ytterligare forskning behövs angående informationens utformning och vilken tid den bäst 

initieras. Detta för att skapa större förståelse för vilken effekt information har, hur den bäst 

förmedlas och på vilket sätt detta kan stärka den anhörige att hantera sin nya situation. 
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