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Sammanfattning    

Idag blir det allt vanligare att anhöriga vårdar närstående i hemmet. Då anhöriga intar en 

ny roll, som vårdare, blir deras livsvärld förändrad. Att vara anhörigvårdare, oberoende 

av vilken sjukdom den närstående har, är ett område där forskningen än så länge är 

begränsad. Denna studie avser att öka förståelsen inom området hos sjuksköterskor och 

övrig sjukvårdspersonal, för att kunna ge ett gott stöd och vägledning utifrån anhörigas 

upplevelser .  

 

Syftet med studien är att belysa upplevelserna av att vara anhörigvårdare i hemmet till 

en närstående som drabbats av sjukdom. Det här en är litteraturstudie på kvalitativa 

artiklar. Artiklarna har sökts i databasen Samsök med hjälp av en strukturerad sökning. 

Tretton kvalitativa artiklar baserade på anhörigas upplevelser av att vårda en sjuk 

närstående valdes ut. Artiklarna lästes och kodades för att hitta gemensamma nämnare. 

Detta blev ett resultat som presenteras i sex kategorier med fakta som återfanns i de 

granskade artiklarna. Dessa sex kategorier är: Plikten eller viljan, Ge upp en del av sitt 

liv, När det inte blev som planerat, Tiden räcker inte till, Leva med en främling och 

Känslomässiga förändringar. 
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INLEDNING 

I Sverige är ca 5 procent av befolkningen över 80 år, vilket är den högsta andelen i 

världen och ca 160 000 personer vårdar en närstående på något sätt och nästan var 

fjärde person över 55 år vårdar regelbundet, som en så kallad anhörigvårdare (Lökk, 

2009). Det är viktigt att ge ett gott och bra stöd till dem som ger vårdinsatser till en 

närstående, vilket ofta är anhöriga. De ska också få en känsla av uppskattning 

(Regeringskansliet, 2008).  

 

Intresset för ämnet uppkom då vi författare gjorde praktik inom hemsjukvården. Där 

träffade vi flertalet anhöriga som var den primära vårdaren, detta var något vi i många 

fall upplevde som problematiskt. Med problematiskt menar vi att de anhöriga både 

uttryckte och gav en känsla av att vara stressade i den vårdande rollen samt att deras 

livsvärld förändrats, ofta till det sämre. Vi vill därför undersöka och utveckla våra 

kunskaper inom området anhörigvårdare och deras subjektiva upplevelser. 

 

BAKGRUND 

Vården flyttas ut i hemmet och anhöriga blir vårdgivare 

Med anhörig menas i denna studie den som inom familje- eller släktkretsen, grannar 

eller vänner ger en närstående vård. Närstående förklaras som den personen som tar 

emot stödet av anhörig (Regeringskansliet, 2008). En anhörigvårdare i denna studie kan 

ha ett annat jobb vid sidan av vårdandet, men måste vara den primära vårdaren av den 

närstående. Den anhöriga kan bo i samma hushåll som den närstående men det är inte 

nödvändigt. Anhörigvårdare är den som vårdar allt från flera dagar i veckan till dygnet 

runt.  

 

Ingen har missat att vården ständigt drar ner på vårdplatser, vårdpersonal samt vårdtider, 

därför vårdas allt fler i hemmet sedan mitten av 1900-talet.  Behandlingar och mediciner 

skall ge resultat för att förkorta vårdtiderna. Även en stor omstrukturering genom 

ekonomisk utveckling och att äldrereformen trädde i kraft gör att allt fler får vård i 

hemmet (Regeringskansliet, 2008).  

 

Det kan tyckas att det är bra att bli återställd på så kort tid som möjligt och att återgå 

hem och fortsätta med livet. För de som inte blir fullt återställda eller dem som drabbats 

av en kronisk sjukdom och tvingas återgå till sitt hem, i vissa fall utan några som helst 

insatser från vårdpersonal, innebär detta oftast en belastning för de anhöriga. Personer 

som har en partner i samma hem får en tredjedel mindre insatser via hemtjänsten än de 

utan partner (Lökk, 2009).  Det är i åldersgruppen 75-84 år som det är vanligast att vara 

en anhörigvårdare och det är ingen skillnad mellan könen. Vanligast är att det är en 

make eller maka som dagligen eller flera gånger i veckan tar över och hjälper och sköter 

sin partner i hushållet (Regeringskansliet, 2008). 

 

Tidigare forskning 

Idag finns det begränsat med tidigare forskning som beskriver hur det är att vara 

anhörigvårdare. Flertalet av dessa studier utgår från svarsformulär eller 
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skattningsskalor. Anhöriga har svarat på flertalet frågor och göra en självskattning över, 

upplevelser och hur de uppfattar den närstående. Dessa formulär har sedan 

sammanställts och forskare har dragit slutsatser i vilken grad anhöriga erfar olika 

upplevelser. I en studie av Holst och Edberg (2011) har de skickat ut frågeformulär där 

de bett deltagarna att skatta hur de mår, i en skala från väldigt bra till väldigt dåligt. Där 

framkommer det att 16 av 32 vårdare upplever att de mår ganska bra. Denna typ av 

artiklar som är kvantitativa beskriver inte subjektiva upplevelser hos de anhöriga. De 

bygger på statistiska redovisningar av anhörigas skattning av olika förhållanden, såsom 

i studie av Andrén och Elmståhl (2005) där de anhöriga fått svara på ett formulär som 

visar att 57 procent uttryckte att det kändes bra att hjälpa den närstående de vårdar med 

att övervinna problem och svårigheter. I de kvantitativa studierna framgår det endast att 

det kändes bra att vårda den närstående, men det framgår varken hur de hjälpte den 

närstående eller gav en närmare subjektiv beskrivning, över hur det kändes bra. 

 

Det finns dock inte lika många kvalitativa studier som beskriver anhörigvårdarnas 

subjektiva upplevelser av att vårda. Däremot finns det flertalet kvalitativa studier som 

beskriver vad anhöriga, som inte är vårdare, upplever och erfar av att vara anhörig till 

en närstående som drabbats av sjukdom. Det finns bl.a. flertalet kvalitativa studier som 

visar på att anhöriga som vårdar närstående med samma sjukdomstillstånd har liknande 

upplevelser. I studien av Wallengren, Segesten och Friberg (2008) beskriver anhöriga, 

till strokedrabbade närstående, hur de kände sig som en fånge, som behövde leva med 

begränsningar i den nya situationen. Likaså visar studien av Bäckström och Sundin 

(2009) att anhöriga, även dessa med närstående som drabbats av stroke, upplever att de 

tvingades följa ett nytt schema i livet samt anpassa sig till ett nytt liv med nya rutiner 

efter att deras närstående drabbats av sjukdom. 

 

Vad säger lagen? 

I äktenskapsbalken framkommer det i 6 kap. 1 § att makar sinsemellan skall utifrån 

egen förmåga bidra till att deras personliga och gemensamma behov tillgodoses 

(Regeringskansliet, 2008). 

 

I Socialtjänstlagen (SoL) beskrivs det att stöd och avlösning skall erbjudas för de som 

vårdar närstående. Detta stöd skall underlätta för de anhöriga i den formen att de skall 

hjälpa dem att kunna utföra viktiga uppgifter, något som kan ses som en insats i 

samhällets tjänst. Anhöriga upplever många gånger att de får ett dåligt stöd. Stöd kan 

innefatta allt från socialt stöd till praktisk hjälp. De anhöriga som vårdar, svarar idag för 

mycket av den vård och stöttning som ges till äldre. Samhället sparar pengar, men 

hjälper också de som behöver vård att få ett värdigare omhändertagande. Socialtjänsten 

kan bidra med vissa hjälpinsatser till de anhöriga så som plats på ett särskilt boende 

under en kortare tid så kallat ”växelvård”. Avlösning är något som anhöriga efterfrågar 

mest (Rönnberg, 2007). 

Närståendepenning är något du är berättigad till om du vårdar en svårt sjuk närstående. 

Du får då rättigheten att ta ledigt från din anställning under den tiden du får hel 

närståendepenning. Denna vård av den sjuke närstående kan bedrivas i hemmet och det 

krävs att du har en nära relation till den närstående. Med nära relation menas familj men 

kan även innefatta en nära god vän. Att en person är svårt sjuk i lagen mening innebär 
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att hälsotillståndet är så nedsatt att den närstående kan avlida, detta innebär inte att 

döden behöver vara nära och det kan fortfarande finna förhoppningar att den närstående 

kan förbättras (Randquist, 2011). 

Hälsa och välbefinnande ur ett livsvärldsperspektiv 

När ny roll intas i livet, såsom att bli vårdare förändras livsvärlden. Livsvärlden är den 

världen vilken vi själva subjektivt erfar livet igenom (Wiklund, 2003). Vidare beskriver 

Dahlberg (2003) ett livsvärldsperspektiv som något vi upptäcker i människors 

vardagsvärld och dagliga tillvaro, men också att se, förstå, beskriva och analysera 

världen så som den erfars av människor. Det är även genom vår livsvärld vi upplever 

hälsa. Sjuksköterskan har enligt ICN:s (International Council Of Nursing) Etiska kod 

för sjuksköterskor, i uppgift att främja hälsa. Sjuksköterskan skall även främja 

återställandet av hälsa och minska lidande (Svenska sjuksköterskeföreningen, 2007). 

Hälsa kan ses som ett ting upplevt vid frånvaro av sjukdom, men hälsa som 

välbefinnande är ett komplext fenomenologiskt begrepp med många dimensioner. Det 

utgår från personens livsvärld och ger uttryck för en känsla. Vad som uppfattas som 

hälsa samt välbefinnande varierar mellan olika personer. Det har att göra med personens 

inre upplevelser och är därför unikt och personligt. Välbefinnande samt hälsa är 

personens ensidiga upplevelse och kan därför aldrig vara rätt eller fel. Vilket innebär att 

välbefinnandet är en del av människans liv och är beroende av människans förhållande 

till världen, människans livsvärld (Wiklund, 2003). Upplevs avsaknad av hälsa och 

välbefinnande kan detta medföra ett lidande för människan. Lidandet beskrivs ofta som 

någon form av hot, kränkning eller förlust av människans jag. Lidande handlar inte bara 

om synliga symtom utan också om inre händelser. Lidandet är knutet till en upplevelse 

av att inte kunna leva upp till sin roll (Wiklund, 2003). Vidare förklarar Wiklund (2003)  

att livslidandet är något som berör hela människans liv och hållningen till oss själva och 

vår verklighet. Livslidandet kan vara mer eller mindre uppenbart i människans liv.  Det 

är en huvudsaklig karaktär till livet där aktivitet och att göra rätt för sig, har en central 

roll. Genom att alltid vara verksam kan prestation leda till en upplevelse av värdighet 

(Wiklund, 2003). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Anhörigvårdare bli fler och fler i dagens samhälle. I takt med ett ökande antal behöver 

vi en ökad förståelse för hur de mår och upplever sin vårdande roll. Forskningen som 

finns idag kring anhörigas upplevelser av att vårda en närstående är kategoriserade 

utefter vad den närstående har för sjukdom. Få studier har belyst anhörigas upplevelser 

av att vårda, oberoende av vilken sjukdom den närstående har. Det har inte studerats om 

det finns gemensamma nämnare i dessa anhörigvårdares upplevelser. Denna studie 

fokuserar på anhörigvårdare generellt, för att se om det finns några likheter i 

upplevelserna hos anhörigvårdare till strokedrabbade närstående och dementa eller 

cancersjuka närstående. 

 

Denna studie ska bidra till att ge en överskådlig bild och utveckla kunskaperna som 

krävs för att som sjuksköterska kunna ge den vägledning och stöttning som den 

anhöriga behöver i sin nya roll.  
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SYFTE 

Syftet med studien är att belysa upplevelserna av att vara anhörigvårdare i hemmet till 

en närstående som drabbats av sjukdom. 

 

METOD 

Metoden är en litteraturstudie, på kvalitativa artiklar, som enligt Friberg syftar till att 

lägga fokus på ett fenomens egenskaper, vad det finns för innebörd människan lägger i 

detta, alltså vad har fenomenet för mening för människan. En kvalitativ ansats kan inte 

generaliseras. Med det menas att fånga subjektiva erfarenheter och upplevelser så som 

de erfars av människan själv (Friberg, 2006).  

Data 

Studien är en litteraturstudie som bygger på en sammanställning av publicerade artiklar 

i det aktuella området. Artiklar har sökts som beskriver det aktuella området och dessa 

har granskat och sammanställts. 13 artiklar som belyste området valdes ut för att få ett 

jämförbart resultat.  

Litteratursökning 

Data till studien, söktes genom kombinationer av sökord i databasen Samsök. Sökorden 

upprättades och en systematisk sökning gjordes utifrån följande sökord: Family, 

caregivers, next of kin, informal caregivers, caring, home, coping strategies, 

experiences, perspective, process, burden, relatives, family members, family help, lived 

experiences, nursing, spouses, home care, carers, caring roles och perceptions. Alla 

sökord kombinerades med varandra. Första steget i urvalet av artiklar var att utgå från 

huruvida titel samt abstract var relevant för studien, varpå vi fann 35 relevanta artiklar. 

De valdes ut och lästes. 22 av dessa artiklar exkluderades efter att ha läst hela artikeln 

då de inte passade studiens syfte. I de exkluderade artiklarna granskades referenslistor 

och en manuell sökning i samsök gjordes.  

 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle belysa anhörigas subjektiva 

upplevelser, syfta till att en anhörig vårdade en närstående samt att de var publicerade 

mellan år 2001 och 2011. Artiklarna skulle beskriva närstående med olika sorters 

sjukdom och artiklar från olika länder valdes då vi inte fann tillräckligt med artiklar från 

Sverige för att kunna få en tillräcklig jämförelse. Artiklar där vårdarna var av olika kön, 

ålder, etnicitet samt hade olika ekonomisk status valdes. Vårdare som vårdat olika långt 

tid och vårdare som vårdade heltid eller deltid med hjälp av insatser togs även de med 

för att kunna ge en bredare jämförelse. I dessa kriterier räknades det in att 

anhörigvårdaren kunde bo i ett annat hushåll, men kravet var att de ändå skulle vara de 

primära vårdgivarna. 

 

Ett flertal studier belyser endast upplevelsen av att vara anhörig generellt, men inte att 

vara den huvudsakliga vårdaren, då studien skulle belysa anhörigvårdare exkluderades 

dessa. Ett flertal artiklar exkluderades då de handlade om den närståendes upplevelse av 

att bli vårdad i hemmet. Även kvantitativa artiklar exkluderades, då de inte beskrev de 

subjektiva upplevelserna hos anhörigvårdarna och för att de var svåra att integrera i 

studien utan att tolka resultatet.  
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Då ett urval var framtaget, granskades dessa utifrån Critical Appraisal Skills 

Programme (CASP) (2006). För CASP se bilaga 2. CASP syftar till att användas som 

ett verktyg för att granska kvalitén av kvalitativa studier.    

 

Dataanalys 

Artiklarna har analyserats enligt Fribergs (2006) analysmodell. Denna analys innehåller 

fem steg: 

 Läs igenom valda studier och få en bild över innehållet. 

 Identifiera studiens nyckelfynd utifrån den egna forskningsfrågan.   

 Gör en sammanställning av studiernas resultat, skapa en översikt. 

 Skillnader och likheter, kategorier.  

 Formulera en beskrivning som har en grund i den egna studiens teman.  

 

De olika studierna lästes upprepade gånger för att få en bra bild över dess innehåll. Till 

de olika studierna skrevs sammanfattningar med hjälp av stödord, dessa jämfördes 

sedan på skillnader och likheter för att hitta gemensamma nämnare. Vidare kodades de 

gemensamma nämnarna med bokstäver för det som sedan skulle bli kategorier och 

presenteras i resultatet.   

 

RESULTAT 

Resultatet i denna studie är baserat på en sammanställning av publicerade artiklar, totalt 

13 st, se bilaga 1. Sammanställningen genererade sex kategorier som representerar 

gemensamma nämnare i de använda artiklarna. Kategorierna är följande: Plikten eller 

viljan, Ge upp en del av sitt liv, När det inte blev som planerat, Tiden räcker inte till, 

Leva med en främling och Känslomässiga förändringar. 

  

Plikten eller viljan 

Många anhöriga kände att de tvingades in i den nya rollen som vårdare på grund av 

egna värderingar såväl som yttre påverkan, Det skedde plötsligt och de hade inte en lång 

period på sig, under vilken de kunde anpassa sig till den nya situation där de kunde lära 

sig de färdigheter som krävdes för att bli anhörigvårdare. Detta har visat sig leda till att 

många anhöriga ställde sig frågan huruvida de skulle klara av de fysiska aspekterna av 

vårdandet. Likaså fanns funderingar och tankar hos de nya vårdarna hur de skulle klara 

av de psykiska aspekterna (Weinland, 2009; Kerr & Smith, 2001). 

 

En stor del anhöriga kände vid tidpunkten för deras närståendes hemgång från sjukhuset 

att det var deras plikt att inte den vårdande rollen. Den moraliska plikten belyste många 

vårdares skäl till varför de intog den vårdande rollen. Anhöriga såg vårdandet som en 

medmänsklig handling och något de gav för att visa sin kärlek gentemot den behövande 

närstående (Weinland, 2009; Kerr & Smith, 2001). 

 

Engagemang var också ett tema i varför anhöriga vårdade. De kände att det fanns en 

känsla av skyldighet inom familjen att ge vård. Denna känsla av att ge vård till en 

familjemedlem fick de anhöriga att känna en tillhörighet inom familjen. Makar tänkte 
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ofta på deras äktenskapslöften och det ansvar som kommit med dessa (Weinland, 2009). 

För en del var det helt naturligt att inta den nya rollen som vårdare. Det gjorde att de 

anhöriga inte alltid reflekterade över situationen, det var viljan att hjälpa som gick över 

till ett vårdande (Janlöv, Rahm-Hallberg & Petersson, 2006; Johansson, Fridlund & 

Hildingh, 2004). Få reflekterade över hur vårdandet kunde påverka deras egna fysiska 

eller psykiska behov (Johansson et al., 2004; Linderholm & Friedrichsen, 2010). Två 

övergripande anledningar till den bristande reflektionen framkom. Den ena var att den 

anhörige i vissa fall hade i tankarna att den sjuke närstående skulle gå tillbaka till att 

kunna ta hand om sig själv i framtiden, men fram till dess fick den anhörige ge stöd åt 

den närstående. Det var vanligt att det blev en dygnet runt vård för den anhöriga redan 

från första början (Johansson, Fridlund & Hildingh, 2004). Vissa gav uttryck av att de 

inte reflekterade innan de gav sig in i den vårdande rollen då känslan av att vara lojal 

kom först. Denna moraliska plikt fanns inte enbart mellan makar utan även ex-makar, 

mellan föräldrar och deras vuxna barn (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Vårdandet 

mellan förälder och barn grundades på en moralisk plikt då det förväntades av barnen att 

de skulle hjälpa sin förälder när de blev äldre (Janlöv et al., 2006). En anhörig beskriver 

hur han varit i centrum i föräldrarnas liv och kände nu ett behov av att visa uppskattning 

genom att ta hand om sina sjuka föräldrar. Likaså beskriver en svärdotter sin kärlek 

gentemot sin svärmor, som hon tyckte mycket om, och hon ville nu visa det genom att 

vårda henne (Samuelsson, Annerstedt, Elmståhl, Samuelsson & Grafström, 2001).  

 

Studien av Johansson et al. (2004) beskriver två olika typer av vårdare. En typ av 

anhöriga anpassade sig till situationen, de ville gärna vårda men gjorde det till en viss 

gräns och de uppmärksammade att de ibland kunde behöva ta en paus i vårdandet för att 

kunna hantera den vårdande situationen och rollen. Ibland kunde de ändå finna sig i en 

situation då de kände att de behövde minska sitt engagemang och delegera över 

vårdandet till vårdpersonal. Dessa anhöriga som anpassade sig hade oftast tidigare 

erfarenheter av liknande situationer, antigen genom sin närstående, sig själv eller genom 

att de själv jobbat med liknade situationer.  

 

Många anhöriga kände att det fanns yttre faktorer som gjorde att de valde att vårda. 

Faktorerna kunde vara att den närstående såg det som en självklarhet att den anhöriga 

skulle ta sig an rollen som anhörigvårdare och vårda. Känslan av att den sjuke tog det 

för givet att den anhöriga skulle vårda påverkade den anhöriges beslut om att inta den 

vårdande rollen (Linderholm & Friedrichsen, 2010) 
 

En yttre påverkan på anhörigas beslut kring att åta sig den vårdande rollen kunde 

komma från sjukvårdspersonalen, de upplevde att personalen såg det som en 

självklarhet att om en närstående blir sjuk så tar den anhörige över vården (Linderholm 

& Friedrichsen, 2010). I studier av  Linderholm och Friedrichsen (2010); Kerr och 

Smith, (2001); Smith, Lawrence, Langhorne och Lees, (2004)  visar att anhöriga inte 

upplevde sig tillfrågade av vården om de skulle klara av att sköta hushållet, det 

ekonomiska och samtidigt vårda. De kände att rollen som vårdare togs för given oavsett 

ålder, hälsa eller personliga omständigheter. Studierna visar att vårdare klagade över det 

faktum att vården antog att de skulle vårda sina närstående efter att denne kom hem från 

sjukhuset oavsett om de upplevde att de kunde eller ville ta på sig den vårdande rollen. 

Att den anhörige skulle klara av att ta ansvar för medicinering var något som var 
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outtalat men upplevdes som förväntat av vårdpersonalen (Linderholm & Friedrichsen, 

2010). 

 

Ge upp en del av sitt liv 

Anhörigvårdare beskriver att de inte planerade för framtiden, då de såg livet som 

oförutsägbart. De lärde sig att ta livet dag för dag. Många av dem anpassade livet till en 

långsammare takt och kände att de missade stimuli av sociala interaktioner och 

möjligheten att fullfölja sina intressen. Livet sågs som smalare, ett liv med många nya 

restriktioner (Smith et al., 2004). Vårdarna upplevde att livet var i ett totalt avbrott efter 

deras närståendes insjuknande, som ledde till ökat ansvar, förändrade prioriteringar och 

en oförmåga att planera (Houldin Arlene, 2007). Upplevelsen av vårdandet gentemot 

den närstående fick dem att känna sig bundna vilket i sin tur påverkade deras dagliga 

liv. Anhöriga beskrev upplevelsen av att deras personliga fritid påverkades av den 

närståendes behandlingar, det gav en känsla av enformighet då behandlingarna 

påverkade de dagliga sysslorna och övertogs av en känsla av rutin (Ziegert & Fridlund, 

2001). Vårdarna i studien av Houldin Arlene (2007) uttryckte att tidigare framtidsplaner 

nu var kraftigt påverkade av situationen.  De kände att de inte kunde skapa planer för 

framtiden då de inte ens visste hur morgondagen skulle se ut. Då den närstående 

kommit på fötter och blivit starkare blev det tydligare hur framtiden skulle förändras. 

Gemensamma aktiviteter gavs upp av den anhöriga då den närstående inte längre kunde 

utföra det som de gjort gemensamt förr, trots att denne rehabiliterats (Persson, 

Severinsson, Hellström, 2004).  

 

Att vårdarnas sociala liv och intressen blev begränsade som en konsekvens av vårdandet 

ledde till att deras egna hälsotillstånd försämrades beskrivs i studien av Smith et al., 

(2004). I en studie av Houldin Arlene (2007) uppgav de anhöriga en mängd olika 

symptom till följd av att vårda sina närstående, bl.a. ångest, depression, dålig sömn, 

minskad aptit, skuldkänslor och ilska. 

 

Anhöriga avsatte ingen egentid i början efter att den närstående kommit hem från 

sjukhuset. All tid fokuserades på att tillgodose det vårdande behovet den närstående 

hade. De slösade inte tid på annat, då den tiden behövdes till vårdandet(Pereira & 

Rebelo Botelho, 2011). De förklarade vidare i studien att den plötsliga och oförväntade 

situationen att bli vårdare ledde till förändringar i de familjära förhållanderna, de 

professionella förhållandena samt det personliga och sociala förändras. Detta ledde till 

att planerade projekt vart tvungna att skjutas upp eller avbokas helt (Pereira & Rebelo 

Botelho, 2011).  

 

Flertalet vårdare tycktes känna sig isolerade i den vårdande rollen. Möjligheten för dem 

att komma ut var begränsad eller så förlorades viljan till det. Det gemensamma sociala 

livet minskade efter att den närstående insjuknat (Houldin Arlene, 2007). Några tog tid 

ifrån jobbet, andra jobbade färre timmar eller sade upp sig helt då de kände att de inte 

hann med jobbet eller att de kände att det var viktigare att vistas hemma med den 

närstående (Houldin Arlene, 2007; O´Conell & Baker, 2004). De vårdare som jobbade 

kvar upplevde det som tungt då kollegor frågade om den sjuka närstående (Houldin 

Arlene, 2007).  Anhörigvårdarna kände sig förändrade i den nya rollen som vårdare, 

genom att den nya rollen inverkade på deras arbetsliv och tvingade dem att förändra sin 
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sysselsättning. För några resulterade den påtvingade förändringen i att de kände en 

ilska, de saknade sitt jobb och sina arbetsrutiner (O´Conell & Baker, 2004). Det 

framkommer vidare i studien av Houldin Arlene (2007) att en kvinna berättar om hur 

hon möttes av motstånd när hon försökte leva sitt eget liv. Hon uttryckte hur folk 

frågade henne varför hon inte var hemma och vårdade sin närstående istället för att ta 

sig egentid. Kvinnan menade på att hon behövde leva själv, för vem skulle ta hand om 

den närstående om hon, som hon uttryckte det, skulle vara levande död om hon 

berövades på hela sitt sociala och privata liv.   

 

Anhöriga upplevde att det var tungt att vårda 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan i 

flera månader utan något avbrott från vårdandet. Det konstanta vårdgivandet gav dem 

känslan av att vara stressade. Det fanns alltid med i bakhuvudet, de kunde inte släppa 

tankarna kring den närstående trots att de gjorde andra saker (Butcher, Holkup, 

Buckwalter Coen, 2001). De förklarade vidare i studien av Butcher et al. (2001) att de 

anhöriga försökte njuta då de inte vårdade men tankarna på den närstående förföljde 

dem och tankarna kring att när de var klara med aktiviteten, måste de återgå till den 

vårdgivande rollen. De kände att de inte längre kunde undgå den nya rollen de försatts i, 

att nu vara vårdare (Butcher et al., 2001). Genom att bli vårdare förlorade de det livet 

som de levde innan den närstående blev sjuk (Pereira & Rebelo Botelho, 2011). I 

studien av Ziegert och Fridlund (2001) beskriver de anhöriga hur förlusten av fritid 

ledde till förlust av vänner då mer tid behövde spenderas med den sjuka närstående, som 

ledde till att de i mindre utsträckning deltog i olika gemensamma sociala aktiviteter med 

vännerna. De träffade sina vänner allt mer sällan och några uttryckte att de totalt tappat 

kontakten med sina vänner (Ziegert & Fridlund, 2001). 

 

 

Oro över framtiden 

Anhörigvårdare kastas idag in i en roll som de är dåligt förberedda inför (O´Conell & 

Baker, 2004).  Studien av O´Conell och Baker (2004) belyser upplevelser där vårdarna 

kände att de inte hade något val i situationen. Det kände sig tvingade att lära sig att 

”simma eller sjunka”, det fanns inget annat alternativ. Detta gav dem en stark känsla av 

osäkerhet inför framtiden (O´Conell & Baker, 2004). Oron över framtiden förvärrades 

då de anhöriga inte fick ta del av aktuell och relevant information angående den 

närståendes prognos från sjukvården. Osäkerhet hos anhörigvårdarna fanns kring den 

närståendes återhämtning och de uppgav svårigheter att planera livet, efter det nya 

eskalerande ansvaret (O´Conell & Baker, 2004). De anhöriga upplevde sig ha en brist 

på kunskap och färdigheter som de ansåg krävdes för att vårda sin närstående när de 

kom hem från sjukhuset (Smith et al., 2004). Anhöriga som fick ta sig an den nya rollen 

som vårdare upplevde oftast att de fått sparsamt eller ingen information från sjukvården 

kring den hjälp och det stöd som fanns att tillgå. I vissa fall fick de anhöriga information 

om vilken hjälp som fanns tillgänglig och lovades att få all den hjälp de behövde för att 

klara av den nya vårdande rollen. Dock var det få som upplevde att de fick den hjälp 

som tidigare utlovats (Kerr & Smith, 2001). Majoriteten av vårdarna i studien av Smith 

et al. (2004) upplevde att de fått otillfredsställande information och vid fel tidpunkt. De 

ville veta mer kring sjukdomen, fysiska och emotionella effekter, riskfaktorer, återfall, 

medicinering, andra behandlingsalternativ, hjälpmedel, tjänster, förmåner samt 

avlastning (Smith et al., 2004). De var själva tvungna att söka vägar för att säkra de 
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resurser som behövdes för att klara av vårdandet och sitt liv. De ansåg att de inte blivit 

tillräckligt förberedda av vårdpersonalen för vad som väntade dem och de fick snabbt 

anpassa sig till situationen när den närstående kom hem (Smith et al., 2004). Detta 

styrks i en studie av Linderholm och Friedrichsen (2010) då de anhöriga inte bara kände 

sig ansvariga för omvårdnaden men även att ta det medicinska ansvaret, något de inte 

var förberedda på eller upplärda för att hantera. En känsla av att bli besviken och 

övergiven framkom då de hade förväntat sig mer eftervård av den närstående (Smith et 

al., 2004). De anhöriga fick själva ta reda på den information de behövde och själva lära 

sig hur de skulle vårda sin närstående (Smith et al., 2004).   

 

I studien av Smith et al. (2004)  rapporterades det att ett år efter anhöriga blivit vårdare 

hade de fortfarande en störd sömn då patientens hade hjälpbehov nattetid, de vaknade 

när den närstående vaknade för de var oroliga och kunde inte stänga av sin roll som 

vårdare. Anhöriga förklarade vidare i Samuelsson, et al. (2001) att de upplevde att de 

aldrig kunde vara fria och den bundenhet de kände ledde till en känsla av isolering. I 

denna isolering upplevde de att de inte längre kunde träffa sina vänner. Detta resulterade 

slutligen i att många anhöriga blev deprimerade (Samuelsson et al., 2001). Det beskrivs 

i studien av Smith et al. (2004) att vårdandet upplevdes som ett ”dygnet-runt-jobb”, sju 

dagar i veckan och de kände att de saknade alternativ och förmåga att vara spontana. 

Detta fick dem att se att det är viktigt att se sina egna begränsningar och ta vara på sig 

själv. Dessa anhörigvårdare hade en stor önskan samt längtan om att få tid för sig själva 

för att slappna av och kunna uppleva fysiskt såväl som psykiskt välbefinnande. Trots 

denna ständiga önskan och längtan offrade de allt hos sig själva för att ta hand om sin 

närstående då de hade en genuin vilja och tycktes för dem vara det enda mänskliga att 

göra (Johansson et al., 2004). 

 

 

Anhörigvårdare i studien av Kerr och Smith (2001) uppgav en oro över att de 

närstående skulle försämras i sin sjukdom eller få ett återfall vilket kunde leda till att 

vårdandet blev tyngre. En anhörig i studien av Butcher et al. (2001) beskriver hur hon 

kände att drömmarna om den gyllene framtiden med pension inte längre var tillgänglig 

efter att hon blivit vårdare. Hon fick istället tänka tillbaka, minnas och glädjas av den 

tiden som varit. Många nya vårdare försökte handskas med osäkerheten kring den 

nyuppkomna situationen och med den initiala chocken genom att försöka hålla sig 

positiva och tro på att situationen skulle förbättras med tiden (O´Conell & Baker, 2004). 

Genom att inte bli överväldigad utan ta det dag för dag och istället acceptera 

situationen, var det som gjorde att vårdgivarna kände en förlust av deras tidigare 

livsvärld som de hade haft gemensamt med den närstående innan den närstående blivit 

sjuk. Nu hade de inte bara förlorat kontrollen över tiden, de kände sig även tvingade av 

att leva ensamma, vilket gav en känsla av minskad frihet (Pereira & Rebelo Botelho, 

2011). Sjukdomen dominerade vardagen, som blev enformig och rutinmässig. De fick 

en förändrad livsvärld och de anpassade sig till den nya situationen. De kände att 

framtiden var osäker och att de behövde leva dag för dag (Ziegert & Fridlund, 2001). 

 

Genom att utveckla nya tillvägagångssätt såsom att vara mjuk i sina handlingar och att 

ha tålamod, utvecklades en enklare vårdsituation, vilket beskrivs i en studie av Butcher 

et al. (2001). För vårdgivarna var det en stor kamp att kunna erkänna sina egna 

begränsningar och inse att de inte klarade av allt själva, och i vissa fall var de tvungna 
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att begära hjälp och stöttning (Butcher et al., 2001). Anhörigvårdarna i en studie av 

Persson, Severinsson och Hellström (2004) menade att de ville vara starka och stöttande 

för sina närstående för att skydda dem. Det som var viktigast för den anhörige i 

vårdandet var att ge den närstående en känsla av säkerhet och stöd (Johansson et al., 

2004). De upplevde att de behövde vara starka för att den anhörige inte kunde ta hand 

om sig själv. I studien framkom det att det gick för långt för en anhörigvårdare och att 

hon behövde själv sjukskrivas (Persson, Severinsson, Hellström, 2004).    

 

Vårdare i studien av Smith et al. (2004) uttryckte att den fysiska bördan lättade över 

tiden. Detta antingen för att den närstående hade förbättrats i sitt tillstånd eller genom 

ett framgångsrikt lärande av anpassningstekniker. Hur de olika vårdarna klarade av den 

nya rollen tycks enligt O´Conell och Baker (2004) bero på vårdarens personlighet som 

varierar från person till person. Vidare framgår det i studien  att anhöriga uttryckte att de 

fann en inre styrka i den nya rollen, något som de tidigare inte upplevt hos sig själva. De 

anhöriga fann då nya sätt att handskas med beteenden som var jobbiga hos den 

närstående. De såg det som sitt ansvar att se till att skapa möjligheter för den närstående 

att utföra aktiviteter som de fortfarande var kapabla att utföra och njuta av (Butcher et 

al., 2001). 

 

Tiden räcker inte till 

I studien av Butcher et al. (2001)  framgick det att anhöriga upplevde en frustration och 

stress över den tid som gick åt att vårda den närstående. Tiden det tog att utföra 

omvårdnad samt att ständigt finnas där för den närstående ledde till att vårdarna fick 

anpassa sig. Detta för att få den knappa tiden och vårdandet att gå ihop (Butcher et al., 

2001). För de vårdare som inte bodde i samma hushåll som den närstående, var den 

tyngsta biten att få ett optimalt samspel i att vårda den närstående och samtidigt klara av 

att hinna med andra åtaganden, såsom att ta hand om sina barn. När dessa vårdare var 

med sin närstående kände de ofta att de borde spendera mer tid med familjen, och när de 

inte var med den närstående upplevde de skuldkänslor över att de inte fanns där mer för 

den närstående (Kerr & Smith, 2001). 

 

Tidsbristen hos många anhöriga belystes av känslan att de behövde ha kontroll över den 

närståendes sjukdom och allt som kretsar kring den, såsom undersökningar och 

behandlingar på sjukhuset. Detta krävde mycket tid då anhöriga kände att de alltid var 

tvungna att följa med på sjukhusbesök, till vårdcentraler etc. för att kunna känna sig 

lugnare och tryggare i situationen. Kontrollbehovet uttrycks av många och ledde i vissa 

fall hos de anhöriga till en stressad känsla (Ziegert & Fridlund, 2001). Anhöriga 

upplevde att tidsbilden förändrades efter att de åtagit sig den vårdande rollen. De kände 

att de levde för stunden och kände att de förlorade förmågan att kontrollera tiden. Tiden 

uppfattades kontrollera dem istället och gå förlorad utan att de kunde påverka det. 

Känslan av att tiden blir fråntagen och livet började byggas kring ett tidspressat schema 

som de inte själva upplevde att de hade någon kontroll över, som blev mer och mer 

påtagligt. Detta ledde till att de kände sig stressade och överväldigade av 

vårduppgifterna de skulle hinna med att göra under viss begränsad tid (Pereira & Rebelo 

Botelho, 2011).  Anhöriga i studien av O´Conell och Baker (2004) beskrev hur de 

upplevde ett behov av att stänga av emotionellt från den vårdande rollen utan att känna 

skuldkänslor, samt att de måste ta tid ifrån vårdandet och ägna tid åt sig själv och 
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aktiviteter som inte involverar den vårdande rollen, och genom detta ”ladda upp 

batterierna”. Anhöriga upplevde svårigheter med att hjälpa den närstående utan att 

beröva dem på de återstående förmågor de har (Samuelsson et al., 2001). Det som 

ansågs tyngst i den vårdande rollen var att vara tillgänglig oavbrutet. Många anhöriga 

vårdade 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan utan någon form av avlastning. Det 

fanns en uppenbar fysisk och känslomässig börda i detta (Johansson et al., 2004). 

 

Förändrad relation 

Anhöriga upplevde att det blev förändrade roller när den närstående blev sjuk 

(Johansson et al., 2004). Deltagarna i studien beskriver att det förändrades så fort, som i 

en handvändning. Anhörigvårdaren behövde förändra sitt liv och sitt sätt att leva och de 

kände sig vilsna i den närståendes sjukdom (Ziegert & Fridlund, 2001). Att bli 

anhörigvårdare förde med sig att de kände sig ansvariga för att sköta om den 

närståendes hem, de hade en vilja att vara till hjälp. Anhöriga beskrev att de ensamma 

behövde åta sig uppgiften att driva hushållet och utföra de dagliga sysslorna (Ziegert & 

Fridlund, 2001). Känslan av ansvar för välbefinnandet hos den närstående blev 

uppenbart. Detta upplevdes som en vändning, en förändrad relation mellan vårdaren och 

den närstående såväl som en förändrad relation till familjen. Med detta fick 

familjemedlemmarna nya roller, allt från att hjälpa den närstående med personlig 

omvårdnad till hushållssysslor som var framträdande men även mindre synlig hjälp som 

att justera livet till förmån för att kunna fortsätta vårda. Att vårda kunde innebära att 

stödja den närstående i att upprätthålla förmågor och att ha en känsla av värdighet och 

självkänsla (Janlöv et al., 2006). Vårdare i studien av Samuelsson et al. (2001) uttryckte 

svårigheterna med att inte kränka den sjukes autonomi då de hjälpte dem. De förklarade 

vidare i studien av Janlöv et al. (2006) att vårdandet kunde ses i ett sammanhang som 

mer än att bara ge, de fick även tillbaka från den närstående genom t.ex. hemlagade 

rätter och emotionella ting. En annan dimension som de kunde få i gengäld var att den 

anhörige upplevde en länk till det tidigare ömsesidiga livet de haft med den närstående, 

vilket i sin tur kunde ge en känsla av samhörighet (Janlöv et al., 2006) 

  

I studien av Weinland (2009) blev de förändrade rollerna mellan anhörig och närstående 

mer tydlig då en av vårdgivarna beskrev hur han upplevde att han som son, blev en 

fadersgestalt åt sin egen far, rollerna blev ombytta. I studien av Kerr och Smith (2001) 

beskrivs det att den nya rollen som vårdare innehöll fysiska såväl som psykiska 

aspekter, att försöka komma till rätta med den dramatiska förändringen i deras och den 

närståendes livsstil. Därav var de första dagarna efter att den närstående kommit hem 

svårast ur en emotionell synvinkel (Kerr & Smith, 2001). Många anhörigvårdare 

upplevde att de kände sig frustrerade och gav uttryck för att det var svårt att se den 

närstående försvinna iväg i sjukdomen (Butcher et al., 2001). Det förekommer vidare i 

Butcher et al. (2001)   att drömmar och framtidsplaner bara försvann. Anhöriga saknade 

sin tidigare relation till den närstående, nu när denne var där kroppsligen men inte 

personligen. De upplevde att en del av personen hade dött. Relationen förändrades 

också på så sätt att de såg den närstående som vuxen samtidigt som de ibland fick ta 

hand om dem som om de var deras barn. Att vara anhörigvårdare beskrevs också som 

något positivt, att de fick ett band som de inte annars hade haft. De värnade om 

relationen av att vara anhörigvårdare (Butcher et al., 2001). 
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Känslomässiga förändringar 

Att bli involverad i vårdandet förde med sig känslomässiga laddningar. Anhöriga var 

oroliga över om de skulle klara av vårdandet när den närstående kom hem och de hade 

svårt att veta hur de skulle hantera situationen. En rädsla väcktes hos anhörigvårdarna 

och gav sig till känna när de inledde sin nya roll (Janlöv et al., 2006; Pereira & Rebelo 

Botelho, 2011; Smith et al., 2004). 

 

Den vårdande rollen upplevdes av anhöriga som tröttande och de kunde känna sig 

utmattade (Samuelsson et al., 2001). Irritation var en känsla som väcktes hos vårdarna, 

främst de som aldrig tog sig egentid från den vårdande rollen. Anhöriga som vårdade 

närstående där det krävdes att de ständigt behövde motivera den närstående för att öka 

deras vilja samt för att få dem att öka sitt deltagande, orsakade konflikt mellan vårdaren 

och närstående. Dessa situationer provocerade fram en frustration inom vårdaren och 

kunde leda till att vårdaren utvecklade en depression (O´Conell & Baker, 2004; Smith et 

al., 2004). Något som även genomlös många anhöriga genom deras nya roll var oron 

över ekonomin (Houldin Arlene, 2007). 

 

Anhörigvårdare rapporterade en subjektiv känsla av ansträngning i olika aspekter såsom 

fysiska, psykiska, känslomässiga samt sociala. Anhörigvårdarna beskrev hur svårt det 

var att hantera beteendeförändringar hos den närstående, så som frustration som snabbt 

blev till vrede. Detta ansågs vara resultatet av förlusten av aktivitet eller rollen i 

familjen/arbetsplatsen samt möjligtvis en lägre nivå av återhämtning. När de närstående 

upprepade gånger fick utlopp för sin ilska gentemot den vårdgivande anhöriga var det 

kraftigt påfrestande på relationen. Ilskan var ett uttryck för något helt annat än vad det 

utgav sig för att vara.  Den anhörige kunde anklagas för att de inte besökte den 

närstående trots att de tidigare under dagen gjorde detta (Samuelsson et al., 2001; Smith 

et al., 2004).   

 

Känslomässigt lidande, skuld och negativa tankar är något alla vårdare i studien 

Samuelsson et al. (2001) beskriver. De beskrev att de ibland blev arga och otåliga mot 

den sjuke närstående. En vårdare beskrev stora skuldkänslor och dåliga samvete för att 

inte ha gjort tillräckliga prioriteringar för sin mor, utan prioriterat sin familj över 

modern (Samuelsson et al., 2001). Att vårda kunde upplevas som givande och 

tillfredställande vilket förbyggde skuldkänslor hos den anhörige (Janlöv et al., 2006). 

Anhöriga beskrev svårigheten med att förstå vad som pågick och att hantera sina 

känslor av ilska, irritation och ett dåligt samvete. Den närstående som en gång varit 

ödmjuka hade nu blivit en helt ny person, en person full av ilska, frustation och sorg 

(Samuelsson et al., 2001). Det beskrivs i studien av Butcher et al. (2001) att frustration 

och stress leder till att ilska kommer till ytan. Detta gjorde att de anhöriga oroade sig 

över hur de skulle hantera ilskan och hur det påverkade den närstående, eftersom detta 

blev ett extra stressmoment.  

Att känna sorg var uppenbart hos många anhöriga, det var något som tog energi och 

skapade en känsla av depression. Anhöriga beskrev sorgen som hjärtskärande, att se den 

närstående förlora förmågan att utföra det som den denne tidigare klarat av själv 

(Butcher et al., 2001). Anhörigvårdarna kände sig hjälplösa i situationen och detta 

påverkade dem personligt. De kände att de behövde vara någon form av expert för att 

kunna hjälpa den närstående (Houldin Arlene, 2007). 
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Även då anhöriga upplevde stress och frustration i den vårdande rollen hittade de vägar 

att finna en bra attityd. Att respektera den närståendes värdighet samt att försöka 

upprätthålla normalitet så långt som möjlig, var något som de anhöriga värnade om. 

Flera anhöriga uttryckte önskan om att upprätthålla en normalitet för barnens skull 

(Butcher et al.. 2001; O´Conell & Baker, 2004; Houldin Arlene, 2007). De vårdare som 

på något vis var troende talade om vikten av att använda tron för att upprätthålla 

normalitet. Vårdarna uttryckte även att tron var det som hjälpte dem att hantera 

sjukdomssituationen positivt, medan andra uttryckte sökandet efter en mening med 

vårdandet (Houldin Arlene, 2007). 

 

För att bibehålla en positiv attityd och klara av dagen använde vårdarna humor. Humorn 

var en viktig och stor del i vardagen. Skratt och vitsar i alldagliga situationer användes 

för att klara av det nya förhållandet. Vissa andra vårdare uttryckte att de använde sig av 

ett undvikande tillvägagångssätt för att bevara en positiv inriktning (O´Conell & Baker, 

2004; Houldin Arlene, 2007). 

 

Stort värde fanns i stödet som de anhöriga fick av sin familj och vänner, detta var något 

de betonade i deras berättelser. Stödet kunde variera i form av att familj och vänner gav 

emotionellt stöd till att de assisterade i vårdandet av den närstående, hjälpte till med 

hushållssysslor eller bidrog med ekonomiskt stöd. De vårdare som fick stöd från övriga 

familjemedlemmar uppgav inte samma uppenbarliga behov av yttre stöd som de 

anhöriga som inte fick stöd från övrig familj (O´Conell & Baker, 2004; Kerr & Smith, 

2001) 

 

Upplevelsen av att bli en anhörigvårdare ledde ofta till en självreflektion med 

funderingar kring att vara en vårdgivare, hur oförutsägbart det var och fundera över sin 

egen existens. Gemensamt för vårdarna tycktes vara en rädsla över framtiden (Pereira & 

Rebelo Botelho, 2011; O´Conell & Baker, 2004; Samuelsson et al., 2001; Smith et al., 

2004; Houldin Arlene, 2007). Tankarna kring framtiden uttryckte att de inte tänkte 

långsiktigt, de föredrog att ta en dag i taget. Anhöriga som tänkte på framtiden oroade 

sig ofta för sin egen hälsa och hur det skulle bli om de själva blev sjuk så att det inte 

längre gick att vårda (Kerr & Smith, 2001; Pereira & Rebelo Botelho, 2011; O´Conell 

& Baker, 2004; Samuelsson et al., 2001; Smith et al., 2004; Houldin Arlene, 2007). Ett 

stort orosmoment hos de anhöriga var hur de skulle ordna för den närstående då det 

längre inte var möjligt att vårda dem i hemmet. Svårigheten med att avgöra om den 

närstående behövde flytta till en vårdinrättning uppgav många anhöriga som mödosamt 

(Pereira & Rebelo Botelho, 2011; O´Conell & Baker, 2004; Samuelsson et al., 2001; 

Smith et al., 2004; Houldin Arlene, 2007). Tankar i termer kring liv och död 

involverades och fick familjen att bli mer medveten. Känslan av försämring av den 

närstående väckte känslor av empati men också sorg, smärta och frustration hos den 

anhöriga (Janlöv et al., 2006) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Det här är som tidigare nämnt en litteraturstudie byggd på kvalitativa studier. Syftet var 

att belysa upplevelser att vårda en närstående i hemmet hos de anhöriga, detta skulle 
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vara oberoende av den närståendes sjukdom. Frågan författarna i början ställde sig var, 

om denna studie skulle göras empiriskt eller som en litteraturstudie. I den inledande 

sökprocessen fann författarna inga andra studier som beskrev detta fenomen. Däremot 

beskrevs det hur det var att vara närstående till en anhörig med en specifik sjukdom 

eller åkomma. Axelsson (2008) skriver att det finns en stor mängd studier inom området 

vårdvetenskap, detta har medfört att behovet att litteraturstudier som ger en översikt 

över tidigare forskning har ökat. Den slutsatsen stärkte vårt val av att göra en 

litteraturstudie. 

  

Tanken var att ha med både kvalitativa och kvantitativa artiklar i studien, men det var 

svårt att få med de kvantitativa artiklarna utan att tolka dem samt att sammanställa dem 

med de kvalitativa artiklarna uteslöt vi dem då helt. Sökningen efter lämplig litteratur 

till denna studie gjordes i Samsök, detta gjorde att vi fick träffar i flera av de andra stora 

databaserna så som t.ex. Cinahl och Pubmed. Valet av databas gjorde att författarna fick 

en bred bild av artikelutbudet. Problemet som kan ha uppstått vid sökning i Samsök är 

att artikelutbudet blev för stort och relevanta artiklar kan ha förbisetts, detta medför att 

de mest relevanta artiklarna till denna studie möjligen inte är med i resultatet. 

Författarna anser dock att resultatet i studien är starkt och relevant på det sättet att det 

svarar på studiens syfte.   

 

Författarna var till en början inriktade på att endast använda studier gjorda i Sverige, 

men återigen, för att få en så bred bild som möjligt utökades sökningen. Artikel av 

Weinland (2009) som beskrev upplevelsen av att vara anhörigvårdare bland 

afroamerikanska män i USA söktes fram och tycktes vara lämplig att använda i studien. 

I artikeln beskrevs en oro över pengar och den ekonomiska aspekten av att utföra vård i 

hemmet. Detta var ett problem som författarna funderat på tidigare då andra länder 

många gånger inte har det sociala stöd som vi har tillgång i Sverige. Därför var det inte 

relevant att ta med denna del av artikeln i vår studie. Annars stämde resultaten bra 

överens mellan artiklar skrivna i och utanför Sverige då det gällde anhörigas upplevelser 

att vara vårdare. Därför är ett flertal artiklar från andra länder inkluderade.    

 

Subkategorier är något författarna valt att inte använda då det blev för lite text under 

dem. Det blev då för korta stycken och texten fick inget bra flöde och sammanhängande 

i resultatet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet bygger på sex kategorier som beskriver anhörigvårdares upplevelser av att 

vårda. Det ger en större inblick av vad anhörigvårdare upplever när de intar sin nya roll, 

som vårdare åt en närstående, något som kommer bidra med stor hjälp i vår framtida 

yrkesroll. Vi författare ville att artiklarna vi valde skulle ge oss en så bred bild som 

möjligt av att vara anhörigvårdare. Artiklarna som skapade resultatet belyste vårdare 

från flertalet länder, med olika åldrar, kön, ekonomisk status samt att de varit vårdare 

olika långt tid och vårdat en närstående som lider av olika sjukdom. Trots att artiklarna 

belyste vårdare till närstående med olika sjukdomstillstånd fann vi att de hade mycket 

gemensamt, precis som vi anat i början av studien. Genom denna litteraturstudie fann vi 

inte bara att de hade mycket gemensamt, men även att de hade likartade upplevelser.  
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Gemensamma nämnare hos de intervjuade anhöriga i de tretton studierna som granskats 

framkom en upplevelse av en förändrad livsvärld i någon form då de tvingas eller 

frivilligt intog den vårdande rollen. I studier av Kerr och Smith (2001); Smith et al., 

(2004) framgår det hur anhöriga känner sig tvingade in i den nya rollen av 

vårdpersonalen. Det framgår även i samma studier att anhöriga upplever brist på 

information, stöd och hjälp från vårdpersonalen. Författarna anser att det är viktigt att 

belysa dessa upplevelser för att ge sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal en 

inblick. Vården tycks se det som en självklarhet och ta det för givet att familj och 

anhöriga ska inta den vårdande rollen, då den närstående återgår till hemmet, pga. 

bristande vetskap och förståelse för hur vårdarna egentligen upplever det. Författarna 

tror även att många anhöriga kan uppge att de vill och kommer att vårda sin närstående 

hemma, då de känner att det är det som vårdpersonalen förväntar sig av dem. Detta 

framgår i studien av Linderholm och Friedrichsen, (2010) där informanterna beskriver 

hur de upplevde att vården tog det för givet att de skulle vårda i hemmet.   

 

I flertalet av de artiklar som använts, framgår det att anhöriga upplever stress i den 

vårdande rollen samt känner sig isolerade. Vissa anhöriga vårdar och finns tillgängliga 

för sin närstående 24timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, året om. Genom att alltid 

behöva vara tillgänglig för sin närstående skapas en känsla av isolering hos de anhöriga 

som i sin tur leder till en känsla av stress. Isoleringen bidrar till att många anhöriga 

mister en stor del eller allt sitt sociala liv vilket slutligen kan leda till en depression. 

Persson et al. (2004) beskriver i sin studie hur anhöriga upplever att de ständig behöver 

vara starka och stöttande föra sina närstående. Vidare framkommer det i studien av 

Persson et al. (2004) att detta gick så långt för en anhörig att hon själv behövde 

sjukskriva sig.  

 

Författarna fann vidare att flertalet anhöriga upplever ett behov av att komma ifrån den 

vårdande rollen, ägna sig åt sig själv och aktiviteter som inte involverar vårdandet. En 

del anhöriga beskrev ett behov av att stänga av emotionellt från den vårdande rollen 

utan att behöva känna skuldkänslor (O´Conell & Baker, 2004) Detta tycks vara svårt då 

de flesta vårdare upplever en form av kontrollbehov. Ett kontrollbehov som i sin tur 

leder till känslor av stress för de anhöriga (Ziegert & Fridlund, 2001). Genom att som 

sjuksköterska identifiera denna upplevelse och behov kan vi erbjuda stöd och hjälp i 

form av eventuell avlastning. Detta tror vi skulle underlätta för de anhöriga i den 

bundna rollen som anhörigvårdare. Det tycks vara vanligt att anhörigvårdarna har ett 

kontrollbehov kring vårdandet och har svårt att släppa rollen och tankarna kring hur den 

närstående har det då de inte är med honom eller henne ser vi att det är av stor vikt att 

den som skall ta över vårdandet skapar en förtroendefull relation med den anhöriga. 

Anhörigvårdaren måste lita på dem som skall ta över vårdandet, annars tror vi inte att de 

kan släppa dessa tankar och oro. Denna tanke relaterar vi till att det framgår i studier av 

O´Conell och Baker (2004); Kerr och Smith (2001) att de anhöriga lägger stort värde i 

stödet de får av sin familj och vänner. Stödet kunde vara emotionellt, praktiskt eller 

ekonomiskt och tycktes underlätta deras vårdande. Kan då vården identifiera dessa 

stödbehov och erbjuda emotionell såväl som praktisk hjälp kan stressen och upplevelsen 

av börda minskas för en del samt välbefinnandet ökas. 

 

I ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor står följande: ”Sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden är: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa 
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hälsa samt att lindra lidande. Sjuksköterskan erbjuder vård till individen, familjen och 

allmänheten.” (Svenska sjuksköterskeföreningen, 2007, s3). Detta ser vi som att 

sjuksköterskan har ett ansvar att genom bästa förmåga stötta de att finna ett 

välbefinnande i sin nya roll och lindra deras lidande, genom att se till den enskilda 

individen. Vi tror vidare att större delen anhöriga som inte känner sig tillfredsställda i 

sin nya roll som vårdare skulle uppleva ett större välbefinnande om de fick bättre 

information och stöd från vårdpersonal.  Anhöriga tycks uppleva att de fått bristande 

information eller ingen alls inför den nya rollen. Detta ledde till att de kände sig 

besvikna och övergivna (Smith et al., 2004). Informationen kunde kännas bristfällig för 

de anhöriga som fått informationen då de inte varit mottaglig och inte tillgodosett sig 

den. Informationen skall anpassas till varje enskild individ genom att sjuksköterskan via 

sin pedagogiska roll identifierar vad den enskilda anhöriga är i behov av för 

information. Informationstillfället skall även äga rum då den som skall få informationen 

är mottaglig för det (Bergh, 2003). Vikten av att sjuksköterskan har en relation till den 

anhöriga innan undervisningen är stor. Relation beskriver Wiklund (2003) som en 

betydelsefull del i vårdandet, då det är i det mellanmänskliga samspelet vi som 

människor utvecklas. Utan relationen reduceras vårdandet och arbetsuppgifter blir 

istället utförda (Wiklund, 2003). Det är viktigt för tilliten och för att den anhöriga skall 

kunna lita på sjuksköterskan samt tillgodose sig informationen de fått. 

 

Genom studier som denna kan sjuksköterskor få vägledning till vilka behov de anhöriga 

upplever att de har. Slutligen, genom att sjuksköterskan inte bara ser till den närstående 

men också dennes anhöriga, som även de upplever en förändring i sin livsvärld kan 

deras lidande minskas och förhoppningsvis leda till att de får ett ökat välbefinnande. 

Våra anhöriga är idag av stor betydelse, inte minst för vården. Vi anser att alla de 

anhöriga som tagit sig an den vårdande rollen av sina närstående har bidragit med att 

vården kunnat minska vårdplatser och göra besparingar. Hade inte anhörigvårdarna 

funnits hade inte sjukvården kunnat göra sina besparingar i samma utsträckning. Därför 

kan detta ur en ekonomisk synvinkel ses som att vården skall värna om de anhöriga 

minst lika mycket som om de närstående.  

 

PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

Uppsatsens resultat visar att de anhöriga får en förändrad livsvärld som innehåller 

mycket stress och oro som gjorde att de inte kunde planera inför framtiden och att de i 

vissa fall själva drabbades av sjukdom. Det som är förhoppningarna med denna studie 

är att sjuksköterskan skall få en så bred bild som möjligt över anhörigvårdarnas vardag, 

detta för att kunna lindra deras lidande. Att utifrån denna studie skapa sig en bra 

förförståelse som grund för att främja anhörigvårdares hälsa och välbefinnande. 

 

VIDARE FORSKNING 

Under den tid vi författare har skrivit studien såg vi att det saknas litteratur över att vara 

anhörigvårdare oberoende vilket sjukdomstillstånd den närstående hade. Då vi granskat 

en stor mängd artiklar blev slutsatsen att det gav de anhöriga mycket tillbaka att vårda 

en närstående men det kunde också vara problematiskt. Anhörigvårdarna ökar i dagen 

samhälle och vi tycker att det behöver göras fler studier över de anhörigs upplevelser av 
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att vårda oavsett sjukdomstillstånd. För att sammanfatta, anser vi författare att forskning 

behöver drivas vidare inom dessa områden: 

 Kvalitativa studier om anhörigvårdares upplevelser av att vårda i hemmet 

oberoende av sjukdom.   

 Kvalitativa studier om närståendes upplevelser av anhörigvård i hemmet. 
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Resultatet delades in i  

6 kategorier: 

1) Att få en 

stroke 

2) Sjukhus 

upplevelsen 

3) Efter 

utskrivingen: 

hemma och 

oförberedd. 

4) Förändrade 

relationer 

5) Anpassa sig 

till vårdar 

rollen. 

6) Att få 

information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Titel: 

Burden of 

responsibility 

experienced by 

family caregivers of 

eldely dementia 

sufferers. 

Författare: 

Samuelsson, A M., 

Annerstedt, L., 

Elmståhl, S., 

Samuelsson, S-M., 

Grafström, M. 

Tidskrift: 

Scandinavian 

journal of caring 

science 

Årtal: 

2001 

Ett 

anhörigvårdarp

erspektiv. 

Upplevelser av att 

vårda en anhörig 

med demens. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

De analyserade 

enligt CB 

skala.  

Resultatet delades in i 

6 kategorier: 

1) Symptom av 

demens. 

2) Patientens 

situation. 

3) Relationen 

inna 

demensen. 

4) Vårdgivarnas 

börda. 

5) Vårdgivarens 

känslor. 

6) Vårdgivarens 

copingstrategie

r. 

4. Titel: 

Stroke: an 

exploration of the 

experience of 

informal caregiving. 

Författare: 

22 Kerr, M., Smith., 

L N. 

Tidskrift: 

Clinical 

rehabilitation. 

Årtal: 

2001 

Ett 

anhörigvårdarp

erspektiv. 

Att utforska 

upplevelserna av 

att vara 

anhörigvårdare av 

en stroke 

överlevare. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Datan 

kategoriserade

s genom att 

ständigt 

jämföra 

förfaranden.  

Resultatet delades in i 

4 kategorier: 

1) Förberedelse 

inför 

utskrivning/ 

känslor kring 

utskrivningen.  

2) De tidigare 

veckorna/ 

månaderna 

hemma. 

3) Att ha vårdat i 

ett år. 

4) Framtiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Titel: 

Managing as carers 

of stroke survivors: 

strategies from the 

field. 

Författare: 

O´Conell, B., Baker, 

L. 

Tidskrift: 

International Journal 

of nursing practice 

Årtal: 

2004 

Ett 

anhörigvårdarp

erspektiv. 

Att undersöka 

anhörigvårdarnas  

för att se deras 

perspektiv på stöd 

och deras 

utbildningsbehov 

men även vad för 

copingstrategier 

de använde sig 

av.  

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Explorativ och 

tolkande 

studie.  

De använde sig 

av Nudist i sin 

granskining av 

datan.  

Resultatet delades in i 

3 kategorier: 

1) Vårdarens 

osäkerhet. 

2) Coping 

strategier. 

3) Studiens 

begränsningar. 

6. Titel: 

 Family 

caregivers´experienc

es of their caring 

role in palliative 

home care. 

Författare: 

Linderholm, M., 

Friedrichsen, M. 

Tidskrift: 

Cancer nursing 

Årtal: 

2010 

Ett 

anhörigvårdarp

erspektv.  

Att utforska hur 

anhörigvårdare 

till döende 

närstående 

upplevde deras 

vårdanderoll och 

stöd under den 

näståendes 

palliativa vård 

men även efter 

dödstillfället. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Datan 

analyserades 

med ett 

hermeneutik 

förhållningssät

t.  

Resultatet presenteras 

i 4 kategorier: 

1) Att bli en 

vårdare. 

2) Att vara en 

vårdare. 

3) Att inte vara 

vårdare längre. 

4) En önskan att 

bli sedd. 

7. Titel: 

The lived experience 

of informal African 

American male 

caregivers. 

Författare: 

Weinland, J A. 

Tidskrift: 

American journal of 

men´s health 

Årtal: 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett 

anhörigvårdarp

erspektiv.  

Att beskriva 

upplevelsen av att 

vara 

afroamerikansk 

man och att vårda 

en närstående.  

Kvalitativ 

intervjustudie. 

De använde sig 

av en 

fenomenologis

kt 

förhållningssät

t. 

Resultatet 

presenterades i 6 

kategorier: 

1) Engagemang. 

2) Stöd. 

3) Spirutalitet. 

4) Stress. 

5) Börda. 

6) Finansiell 

belastning. 



 

 

8. Titel: 

The experience of 

caring for a family 

member with 

alzheimer´s disease. 

Författare: 

Butcher, HK., 

Holkup, PA., 

Buckwalter Coen, 

K. 

Tidskrift: 

Western journal of 

nursing research 

Årtal: 

2001 

Ett 

anhörigvårdarp

erspektiv. 

Beskriva 

upplevelsen av att 

vårda en 

närstående med 

Alzheimers. 

Kvalitativ 

studie. 

Fenomenologis

kt 

förhållningssät

t. Analys 

genom van 

Kaam´s fyra 

faser metod.   

Resulatet 

presenterades i 8 

kategoerier: 

1) Nedsänkt i 

vårdandet.  

2) Varaktig stress 

och frustration. 

3) Att lida genom 

förluster. 

4) Att integrera 

alzhemiers i 

livet. 

5) Bevara 

integritet 

6) Samla stöd. 

7) Med ständig 

förändring 

8) Finna en 

mening och 

glädje. 

9. Titel: 

 Spouses´ 

perceptions of and 

reactions to living 

with a partner who 

has undergone 

surgery for rectal 

cancer resulting in a 

stoma. 

Författare: 

11 Persson, W., 

Severinsson, E., 

Hellström, A-L. 

Tidskrift: 

Cancer nursing 

Årtal: 

2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett 

anhörigperspek

tiv. 

Belysa makars 

upplevelse av att 

leva med en 

partner med 

rektalcancer som 

ledde till stomi.  

Kvalitativ 

innehållsanalys

.  

Resultatet 

presenterades i 5 olika 

teman: 

1) Svårigheter att 

vara 

inblandad. 

2) Leva med 

ovissheten. 

3) Lära sig att 

leva på ett nytt 

sätt. 

4) En förändrad 

kropp  



 

 

10. Titel: 

Sudden informal 

caregivers: the lived 

experiences of 

informal caregivers 

after an unexpected 

event. 

Författare: 

Pereira, H., Rebelo 

Botelho, M. 

Tidskrift: 

Journal of clinical 

nursing 

Årtal: 

2011 

Ett 

anhörigvårdarp

erspektiv. 

Att förstå den 

levda 

erfarenheten av 

individer som tar 

sig an rollen som 

anhörigvårdare 

efter en oväntad 

händelse för en 

närstående.  

Kvalitativ 

studie med en 

hereunetik 

fenomenoligis

kt 

förhållningssät

t. 

Intervjustudie. 

För att 

analysera 

datan använde 

de sig av Van 

manen´s för att 

få fram teman.  

I resultatet 

presenterades 4 

teman: 

1) Förlora 

kontrollen över 

tiden. 

2) Känna sig 

ensam. 

3) Misslyckade  

förväntningar- 

avvikelser i 

vardagen. 

4) Ta över någon 

annans liv.  

11. Titel: 

Coping strategies of 

relatives when an 

adult next-of-kin is 

recovering at home 

following critical 

illness. 

Författare: 

Johansson, I., 

Fridlund, B., 

Hildingh, C. 

Tidskrift: 

Intensive and critical 

care nursing 

Årtal: 

2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett 

anhörigvårdare

perspektiv.  

Att skapa en 

teoretisk  modell 

som tar hänsyn 

till de anhöriga 

som står inför att 

vårda en 

närstående som 

skall vårdas 

hemma efter att 

kritiskt 

sjuksomstillstånd.  

Kvalitativ 

studie. De 

analyserade 

utifrån en 

grounded 

theory metod.  

I resultatet 

presenterades 4 

kategoerer av vårdare: 

1) Voluntären. 

2) Acceptera 

situationen. 

3) Modulera 

situationen. 

4) Ge upp sig 

själv för 

situationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Titel: 

Conceptions of life 

situations among 

next-of-kin of 

haemodialysis 

patients. 

Författare: 

Ziegert, K., 

Fridlund, B. 

Tidskrift: 

. Journal of nursing 

management 

Årtal: 

2001 

Ett 

anhörigperspek

tiv. 

Beskriva hur 

anhöriga till 

hemodialyspatien

eter upplever 

deras 

livssituation.   

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Med en 

fenomenologis

kt 

förhållningssät

t.  

I resultatet 

presenterades 6 

kategorier: 

1) En känsla av 

bundenhet. 

2) En känsla av 

att vara 

isolerad. 

3) En känsla av 

förändrad 

livsvärld. 

4) En känsla av 

säkerhet i livet. 

5) En känsla av 

en skrämande 

framtid. 

6) Främja hälsa.  

13. Titel: 

Family members´ 

experience of 

participation in the 

needs of assessment 

when their older 

next of kin becomes 

in need of public 

home help: a 

qualitative interview 

study. 

Författare: 

Janlöv, A-C., Rahm 

Hallberg, I., 

Petersson, K. 

Tidskrift: 

International journal 

of nursing studies 

Årtal: 

2006 

Ett 

anhörigperspek

tiv.  

Att belysa nära 

familjemedlemma

rs upplevelse av 

att ha en när 

anhörig som 

behöver 

hemtjänst, deras 

deltagande i en 

vårdplanering och 

eslut i vad den 

närstående 

behöver.  

Kvalitativ 

intervjustudie.  

Holistiskt 

förhållningssät

t.  

I resultatet presenteras 

en övergripande 

kategori: ” att känna 

sig bekräftad eller inte 

i vårdplaneringsmötet, 

när de känner sig 

pressade av ansvar 

och kämpar för att 

finna en balans i 

familjen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2 

Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 

making sense of evidence 

 

10 questions to help you make sense of 

qualitative research 

This assessment tool has been developed for those unfamiliar with 

qualitative research and its theoretical perspectives. This tool presents a 

number of questions that deal very broadly with some of the principles or 

assumptions that characterise qualitative research. It is not a definitive guide 

and extensive further reading is recommended. 

 

How to use this appraisal tool 

Three broad issues need to be considered when appraising the report of 

qualitative research: 

 

_ Rigour: has a thorough and appropriate approach been applied to 

key research methods in the study? 

_ Credibility: are the findings well presented and meaningful? 

_ Relevance: how useful are the findings to you and your 

organisation? 

 

The 10 questions on the following pages are designed to help you think 

about these issues systematically. 

The first two questions are screening questions and can be answered 

quickly. If the answer to both is “yes”, it is worth proceeding with the 

remaining questions. 

A number of italicised prompts are given after each question. These are 

designed to remind you why the question is important. Record your 

reasons for your answers in the spaces provided. 

The 10 questions have been developed by the national CASP collaboration for 

qualitative methodologies. 

© Milton Keynes Primary Care Trust 2002. All rights reserved. 

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or 

transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, 

recording or otherwise without the prior written permission of Milton Keynes Primary 

Care Trust. If permission is given, then copies must include this statement together 

with the words “© Milton Keynes Primary Care Trust 2002”. However, NHS 

organisations may reproduce or use the publication for non-commercial educational 

purposes provided the source is acknowledged. 

 

Screening Questions 

1 Was there a clear statement of the aims Yes No 

of the research? 

Consider: 

– what the goal of the research was 

– why it is important 



 

 

– its relevance 

 

2 Is a qualitative methodology appropriate? Yes No 

Consider: 

– if the research seeks to interpret or illuminate 

the actions and/or subjective experiences of 

research participants 

Is it worth continuing? 

Detailed questions 

Appropriate research design 

 

3 Was the research design appropriate to Write comments here 

address the aims of the research? 

Consider: 

– if the researcher has justified the research 

design (e.g. have they discussed how they 

decided which methods to use?) 

Sampling 

 

4 Was the recruitment strategy appropriate Write comments here 

to the aims of the research? 

Consider: 

– if the researcher has explained how the 

participants were selected 

– if they explained why the participants they 

selected were the most appropriate to provide 

access to the type of knowledge sought by the 

study 

– if there are any discussions around recruitment 

(e.g. why some people chose not to take part) 

Data collection 

 

5 Were the data collected in a way that Write comments here 

addressed the research issue? 

Consider: 

– if the setting for data collection was justified 

– if it is clear how data were collected (e.g. focus 

group, semi-structured interview etc) 

– if the researcher has justified the methods 

chosen 

– if the researcher has made the methods explicit 

(e.g. for interview method, is there an indication 

of how interviews were conducted, did they 

used a topic guide?) 

– if methods were modified during the study. If so, 

has the researcher explained how and why? 

– if the form of data is clear (e.g. tape recordings, 

video material, notes etc) 



 

 

– if the researcher has discussed saturation of 

data 

Reflexivity (research partnership relations/recognition of researcher bias) 

 

6 Has the relationship between researcher and Write comments here 

participants been adequately considered? 

Consider whether it is clear: 

– if the researcher critically examined their own 

role, potential bias and influence during: 

– formulation of research questions 

– data collection, including sample recruitment 

and choice of location 

– how the researcher responded to events during 

the study and whether they considered the 

implications of any changes in the research 

design 

Ethical Issues 

 

7 Have ethical issues been taken into Write comments here 

consideration? 

Consider: 

– if there are sufficient details of how the research 

was explained to participants for the reader to 

assess whether ethical standards were 

maintained 

– if the researcher has discussed issues raised by 

the study (e. g. issues around informed consent 

or confidentiality or how they have handled the 

effects of the study on the participants during 

and after the study) 

– if approval has been sought from the ethics 

committee 

Data Analysis 

 

8 Was the data analysis sufficiently rigorous? Write comments here 

Consider: 

– if there is an in-depth description of the analysis 

process 

– if thematic analysis is used. If so, is it clear how 

the categories/themes were derived from the 

data? 

– whether the researcher explains how the data 

presented were selected from the original 

sample to demonstrate the analysis process 

– if sufficient data are presented to support the 

findings 

– to what extent contradictory data are taken 

into account 



 

 

– whether the researcher critically examined their 

own role, potential bias and influence during 

analysis and selection of data for presentation 

Findings 

 

9 Is there a clear statement of findings? Write comments here 

Consider: 

– if the findings are explicit 

– if there is adequate discussion of the evidence 

both for and against the researcher’s arguments 

– if the researcher has discussed the credibility of 

their findings (e.g. triangulation, respondent 

validation, more than one analyst.) 

– if the findings are discussed in relation to the 

original research questions 

Value of the research 

 

10 How valuable is the research? Write comments here 

Consider: 

– if the researcher discusses the contribution the 

study makes to existing knowledge or 

understanding (e.g. do they consider the 

findings in relation to current practice or policy, 

or relevant research-based literature?) 

– if they identify new areas where research is 

necessary 

– if the researchers have discussed whether or 

how the findings can be transferred to other 

populations or considered other ways the 

research may be used 


