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Anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet – en 

litteraturstudie 

 

Abstrakt 

Bakgrund: 2010 avled omkring 72 000 människor med behov av palliativ vård i 

Sverige. Sedan ÄDEL-reformens genomförande har andelen svårt sjuka som vårdas 

och dör i hemmet ökat. Den avancerade medicinska hjälpen i hemmet har förbättrats, 

men anhöriga spelar fortfarande en viktig roll för genomförandet av palliativ vård i 

hemmet. 

Syfte: Litteraturstudiens syfte var att studera anhörigas upplevelser vid vård av en 

närstående i hemmet i livets slutskede. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Sju artiklar med kvalitativ 

design och en artikel med mixed design valdes ut genom sökning i databaserna 

CINAHL, PubMed och PsycINFO. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades 

sedan med hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys. 

Resultat: Majoriteten av anhörigvårdarna var kvinnor. Resultatet visade i hög grad 

på att anhörigvårdare upplevde vårdandet av sin närstående svårt och påfrestande. 

Problem som nämns i resultatet är bland annat trötthet, oro och ångest, frustration, 

ilska och rädsla. Positiva aspekter framkom också och däribland uppgavs 

tillfredsställelse, stolthet och en känsla av att ha gjort det rätta. 

Konklusion: Anhörigvårdarna ses som en förutsättning för palliativ vård i hemmet. 

Bättre stöd och mer information från sjuksköterskan och övrig personal i teamet till 

anhöriga som vårdar en familjemedlem i hemmet i livets slutskede kan leda till ökad 

trygghet och delaktighet hos anhörigvårdarna. Forskningsmässigt är ämnet väl 

studerat, men kunskapen skulle behöva spridas till yrkesverksamma inom 

sjukvården. 

 

 

 

Nyckelord: Palliativ vård, vård i hemmet, anhörigvårdare, upplevelse, erfarenheter, 

litteraturstudie 

 

 



Next-of-kin caregivers’ experiences of palliative home care – a 

literature study 

 

Abstract  

Background: In 2010 about 72 000 people in need of palliative care died in 

Sweden. Since the reform ÄDEL was implemented, the amount of critical ill persons 

who is cared for and dies at home has increased. The advanced medical assistance in 

the home has improved, but next-of-kins still play an important role in the 

implementation of palliative home care. 

Objective: The aim of this study was to examine next-of-kins experiences of caring 

for a family member in the home at the end of life. 

Design: This study was conducted as a literature review. Seven qualitative articles 

and one mixed method article were found trough the databases CINAHL, PubMed 

and PsycINFO and were quality reviewed with a template inspired of Olsson and 

Sörensen and then analyzed using qualitative manifest content analysis. 

Results: The majority of the next-of-kin caregivers were women. The result mainly 

showed that next-of-kin caregivers experienced caring difficult and stressful. 

Problems mentioned in the result included fatigue, anxiety, frustration, anger and 

fear. Positive aspects also emerged and included satisfaction, pride and a sense of 

having done the right thing. 

Conclusion: Next-of-kin caregivers are necessary for the palliative home care. 

Better support and more information from the nurses and other staff of the team to 

next-of-kins who care for a family member in the home at the end of life may lead to 

increased security and participation of next-of-kin carers. The topic is well studied, 

but knowledge would need to be disseminated to health professionals. 
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BAKGRUND 

Ordet ”palliativ” kommer från latinets pallium, som betyder mantel. Manteln kan 

sägas stå för lindrande åtgärder. Med palliativ vård avses ett helhetsperspektiv och 

tillämpas när vården inte längre har som mål att vara kurativ och livsförlängande, 

utan lindrande. Här ska också anhöriga inkluderas och få stöttning i sin sorg (Beck-

Friis & Strang, 2010, s. 13). 

 

Enligt Världsorganisationen, WHO, (2002) bygger palliativ vård på ett 

förhållningssätt som avser att förbättra livskvaliteten för både patienter och deras 

anhöriga. Detta kan göras genom att i ett tidigt skede förebygga och lindra lidande 

med hjälp av bedömning och behandling av smärta samt andra psykosociala, andliga 

och fysiska problem som kan uppstå i anknytning till livshotande sjukdomar. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2016) är anhörig en familjemedlem eller nära släkting. En 

närstående är en person med en nära relation till den enskilde. Den som vårdar en 

äldre eller långvarigt sjuk närstående ses enligt definition som anhörigvårdare.  

 

Cicely Saunders startade sin karriär som sjuksköterska och fortsatte utbilda sig till 

kurator och slutligen läkare. Saunders var mycket engagerad inom palliativ medicin 

och är idag en föregångare för den moderna palliativa vården (St.Christopher’s, 

2016). 1948 började hon arbeta som volontärsjuksköterska på ett av de första 

hemmen för palliativ vård (Saunders, 1996).  Saunders fann sin drivkraft och 

inspiration till utvecklandet av sin palliativa vårdfilosofi efter ett möte med en svårt 

sjuk krigsfånge. Han donerade efter sin död en summa pengar för att ge henne 

möjlighet att sprida sina tankar och sin helhetssyn gällande vård i livets slut 

(Eckerdal, 2010, s. 187). I sitt arbete fann Saunders att varje död är lika individuell 

som livet självt och att upplevelsen av livet reflekteras i patientens döende. Härifrån 

kommer uttrycket ”total smärta” som omfattar fysisk, känslomässig, social och andlig 

smärta. Saunders insåg att betydelsen av stöttning till anhörigvårdarna var lika 

nödvändig före som efter döden. Målet för den palliativa vården är, enligt Saunders, 

att åstadkomma den bästa möjliga livskvaliteten för både patient och anhörig. Hon 

menade att läkekonsten består av mer än specifika handlingar. Människan är en 

odelbar enhet, en fysisk och andlig varelse (Saunders, 1996).  Saunders har skrivit 
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många artiklar och föreläste ofta om obotligt sjuka patienter. Saunders anses som 

grundaren för hospicerörelsen. 1964 banade Saunders väg för det första 

hemsjukvårdsteamet. Teamet arbetade efter St. Christophers vård och filosofi. 

Saunders arbete och kunskaper har skapat en helt ny dimension för vårdandet av en 

döende och för den medicinska läkekonsten i hela vår värld (St. Christopher’s, 2016). 

 

År 2010 avled i Sverige 72 000 personer med behov av palliativ vård. Efter att ÄDEL-

reformen genomfördes 1992 har undersökningar visat på att andelen människor, 65 

år och äldre som dör utanför sjukhus har ökat (Socialstyrelsen, 2013, s. 14). I en 

studie av Gomes et al (2012), genomförd i England, Flandern, Tyskland, Italien, 

Nederländerna, Portugal och Spanien, fick drygt 9 300 personer frågan var de 

önskade att dö om de skulle drabbas av obotlig cancer. I samtliga länder uppgav mer 

än hälften att de ville dö i hemmet. Även Ko et al. (2014) har i en studie jämfört 

europeiska länder och kommit fram till liknande resultat. 

 

En undersökning som Socialstyrelsen (2016) gjort visar att 60% av mottagningarna 

inom primärvården har tillgång till rådgivande palliativa team. Dock råder stora 

skillnader mellan landstingen. Förekomsten varierar så mycket som från 6 till 100%. 

I en studie av Ko et al. (2014) kan tydliga skillnader ses mellan olika länder och hur 

dessa kan erbjuda palliativ vård i hemmet. Spanien, Italien, Belgien och 

Nederländerna jämfördes och störst skillnad kunde ses mellan Belgien och 

Nederländerna. De patienter som erhöll vård från både specialiserade team och 

allmänläkare var i Belgien knappt 60% och i Nederländerna endast 20%. I 

Nederländerna visade sig det manliga könet ha företräde framför det kvinnliga när 

det gällde möjligheten att få avsluta sitt liv i hemmet.  

 

Det första hemsjukvårdsteamet startade i Sverige i mitten av 1970-talet. Teamet 

utvecklades från att ha en rådgivande roll till att ansvara för den döende patientens 

vård. 1976 startade professor Barbro Beck-Friis Sveriges första dygnet runt 

bemannade hemsjukvårdsteam som fick namnet Motala-modellen. Modellen blev 

vägledande för Sveriges utveckling av den avancerade hemsjukvården och även för 

flera andra länder. Den avancerade hemsjukvården bygger på teamarbete. I glesbygd 

bedrivs även palliativa rådgivningsteam, vilka har till uppgift att stötta primärvårdens 

hemsjukvård. Palliativ vård bedrivs enligt WHO:s (2002) definition och efter våra 
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svenska lagar. Vården skall även utgå från etiska principer, som att alla människor är 

lika mycket värda (Fridegren, 2013, s. 11-13). I Sverige finns palliativa team i de flesta 

av länen. Teamen kan vara sammansatta av olika professioner som till exempel 

undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och läkare 

(Socialstyrelsen, 2006, s. 36). För att åstadkomma en god vård när livet närmar sig 

sitt slut, är symtomlindring, autonomi och möjlighet till delaktighet för patienten av 

största vikt (Socialstyrelsen, 2013, s. 7). Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) skall 

anhöriga som vårdar sina närstående erbjudas stöd från socialnämnden. Lyckander 

(2013, s. 55) skriver att en fullvärdig vård eftersträvas, vilket innebär ett krav på god 

kommunikation mellan patient, anhörigvårdare och vårdteam. Den palliativa vården 

ger möjlighet till livshjälp och döden ses som en naturlig process. Får patienten chans 

till förberedelse, kan upplevelsen av en god död ges.  

 

I en studie av Luijkx och Schols (2011) poängteras vikten av anhörigas närvaro vid 

palliativ hemsjukvård, särskilt vid intensiv palliativ vård, för att möjliggöra för 

patienten att tillbringa den sista tiden i hemmet. I samma studie deklarerar några av 

de makar som vårdat sin närstående i hemmet, att detta var en självklarhet för dem. 

Även patienterna var fast beslutna att stanna hemma. Som en av dem uttryckte det: ”I 

am at home, and I want to stay here until my dying day” (s. 580). 

 

De fyra hörnstenarna 

I palliativ vård tillämpas fyra hörnstenar utifrån Statens Offentliga Utredningar (SOU 

2001:6) vilka är formulerade efter WHO:s (2002) definition av palliativ vård och 

människovärdesprincipen. Hörnstenarna består av symtomlindring, samarbete inom 

vårdteam, kommunikation och relation samt anhörigstöd. Vid symtomlindring skall 

alla svåra symtom lindras såväl fysiskt, psykosocialt och andligt. Vid kommunikation 

och relation är syftet att värna om patientens livskvalitet. Detta genom en god 

kontakt och kommunikation i arbetslaget och i förhållande till patient och dennes 

anhörig. Stödet till anhöriga skall finnas under och efter vårdtiden. 

 

De två faserna, inledande och avslutande fas 

Enligt Socialstyrelsen (2013, s. 18-19) indelas i Sverige palliativ vård i två faser. De 

benämns som en inledande tidig fas och en senare avslutande fas. Den tidiga fasen är 

ibland lång. Den livsförlängande behandlingen ska vara lämplig ur patientperspektiv 
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och insatserna skall främja en högre livskvalitet för patienten under 

behandlingstiden. Den sena fasen kan vara kort och målet blir att lindra lidande och 

sträva efter att patienten har en hög livskvalitet ända fram till dödsögonblicket. Även 

anhöriga ska beaktas. 

 

Brytpunktssamtal 

Gränsen mellan faserna är ofta flytande och att fastställa en tidpunkt för när vården 

ska övergå från livsförlängande till lindrande är svårt. Övergången från 

livsuppehållande vård till lindrande vård sker i samråd med en läkare eller av 

personen själv. Även anhörigas önskemål skall vägas in och kan påverka 

ställningstagandet. Brytpunktssamtal ger information om det aktuella tillståndet för 

patienten och patienten blir genom samtalet delaktig. Vid genomförande av 

brytpunktssamtal och beskrivande av vårdens mål och inriktning kan patienten 

förstå, samt beskriva sina egna önskemål. Detta gör att komponenter som 

missförstånd och oro kan förebyggas och vidare ge en förbättrad livskvalitet och en 

ökad trygghet för den döende. Dialog mellan läkare, patient och anhörig bör ske 

under flera omgångar i samband med att ett beslut om palliativ vård växer fram 

(Socialstyrelsen, 2013, s. 19). 

 

Anhöriga 

Det är av stor vikt att ta hänsyn till de anhöriga under hela sjukdomsförloppet och ta i 

beaktande att de, liksom patienten, behöver stöd och information. Ju mer 

välinformerad den anhörige är, desto lättare är det för vårdpersonal att ge bästa 

tänkbara stöd. Det är viktigt att komma ihåg att överlämning av information till 

anhöriga endast får ske efter samtycke från patienten. Det är fördelaktigt om patient 

och anhörig kan bli informerade samtidigt. Känslor som rädsla inför både livet och 

döden kan drabba den anhörige, liksom rädslan att bli lämnad ensam kvar 

(Lyckander, 2013, s. 59). Enligt Thorén Todoulos (2010, s. 372) ses anhöriga som en 

oumbärlig resurs för de palliativa teamen inom hemsjukvården. Med patientens 

medgivande kan anhöriga erbjudas ett enskilt möte med läkare och sjuksköterska för 

att få möjlighet att ställa väsentliga och obekväma frågor. Mötet kan handla om att 

läkaren beskriver prognos, om anhörigas reaktioner och om hur framtiden kommer 

att bli. Ärlighet och rakhet uppskattas av anhöriga. En välinformerad anhörig 

kommer vara en stor tillgång för patienten men även för hela vårdteamet. 
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Socialstyrelsen (2013, s.13) skriver att tillgången till kompetent läkare inom området 

palliativ vård är en förutsättning för att vården skall hålla god kvalitet. Denna 

kompetens saknas till stor del. Brist på både kunskap och resurser i form av läkare 

kan innebära att den palliativa vårdens kvalitet inte blir tillräckligt god. 

Vid vård i livets slut är det av stor betydelse för de anhöriga att ha kännedom om var 

de kan vända sig för hjälp och stöd. Utöver detta värdesätts kontinuitet bland 

personalen, liksom god tillgänglighet (Milberg, 2010, s. 147). Ekonomiskt stöd som 

närståendepenning kan sökas via Försäkringskassan, när den anhörige avstår från 

arbete för att kunna vårda den svårt sjuke (Försäkringskassan, 2015). 

 

MOTIV/PROBLEMFORMULERING 

Många sjuka har som önskan att dö i det egna hemmet (Gomes et al, 2012; Ko et al, 

2014). Det krävs dock de flesta gånger att den sjuke har en anhörig som finns 

tillhands i vårdandet i hemmet under den palliativa fasen. Det är betydelsefullt att ha 

kunskap om anhörigas upplevelser för att kunna stödja dem och ge dem de verktyg 

som krävs för att orka med och kunna utföra vård i livets slut. Mer kunskap är 

önskvärt om vad anhöriga upplever som hindrande och försvårande i det palliativa 

vårdandet. De olika hindrande faktorerna för palliativ vård i hemmet bör därför 

identifieras för att underlätta för de anhöriga. 

SYFTE 

Litteraturstudiens syfte var att studera anhörigas upplevelser vid vård av en 

närstående i hemmet i livets slutskede. 

 

METOD 

Definitioner 

Enligt Socialstyrelsen (2016) är anhörig en familjemedlem eller nära släkting. En 

närstående är en person med en nära relation till den enskilde. Den som vårdar en 

äldre eller långvarigt sjuk närstående ses enligt definition som anhörigvårdare.  

 

I denna litteraturstudie används begreppet ”anhörig”. Med detta avses här 

familjemedlem, nära släkting eller vän. Den sjuke benämns i studien som 
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”närstående”. ”Anhörigvårdare” avser i denna studie anhörig som vårdar en 

närstående i hemmet.   

 

Design  

Författarna valde att göra en litteraturstudie för att få en överblick av det valda 

området, anhörigas upplevelser av palliativ vård. Genom att på ett strukturerat sätt 

sammanställa resultat från tidigare forskning skapades ett underlag som sedan 

granskades kritiskt av författarna. Detta arbetssätt finns beskrivet av Friberg (2012, 

s.134). De artiklar som valdes ut var av kvalitativ design alternativt 

kvalitativ/kvantitativ design. Genom att författarna använde sig av kvalitativa studier 

skapades en förståelse för anhörigvårdares upplevelser vid vård av en närstående i 

hemmet i livets slutskede. Enligt Friberg (2012, s.99) är kvalitativa metoder ett sätt 

att belysa ett fenomen och få fram patienters upplevelser och erfarenheter. 

 

Sökstrategier 

Vetenskapliga refereegranskade artiklar med kvalitativ ansats söktes i databaserna 

CINAHL, PubMed och PsycINFO. Dessa tre databaser är de viktigaste databaserna 

inom omvårdnad (Karlsson, 2012, s. 97-98). I sökandet användes booleska 

sökoperatorer, MeSH-termer, CINAHL-headings, tesaursar och fritext. Enligt Polit 

och Tatano Beck (2012, s. 103) kan MeSH-termer och CINAHL-headings underlätta 

sökandet genom att föreslå sökord. CINAHL är en viktig elektronisk databas och 

omfattar hänvisningar till nästan alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter, men 

även till exempel böcker och avhandlingar (Polit & Tatano Beck, 2012, s. 100). 

Karlsson (2012, s. 97) skriver att PubMed har ett stort innehåll av material inom det 

medicinska och omvårdnadsmässiga området och innehåller drygt 20 miljoner 

referenser. I databasen PsycINFO återfinns referenser till litteratur som fokuserar på 

beteendevetenskap och psykologi. Databasen innehåller främst referenser till 

tidsskriftartiklar från cirka 2 500 tidskrifter. I databasen återfinns också rapporter, 

avhandlingar och böcker (Karlsson, 2012, s. 98). 

 

Sökandet gjordes med sökorden ”terminal care”, ”family nursing”, ”caregivers”, 

”home nursing”, ”informal caregivers”,”informal caregiver”, ”end-of-life care”, 

”palliative care”, ”death”, ”home care”, ”social support”, neoplasms”, ”next-of-kin” 
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och ”caring role”.  Avgränsningar gjordes avseende språk (english), år (2006 och 

framåt), samt att artiklarna skulle vara peer reviewed. Termen ”children” användes 

tillsammans med den booleska söktermen NOT (Tabell 1, bilaga 1). Författarna har 

även använt sig av fritextsökningar för att inte gå miste om relevanta studier. 

 

Urval 

Enligt Polit och Tatano Beck (2012, s. 274) används inklusions- och 

exklusionskriterier för att specificera vilken typ av population som eftersöks. Vid val 

av inklusions- och exklusionskriterier är det viktigt att tänka på hur avgränsningarna 

görs, för att rätt population skall komma att ingå i studien. 

 

Inklusionskriterier.  

För att inkluderas i sökningen krävdes att artiklarna tog upp anhörigas upplevelser i 

samband med vård av en närstående i hemmet under livets slut. Studierna skulle vara 

genomförda i länder som är jämförbara med Sverige för att stämma bättre överens 

med svenska förhållanden. Både män och kvinnor inkluderades i sökningarna. 

Artiklar innehållande studier från både hospice och palliativ vård i hemmet liksom 

studier där resultatet omfattade upplevelser från både anhörigvårdare och 

närstående inkluderades i de fall då det var möjligt att plocka ut enbart delar som 

handlade om palliativ vård i hemmet respektive anhörigvårdarrollen. Även studier 

med både kvalitativa och kvantitativa resultat inkluderades om det i dessa var möjligt 

att särskilja den kvalitativa delen från den kvantitativa. 

 

Exklusionskriterier  

Exklusionskriterier kom att bestå av artiklar med patienter som vårdas palliativt på 

sjukhus eller vårdhem. Artiklar om barn uteslöts från sökningarna liksom 

kvantitativa studier. 

 

Vid sökandet av artiklar gjordes inga begränsningar gällande typ av sjukdom hos de 

närstående. Fokus riktades på att finna artiklar innehållande anhörigas upplevelser 

av att vårda en närstående i hemmet. Författarna sökte artiklar var för sig i 

databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. De artiklar som i titel och abstrakt 

svarade på studiens syfte plockades ut. Därefter lästes artiklarna enskilt av båda 
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författarna, för att sedan diskuteras angående om artiklarna svarade på 

litteraturstudiens syfte. De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av en 

bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. Granskningen gjordes i första 

hand enskilt av båda författarna och jämfördes därefter. Detta för att få en rättvis 

bedömning av granskningen. Bedömningsmallen som användes hämtades från 

Olsson och Sörensen (2011, s. 285) och modifierades något av författarna, detta 

genom att två kriterier plockades bort. Kriterierna som plockades bort var 

”triangulering” och ”patienter med t.ex. lungcancer”. För att skapa en rättvis 

bedömning ändrades maxpoängen utifrån befintliga kriterier. Modifierad mall, se 

bilaga 3. Artiklarna som höll en medelhög eller hög kvalitet vid granskningen lästes 

återigen enskilt av båda författarna som därefter tillsammans sammanställde det 

material av artiklarna som svarade mot litteraturstudiens syfte. Åtta artiklar valdes 

slutligen ut till resultatet (Tabell 1, bilaga 1). I sex av artiklarna var majoriteten av 

anhörigvårdarna kvinnor. Endast en av studierna visade ett resultat med fler manliga 

än kvinnliga anhörigvårdare. I en av studierna framgick inte anhörigvårdarnas kön. 

 

Analys 

Analysen har inspirerats utifrån en kvalitativ manifest innehållsanalys (jfr. Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012, s. 187). Inledningsvis läste författarna artiklarna var för 

sig. Det gjordes med upprepad läsning och med avsikt att helheten skulle förstås (jfr. 

Friberg, 2012, s. 140). Efter att författarna studerat artiklarna kunde en helhetsbild 

skapas. Författarna färgkodade varje artikel för att skapa tydlighet och kunna skilja 

artiklarna åt. Delar av texten som i innehåll och sammanhang svarade mot syfte kom 

att plockas ut och bilda meningsenheter. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 

190) beskriver att meningsenheterna utgör grunden för analysen. Det är viktigt att 

meningsenheterna blir lagom stora för att vara hanterbara, utan att någon 

information förloras på vägen. Författarna översatte därefter meningsenheterna från 

engelska till svenska. Arbetet fortsatte sedan genom att meningsenheterna kodades. 

Meningsenheter med liknande betydelse kom att sorteras in och märkas med samma 

kod. Meningsenheterna som fått samma kod fördes in i en gemensam underkategori 

och underkategorierna sorterades in under kategorier. 
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Forskningsetik 

Forskningsetik är väsentligt så att studier framförallt görs med kvalitet för att 

förbättra kunskap. I slutändan skall det vetenskapliga arbetet gynna och kunna 

förbättra både den enskilde individens liv och samhället i helhet (Kjellström 2012, s. 

70, 77). Enligt Helsingforsdeklarationen antagen av the World Medical Association, 

WMA (2016), skall medicinsk forskning främja och garantera respekt för alla 

människor och skydda deras hälsa och rättigheter. Enligt CODEX (2016) måste ett 

forskningsprotokoll lämnas in till en etisk kommitté för behandling och godkännande 

innan en empirisk studie påbörjas. För forskaren gäller det att alla tänkbara 

försiktighetsåtgärder som behövs vidtas, detta för att skydda deltagarnas integritet. 

Sekretess gentemot deltagarnas personliga uppgifter måste också garanteras. 

Deltagarna skall ha gett samtycke till medverkande i studien. För deltagare som är 

oförmögna att ge sitt samtycke skall rättsliga företrädare kontaktas för eventuellt 

medgivande. Informationen ges i regel både muntligt och skriftligt. 

 

I denna litteraturstudie har enbart artiklar som är etiskt granskade enligt ovan 

använts. I sju av artiklarna framgick det tydligt att de var etiskt granskade. I en av 

artiklarna framgick detta inte tydligt nog. Denna artikel kontrollerades på tidskriftens 

hemsida, där det framgick att en etisk granskning var genomförd. Detta gör att 

författarna kan känna sig trygga i att litteraturstudien anses etiskt korrekt. 

Författarna har genom arbetets gång strävat efter att förhålla sig kritiska vid 

översättning av artiklarna. För att få en så bred förståelse som möjligt har författarna 

läst artiklarna vid ett flertal tillfällen och sedan diskuterat deras innehåll. Författarna 

tog hjälp av lexikon och ordböcker för att undvika feltolkning av originaltexten. Det 

har också funnits en strävan efter att inte väga in egna värderingar och erfarenheter i 

tolkningen. 

 

RESULTAT 

Analysen resulterade i tre huvudkategorier som kom att innehålla tre 

underkategorier vardera – totalt nio underkategorier. Dessa kategorier och 

underkategorier presenteras i tabell 2 och i texten som rubriker. 
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Tabell 2. Översikt över huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

• Nya roller och uppgifter för de 
anhöriga 

• Förändrade relationer mellan 
anhörig och närstående 

• Upplevelser av den nya 
livssituationen 

• Rädsla och otillräcklighet 
• Betydelsefullt med stöd • Brist på stöd 

• Gott stöd 

• Behov av copingstrategier 
 

• Anhörigas hälsa påverkas 

 
• Försämrad hälsa 

• Ensamhet och isolering 

• Positiva upplevelser vid vård av 
närstående 

 

 

Nya roller och uppgifter för de anhöriga 

Förändrade relationer mellan anhörig och närstående 

Att ta på sig en ny roll som vårdare av en sjuk närstående gjorde att anhörigvårdarna 

i en studie av Janze och Henriksson (2014) upplevde en förändring i relationen till 

sin partner. I den nya relationen tog anhörigvårdaren rollen som den starke och 

prioriterade partnerns behov framför sina egna. I en studie av Cagle och Kovacs 

(2010) upplevdes den moraliska plikten och skyldigheten mellan makar som levt 

tillsammans under en längre tid mycket stark. Också mellan föräldrar och vuxna barn 

upplevdes skyldigheter och plikter att ta hand om den närstående. En anhörigvårdare 

i studien upplevde det mycket viktigt att hålla sitt löfte, som att ta hand om sin 

partner. 

 

Upplevelser av den nya livssituationen 

I Janze och Henriksson (2014) studie beskrevs upplevelser av ovisshet och osäkerhet 

inför hur framtiden skulle komma att se ut. I studier av Ward-Griffin, McWilliam och 

Oudshoorn, (2012) och Linderholm och Friedrichsen (2010) beskrev 

anhörigvårdarna att de nya uppgifterna i vårdandet av den närstående upplevdes 

utmanande och att de ibland upplevde att de övergick deras kunskap och beredskap. 
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Det kunde till exempel gälla medicinering eller såromläggningar. En make i Wong, 

Ussher och Perz (2009) studie uttrycker hur han avskydde hela saken med att vårda 

sin hustru, på grund av de utmaningar och svårigheter han upplevde.  I studier från 

Ward-Griffin et al. (2012), Janze och Henriksson (2014), Linderholm och 

Friedrichsen (2010), Munck, Fridlund och Mårtensson (2008), Proot, Abu-Saad, 

Crebolder, Goldsteen, Luker och Widdershoven (2003) och Wong et al. (2009) 

påtalar anhörigvårdarna upplevda känslor som stress, maktlöshet, osäkerhet, oro och 

frustration då de ställdes inför nya och krävande situationer. Linderholm och 

Friedrichsen (2010) skriver i en studie om hur anhörigvårdarna lade stor vikt vid att 

inte visa sådana känslor inför den sjuke. Detta upplevdes viktigt men verkade 

påfrestande för de anhöriga. 

 

Rädsla och otillräcklighet 

I Cagle och Kovacs studie (2010) upplevde ett flertal av anhörigvårdarna hur de blivit 

överrumplade av den oväntade sjukdomen. Detta gjorde det om inte omöjligt, så i alla 

fall svårt att förbereda sig. I studier av Linderholm och Friedrichsen (2010) och 

Ward-Griffin et al. (2012) beskriver anhörigvårdarna det som en svår upplevelse att 

se sin sjuke närstående förändras och försämras. När de närstående i studierna av 

Munck et al. (2008) och Janze och Henriksson (2014) försämrades infann sig en 

känsla av otillräcklighet och anhörigvårdarna upplevde sig förlora kontrollen över 

situationen. För respondenterna i Janze och Henriksson (2014) studie var 

medvetenheten om döden skrämmande och ständigt närvarande. Detta gjorde att 

anhörigvårdarna hade svårt att koppla av. Anhörigvårdarna i en studie av Wong et al. 

(2009) upplevde att de hade svårt att förstå de fysiska och psykiska förändringarna 

hos de närstående.  

 

Betydelsefullt med stöd 

Brist på stöd  

Anhörigvårdarna i en studie av Ward–Griffin et al. (2012) kände sig osäkra på hur de 

skulle orka med att vårda sin närstående på egen hand. I tre studier från Linderholm 

och Friedrichsen (2010), Munket al. (2008) och Proot et al. (2003) upplever 

anhörigvårdarna ett behov av stöd och hjälp med vårdandet när bördan med att 

vårda sin närstående kändes allt för överväldigande. Oftast upplevdes det svårt att be 
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om hjälp, då anhörigvårdarna inte ville vara till besvär. I studien av Proot et al. 

(2003) beskriver en anhörigvårdare saknaden av människor att ty sig till och som 

fanns där som stöd. Vidare beskriver Proot et al. (2003) i sin studie hur 

anhörigvårdarna ibland upplevde ett bristande stöd även från de närstående, till 

exempel om denne inte tydligt uttryckte sina önskningar. Anhörigvårdarna blev då 

osäkra på hur de skulle göra. Anhörigvårdarna i en studie av Linderholm och 

Friedrichsen (2010) berättade att ouppmärksamhet från teamet och bristande stöd 

och kommunikation mellan anhöriga och sjukvårdspersonal orsakade en känsla av 

maktlöshet. För anhörigvårdarna i en studie av Munck et al. (2009) innebar 

bristande stöd från sjukvården att de förlorade kontrollen. I Cagle och Kovacs (2010) 

studie var det viktigt för anhörigvårdarna att få stöd genom att bli väl utbildade och 

informerade om sjukdomsprocessen, prognosen och den vårdande rollen då detta 

upplevdes som någonting nytt för de anhöriga. Proot et al. (2003) skriver att 

anhörigvårdarna upplevde ett bristande stöd genom en bristande tillgång på 

information, antingen på grund av att det inte fanns möjligheter att tala med 

vårdpersonalen ensam eller för att de trodde att vårdpersonalen endast kunde ge 

information direkt till patienterna. I Munck et al (2008) studie upplevdes i vissa fall 

en avsaknad av stöd från personalen och där fanns en önskan om mer inflytande 

gällande beslutsfattande och medicinsk information. Vissa anhörigvårdare i en studie 

av Ward-Griffin et al. (2012) upplevde att de inte var välkomna eller hade en känsla 

av att de trängde sig på i relationen mellan vårdtagaren och sjuksköterskan, om de 

frågade om hjälp eller information. De saknade information och stöd och hade önskat 

mer delaktighet i vården. 

 

Gott stöd 

Flertalet av anhörigvårdarna i en studie av Linderholm och Friedrichsen (2010) 

kände sig beroende av stödet från sjukvårdsteamet och var positiv till den hjälp och 

stöttning som teamet gav under vården i livets slut till den närstående. När en 

relation mellan sjuksköterskan och anhörigvårdarna etablerats, upplevde 

anhörigvårdarna en god ansvarsfördelning och ett gott samarbete mellan dem själva 

och sjuksköterskan. Sjuksköterskorna upplevdes av anhörigvårdarna som 

engagerade, kunniga och omtänksamma och anhörigvårdarna upplevde sig trygga 

och nöjda med stödet de fick och med den vård sjuksköterskorna utförde. I 

Epiphaniou et al. studie (2012) uttrycker en anhörigvårdare glädjen över 
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sjuksköterskans engagemang. Även stödet från familj, vänner, grannar och kollegor i 

studierna av Epiphaniou et al. (2012) och Cagle och Kovacs (2010) upplevdes ur 

anhörigvårdarnas perspektiv som en viktig källa till stöd och glädje. I Cagle och 

Kovacs (2010) studie påvisades även att respondenter fann ett stort stöd genom 

andlighet och tro. Munck et al (2008) och Janze och Henriksson (2014) skriver i sina 

studier att när personalen i de palliativa teamen tillät anhörigvårdarna att vara 

delaktig i vården och när det fanns en god kommunikation mellan team och 

anhörigvårdare, där kunskaper delades och strategier diskuterades, upplevde 

anhörigvårdarna ett stort stöd, tillfredsställelse, trygghet och kontroll. 

 

Behov av copingstrategier  

I en studie av Epiphaniou et al. (2012) beskriver anhörigvårdarna hur de använder 

sig av olika copingstrategier för att hantera känslor, upplevelser och vårdsituationen. 

Anhörigvårdarna i studien upplevde att de behövde skydda såväl den närstående som 

övriga familjemedlemmar från psykisk skada. Även om de kände sig stressade kände 

de att de måste hålla humöret uppe. Anhörigvårdarna kände ett behov av stöd och de 

upplevde att genom att använda sig av copingstrategier blev deras livssituation mer 

hanterbar.  Copingstrategier som användes kunde i anhörigvårdarnas fall vara att 

förtränga svåra tankar och att inte ta itu med problem. En annan strategi var att ägna 

sig åt distraktion och avkoppling, som till exempel att se på TV. I en annan studie 

(Ward-Griffin et al., 2012) användes coping i form av att ägna sig åt andra aktiviteter 

vid sidan om vårdandet vilket gav anhörigvårdarna en chans till återhämtning. Detta 

tas också upp i Epiphaniou et al (2012) studie där bland annat korsord nämns. I 

Janze och Henrikssons (2014) studie poängteras vikten av att leva här och nu, att 

omvärdera livet och att finna mening i de små, enkla sakerna. Detta hjälpte de 

anhöriga i rollen som anhörigvårdare. Majoriteten av respondenterna uppgav i en 

studie av Wong et al. (2009) att de fokuserade på de positiva aspekterna av 

vårdandet. Denna copingstrategi gjorde att de upptäckte en styrka hos sig själva som 

de inte trodde fanns. 
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Anhörigas hälsa påverkas 

Försämrad hälsa 

I studierna av Cagle och Kovacs (2011) och Proot et al. (2003) skedde vårdandet i 

många fall på bekostnad av anhörigvårdarnas ekonomi, arbete, personliga hälsa och 

relationer. Genom att anhörigvårdarnas egna behov alltid förbisågs, underminerades 

deras fysiska och mentala hälsa. I Ward-Griffin et al. (2012) och Munck et al (2008) 

studier upplevde anhörigvårdarna att det fanns höga förväntningar på dem, som att 

alltid vara närvarande både fysiskt och psykiskt. Detta gjorde att anhörigvårdarna i 

studierna upplevde en känsla av ofrihet. Proot et al. (2003) skriver i sin studie att 

anhörigvårdarna upplevde en fysisk och psykisk börda vid vårdandet av en döende 

närstående. En av respondenterna i studien uttryckte att tankarna var det värsta. 

Anhörigvårdare som upplever fysisk och psykisk börda riskerar, enligt Proot et al. 

(2003) studie, fatigue och utbrändhet. 

 

För de anhörigvårdare i en studie av Ward-Griffin et al. (2012) som hade ett arbete 

vid sidan av vårdandet gav detta en möjlighet till återhämtning, men det var även en 

stor källa till stress. Flera anhörigvårdare i en studie av Munck et al. (2008) beskrev 

en upplevelse av att deras livsstil begränsades, liksom möjligheterna till vila och 

avkoppling genom att tankarna hela tiden kretsade kring den närstående. I studien 

framkom att anhörigvårdarna hade ett stort behov av att behålla kontrollen över 

situationen, vilket drev dem till att ta fullt ansvar för den sjuke, natt som dag. Detta 

påverkade anhörigvårdarnas hälsa och sömn negativt. I studier av Munck et al. 

(2008) och Janze och Henriksson (2014) upplevde anhörigvårdarna sömnbrist och 

små möjligheter till vila då patienterna hade behov av hjälp, till exempel med medicin 

eller toalettbesök. De kände sig aldrig riktigt avslappnade då de alltid hade full 

uppmärksamhet på förändringar och tecken på försämring i partnerns tillstånd. Även 

detta påverkade anhörigvårdarnas hälsa i negativ riktning. 

 

Ensamhet och isolering 

I en studie av Munk et al. (2008) berättade en anhörig om den konstanta oron och 

rädslan över att någonting skulle hända under de korta stunder som denne lämnade 

den närstående. Detta gjorde att anhörigvårdarna sällan lämnade den närstående 

vilket gav en upplevelse av ensamhet och isolering. Respondenterna i Ward-Griffin et 
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al. (2012) studie beskriver också hur de upplevde en press på sig att inte lämna den 

sjuke någon längre stund, även om någon annan fanns hos dem. Även i Proot et al. 

(2003) studie uttryckte anhörigvårdare situationen på liknande sätt, som om de var 

fångar i sitt eget hem. I en studie av Ward-Griffin et al. (2012) beskriver en 

respondent sin irritation över att ha glömts bort av sina vänner. Denne uttrycker att 

hen inte förväntar sig mycket, ett telefonsamtal skulle kunna räcka för att förhindra 

känslan och ensamhet och bortglömdhet. Ward-Griffin et al (2012) skriver i en studie 

hur familj och vänner tydligare såg den närstående och dennes situation, medan de 

anhörigas upplevelse av social isolering och hälsoproblem hamnade i skym undan. 

 

Positiva upplevelser vid vård av närstående 

Trots att de negativa känslorna och upplevelserna dominerade hos anhörigvårdarna, 

beskrevs i studierna av Janze och Henriksson (2014), Wong et al. (2009), Proot et al. 

(2003) och Munck et al. (2008) också känslor som hopp, lättnad, styrka, stolthet och 

tillfredsställelse i samband med att vårda sin närstående. En av respondenterna i 

Wong et al. (2009) studie beskrev hur vårderfarenheten gjorde henne starkare och 

om en tro till att förändras till en mer vårdande och förstående person. I en studie av 

Proot et al. (2003) beskriver en make att vårdandet av hustrun i hemmet gett honom 

trygghet och tillfredsställelse. Hopp ansågs viktigt för att dämpa rädslan och att 

uppleva tillfredsställelse minskade, enligt studien, sårbarheten. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att studera anhörigas upplevelser vid vård av en närstående i 

hemmet i livets slutskede. Ofta upplevde anhörigvårdarna den palliativa vården i 

hemmet som svår och påfrestande. Även om negativa upplevelser dominerade 

litteraturstudiens resultat fanns också positiva aspekter på vårdandet. I de allra flesta 

fall ville de anhöriga göra sitt bästa för att vara en del av vården och göra sitt yttersta 

för att den närstående skulle få möjlighet att avsluta sitt liv i hemmet. 

 

Resultatdelen kommer att fördjupas genom Benner och Wrubels omsorgsteori. Enligt 

Kirkevold (2000, s. 230-231) behandlar teorin bland annat stress och coping. 

Omsorg, menar Benner och Wrubel, är fundamentalt för alla människor och teorin 
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kan därför i flera avseenden vara relevant att applicera på anhörigvårdarna på 

liknande sätt som på professionella vårdare. Omsorg definieras i denna teori som att 

bry sig om. Omsorgen kan skapa osäkerhet och stress men är också en möjlighet till 

känslor av tillit. Den omsorg som utövas av anhörigvårdarna i litteraturstudiens 

resultat visade sig många gånger leda till just osäkerhet och stress, men även till 

stärkta relationer och ökad tillit mellan anhörigvårdare och närstående. 

 

Under kategorin Nya roller och uppgifter för de anhöriga beskrivs upplevelsen 

av att se hur de närstående förändrades från oberoende till beroende vara en svår 

upplevelse för de anhöriga. Anhörigvårdarna i Harding et al (2012) studie styrker 

detta genom sina beskrivningar av svårigheterna i att se den närstående försämras. 

Många kände sig maktlösa då symtom och biverkningar förvärrades. I 

litteraturstudiens resultat sågs vårdarrollen för anhörigvårdarna som något nytt och 

upplevdes delvis svårt. Flera anhörigvårdare upplevde en plikt och skyldighet att 

vårda sin närstående i livets slut även om de antog sig rollen av fri vilja. Detta styrks i 

en studie av Clemmer, Ward-Griffin och Forbes (2008) då de påvisar att krav och 

förväntningar på de anhöriga är stora när det gäller att axla vårdarrollen. Här visade 

det sig dock att de största förväntningarna främst låg på kvinnorna, då de sågs som 

de så kallade ”naturliga” vårdarna. I litteraturstudiens resultat framkom att 

anhörigvårdarna lade stor vikt på att inte visa upp de negativa och ständigt 

närvarande känslorna som exempelvis osäkerhet, maktlöshet, rädsla och ilska inför 

sin närstående. Detta kan styrkas av en studie av Zapart, Kenny, Hall, Servis och 

Wiley (20o7) där en kvinna berättar hur hon, när maken inte såg eller hörde, grät 

okontrollerat. Även Clemmer et al. (2008) studie stödjer de anhörigas upplevelse av 

maktlöshet. Ansvarsområden som exempelvis medicinering kunde göra att de 

anhöriga i litteraturstudiens resultat upplevde sig otrygga eftersom de inte ansåg sig 

ha kunskap eller utbildning inom området. I en studie av Singer, Bachner, 

Shwartzman och Carmel (2005) styrks detta då det där fanns önskemål från en del 

anhöriga om mer information för att de skulle kunna känna sig tryggare i vårdandet 

och hjälpa till bättre. Betydelsen av väl fungerande kommunikation och 

informationsöverföring mellan anhörigvårdare och sjukvårdsteam är återkommande 

i litteraturstudiens resultat och visar på hur viktigt det är för att anhörigvårdarna 

skall kunna känna trygghet och uppleva positiva känslor med vårdandet av 

närstående. Enligt Kirkevold (2000, s. 240) menar Benner och Wrubel att stress lätt 
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uppkommer i samband med situationer som är främmande för personen och där 

kunskap och förståelse är otillräcklig. Teorin kan härmed sättas i relation till 

resultatet då nya situationer uppkom för de anhöriga som till exempel att anta en 

vårdarroll eller ställas inför nya och utmanande uppgifter. Detta kunde alltså 

framkalla stress hos anhörigvårdarna. Enligt Benner och Wrubels teori förändras 

sammanhanget för personer som ställs inför nya och obekanta situationer. Den 

bakgrundsförståelse, självförståelse och kroppsliga intelligens som personen har blir 

då inte tillräcklig för att denne ska kunna utföra sina uppgifter utan tolkning, 

analysering och planering. I många fall var dessa tre delar inte tillräckliga hos 

anhörigvårdarna, vilket ledde till att det för dem blev nödvändigt att tolka, planera 

och analysera varje ny situation.  

 

I kategorin betydelsefullt med stöd beskrev anhörigvårdarna många gånger ett 

behov av hjälp under vårdandet. Detta var främst då situationer som upplevdes 

överväldigande uppstod. I litteraturstudiens resultat upplevde anhörigvårdarna det 

svårt att be om hjälp eftersom de inte ville vara till besvär. Detta styrks av Singer et al.  

(2005) som skriver om hur vissa av anhörigvårdarna var i behov av psykologiskt och 

känslomässigt stöd. Även Harding et al. (2012) styrker detta genom sin studie, där 

respondenterna bland annat sade sig vara i behov av stödgrupper för att förbereda sig 

för vårdarrollen. I Singer et al. (2005) studie påtalas även ett behov och en önskan av 

att bli avbytt i vårdandet och detta styrker därmed behovet av stöd som framhålls i 

litteraturstudien. Detta visar på hur viktigt det är för personalen i teamen att läsa av 

behov som inte uttrycks verbalt samt att ha en god kommunikation med de anhöriga. 

 

Vissa anhöriga hade önskat mer delaktighet i vården. Vid ytliga relationer mellan 

sjuksköterskor och anhöriga uppkom känslor som isolering och begränsad 

samhörighet. Detta styrks i en studie från McNamara och Rosenwax, (2010) som 

visar på att upplevelse av ohälsa återfanns hos anhörigvårdare som inte ansåg sig fått 

tillräckligt med stöd från sjukvården. Majoriteten av anhörigvårdarna i studien 

uppgav tillfredsställande stöd från sjukvården. Skillnader kan alltså påvisas mellan 

olika studier och inom samma studie. Benner och Wrubels teori (Kirkevold, 2000, 

s.231) hävdar att genom att bry sig om ges en möjlighet till att hjälpa och samtidigt bli 

hjälpt. Teorin skulle kunna knytas till anhörigvårdarna genom deras önskan om mer 
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stöd och information och att de därigenom skulle få ökade möjligheter att hjälpa och 

vårda sin närstående.   

 

I litteraturstudiens resultat upplevde anhörigvårdarna att det fanns ett behov av att 

använda sig av olika copingstrategier för att klara av att hantera rollen som 

anhörigvårdare. Vissa gånger för att kunna koppla bort den närstående och pressen 

runt vårdandet för en stund och ibland bara för att glömma. Några anhörigvårdare 

använde copingstrategier för att kunna hantera känslor som uppstod under 

vårdandet av den närstående. Copingstrategierna kunde bestå i förträngning, 

undvikande och distraktion. Behovet av att använda sig av copingstrategier styrks 

genom en studie av Rose, Webb och Waters (1997) där tre copingstrategier 

identifierades. Dessa tre strategier var förnekande av situationen, normalisering av 

situationen eller konfrontation med situationen. Anhörigvårdarna som 

normaliserade omständigheterna så långt som möjligt menade på att situationen blev 

mer hanterbar och mer uthärdlig. Genom att använda sig av rätt slags copingstrategi 

kan anhörigvårdarna bli hjälpta i vårdandet av sin närstående. Kirkevold (2000, s. 

234-235) skriver att Benner och Wrubel menar att via omsorgen ges det en möjlighet 

till att hantera svårigheter på ett meningsfullt sätt, det vill säga att använda sig av 

coping och därigenom bemästra situationen. I litteraturstudiens resultat kunde 

bemästrandestrategier för anhörigvårdarna vara till exempel avkoppling, distraktion 

eller ”stoppa huvudet i sanden”. Benner och Wrubel menar i sin teori att en 

copingstrategi inte kan skattas som ”bra” eller ”dålig”. Utifrån personens bedömning, 

möjlighet och förståelse värderar denne själv sin copingförmåga. Härigenom kan de 

strategier som verkar vara mindre konstruktiva förstås, som till exempel att ”stoppa 

huvudet i sanden”. Vidare går enligt teorin livet i cykler och var i livet personen 

befinner sig påverkar förmågan till coping. Två metoder som Benner och Wrubel 

nämner som underlättande är omvärdering och omtolkning av olika situationer (s. 

236).  

 

Under kategorin Anhörigas hälsa påverkas i litteraturstudiens resultat beskrev 

anhöriga att vårdandet ofta skedde på bekostnad av ekonomin. Detta styrks av Zapart 

et al (2007), Harding et al (2012) och Singer et al (2005) som skriver i sina studier att 

många anhörigvårdare upplever ekonomiska svårigheter som i sin tur kan leda till 

försämrad hälsa. I litteraturstudiens resultat framkom även hur anhörigvårdarnas 
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fysiska och mentala hälsa påverkades. I Harding et al (2012) studie styrks detta då 

problem som depression, ryggsmärta och magbesvär påtalas. Den ständiga närvaron 

som krävdes gav känslor av ofrihet och innebar en fysisk och psykisk börda. Detta 

kan knytas till teorin från Benner och Wrubel (Kirkevold, 2000, s. 231). De beskriver 

hur upplevelse av stress och sårbarhet kan framkallas i samband med att bry sig om 

någon. Dessa känslor kan uppkomma hos anhörigvårdarna då de inser att något för 

dem som är mycket betydelsefullt är på väg att förloras - i detta fall deras närstående.  

Författarnas reflektion över anhörigvårdarnas bördor var att detta är en hälsorisk 

som det är viktigt att ha kunskap om för att kunna undvika fatique och utbrändhet 

vilket inte bara kan ge konsekvenser på individnivå utan som också kan ge 

samhälleliga konsekvenser som till exempel ökade sjukvårdskostnader, 

sjukskrivningar och produktionsbortfall (Henderson, Glozier & Elliot, 2005).  

 

I litteraturstudiens resultat beskrev de anhöriga upplevda känslor av ensamhet och 

isolering. De vågade inte, eller kunde inte, lämna hemmet av oro för sin närstående. 

En av respondenterna uttryckte det som att vara fånge i sitt eget hem. Detta kan 

styrkas genom en studie av Brännström et al. (2007) där anhörigvårdarna uttryckte 

sig på liknande sätt. De kände sig isolerade i hemmet där de vistades mest hela tiden 

på grund av att de inte ville lämna sin närstående. När anhörigvårdarna lämnade 

hemmet kände de sig konstant oroliga och gjorde endast de mest nödvändiga 

ärendena för att sedan återvända hem. En studie av Rose et al (1997) styrker hur 

isolering från patienten och från andra människor gör upplevelserna mer outhärdliga 

för anhörigvårdarna. Också Harding et al (2012) talar om isolering. Där berättar 

anhörigvårdare om hur de kände sig isolerade och hur de, även om de tagit ”ledigt”, 

ständigt oroade sig för den närstående och inte ville vara ifrån denne under någon 

längre tid. Respondenterna i Brännström et al (2007) studie berättade också om 

svårigheter att fortsätta med sina vanliga aktiviteter och detta gav som följd 

ytterligare social isolering.  

 

Vissa anhöriga i litteraturstudiens resultat beskrev en upplevelse av positiva känslor 

som hopp, stolthet, styrka, lättnad och tillfredsställelse i samband med vårdandet av 

en närstående. I en studie av Zapart et al. (20o7) styrks detta då positiva upplevelser 

från anhörigvårdarna uttrycktes. Det som rapporterades mest frekvent i denna studie 

var känslan av att vara nöjd och glad över att fått ge något tillbaka till den de vårdat. 
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Anhörigvårdarna verkligen ville ta ansvar för den närstående och dess omvårdnad 

under livets slut, det var viktigt för anhörigvårdarna och fick dem att må bra.  

 

I en av artiklarna som använts till denna litteraturöversikt angavs inte kön på 

deltagarna. I alla övriga artiklar, utom en, var majoriteten av anhörigvårdarna 

kvinnor. Detta kan ha påverkat resultatet. 

 

Metoddiskussion 

Då syftet med litteraturstudien var att studera anhörigas upplevelser vid vård av en 

närstående i hemmet i livets slutskede valdes en kvalitativ design, vilket enligt 

Henricson och Billhult (2012, s. 130) lämpar sig väl när de levda erfarenheterna skall 

belysas. Danielson (2012, s. 340) skriver att vid analys av innehållet i kvalitativa 

artiklar används begreppen trovärdighet, pålitlighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Dessa begrepp är viktiga att diskutera för att kontrollera trovärdigheten. 

 

Författarna använde en stor mängd sökord och kombinerade dessa på olika sätt för 

att få fram så många träffar som möjligt i sökningarna. I de fall då inga relevanta 

sökord återfanns i ämnesordlistorna, använde författarna sig av fritextsökning. Enligt 

Karlsson (2012, s. 106) kan det ta tid innan ett nytt ämnesord etableras i de olika 

databasernas ordlistor. Användandet av många sökord har författarna sett som en 

styrka då det resulterat i ett brett utbud av artiklar. Genom att författarna har 

redovisat sökord, urval, dataanalys och datainsamling i metodavsnittet ökar 

tillförlitligheten ytterligare.  

 

Ett av fritextorden som användes var ”next-of-kin”. Sökordet renderade inte i något 

större antal träffar, inte heller vid sökningar gjorda med ”significant other” 

påträffades några intressanta fynd. En tesaurus som användes var ”neoplasms”. Detta 

skulle kunna ifrågasättas då författarna tidigare angett att de inte gjort några 

begränsningar vad gäller typ av sjukdom, dock är den största delen palliativa 

patienter cancersjuka och därför ansågs sökordet relevant. 

 

Till denna litteraturöversikt valdes sju artiklar med kvalitativ design och en artikel 

med både kvalitativa och kvantitativa data ut genom sökning i tre olika databaser. 

Henricson (2012, s. 473) menar att artiklar som är relevanta för studiens syfte lättare 
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kan återfinnas om sökningarna sker i fler än en databas. Då författarna använt sig av 

tre databaser kan en god giltighet uppnås. Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna 

användes Olssons och Sörensens granskningsmall (2011, s. 285) som modifierades 

något. Efter att två kriterier tagits bort från mallen, ändrades också maxpoängen för 

att graderingen skulle ge ett riktigt resultat. Alla artiklar visade sig hålla hög eller 

medelhög kvalitet vilket gör att en god tillförlitlighet kunde garanteras. Genom att 

båda författarna granskade artiklarna enskilt och därefter jämförde dem tillsammans 

minskar risken för feltolkningar och litteraturstudiens trovärdighet stärks (jfr. 

Henricson, 2012, s. 473). Ett större antal artiklar hade kunnat skapa en rättvisare bild 

och en bredare förståelse av och för fenomenet. Författarna anser att syftet besvarats 

med hjälp av funna artiklar och av den valda metoden. Detta stärker enligt Henricson 

(2012, s. 473) giltigheten och trovärdigheten. Artiklar till resultatet har kontrollerats 

av författarna för att säkerställa att de var peer-reviwed. I de fall detta inte framgick 

vid läsning av artiklarna kontrollerades detta mot Ulrich’s web och på så sätt styrktes 

giltigheten. 

 

En aspekt att beakta är att samtliga artiklar som använts till litteraturöversikten är 

skrivna på engelska vilket kan ha orsakat feltolkningar och missbedömningar vid 

översättning. Enligt Kjellström (2012, s.86) kan bristande språkkunskaper medföra 

risk för att materialet tolkas på ett felaktigt sätt. Två av artiklarna skilde sig från de 

övriga. Studien av Cagle et al. (2010) innehöll både kvalitativa och kvantitativa data 

och resultatet skildrade såväl vård i hemmet som hospicevård. Från denna artikel 

plockades kvalitativa data ut. Denna data gällde anhörigas upplevelser av palliativ 

vård i hemmet. Den andra studien, skriven av Ward-Griffin et al. (2012) inkluderar 

både anhörigvårdare och närståendes upplevelser. Här har litteraturstudiens 

författare enbart använt sig av anhörigvårdarnas upplevelser. 

 

Arbetet med analysen inspirerades av Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 

187-202). Vissa svårigheter uppstod vid kategoriseringen då somliga meningsenheter 

kunde passa in under flera underkategorier. Författarna gick då tillbaka ett steg och 

funderade ytterligare över innebörden i meningsenheten. Förslag på koder, 

meningsenheter, underkategorier och kategorier skickades därefter till författarnas 

handledare. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198) anser att 

trovärdigheten stärks genom att låta en person som har kunskap i forskning och det 
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studerade ämnet granska det som framkommit i analysen. Genom att trovärdighet 

har uppnåtts kan läsaren ges en möjlighet att avgöra om resultatet i litteraturstudien 

är överförbart (jfr. Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s.198). Enligt Wallengren 

och Henricson (2012, s. 488) är det nödvändigt att trovärdighet, tillförlitlighet och 

bekräftelsebarhet uppnås innan resultatets överförbarhet kan bedömas. Resultatet 

från vår litteraturstudie kan ses som överförbart till att förstå anhörigvårdare som 

befinner sig i liknande situationer. 

 

Innan arbetet påbörjades hade båda författarna god erfarenhet av omvårdnad 

inklusive palliativ vård. De nya kunskaper och insikter som författarna förvärvat 

genom arbetet med litteraturstudien har gjort att fokus har vidgats och att en större 

förståelse än förut har erhållits, när det gäller betydelsen av anhöriga som en resurs i 

vården. Detta kommer att gagna författarna i sitt framtida yrkesutövande. 

 

Forskningsetisk diskussion 

De artiklar som använts i litteraturöversikten har godkänts av en etisk kommitté 

alternativt har forskarna fört ett tydligt etiskt resonemang kring sin studie vilket gör 

att författarna kan känna sig trygga med att studierna genomförts med respekt för 

deltagarna. Kjellström (2012) skriver att forskning skall genomföras med respekt för 

människan för att godkännas, detta enligt svensk lag.  

Författarna har under studiens gång diskuterat och reflekterat över etiska aspekter 

som till exempel om innebörden i de studerade artiklarna presenterats på ett tydligt 

och rättvist sätt. Detta med tanke på att det ibland uppstått svårigheter i samband 

med översättningen. Vid de tillfällen då författarnas åsikter gått isär har författarna 

diskuterat meningsskiljaktigheterna och kommit fram till ett gemensamt beslut. 

Arbetet med litteraturstudien har genomförts gemensamt av författarna och präglats 

av respekt för varandra. 

 

KONKLUSION 

I litteraturstudiens resultat påvisas att anhörigvårdare mer eller mindre är en 

förutsättning för att palliativ vård i hemmet skall kunna genomföras. Med tanke på 

den stora andelen patienter som önskar dö i hemmet, är det nödvändigt att all 
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sjukvårdspersonal medvetandegörs om de anhörigas upplevelse av sin insats. 

Resultatet från litteraturstudien visar på att anhörigvårdarna många gånger upplever 

bristande stöd från sjukvården. Anhörigvårdarna önskar mer information och bättre 

stöd vid vården av sin närstående. Forskningsmässigt finns en god och bred kunskap 

om den palliativa vården och även om anhörigas upplevelser av att vårda en 

närstående i hemmet i livets slut. Litteraturstudien kan fylla en funktion genom att 

förtydliga och uppmärksamma sjuksköterskan på hur viktigt det är att tidigt ge god 

information och vikten av att utbilda anhörigvårdarna i uppgifter som de inte känner 

sig behärska, som exempelvis det medicinska. Detta skulle kunna bidra till att fler 

anhörigvårdare fick en trygghet i utmanande uppgifter som medicinering och en 

större chans till exempelvis vila.  
 

Implikation för omvårdnad 

Litteraturstudiens resultat visar på att sjuksköterskor bör uppmärksammas på 

betydelsen av tillgänglighet, delaktighet, kommunikation och information med och 

till de anhöriga. Genom att anhörigvårdarna ges stöd och trygghet kan deras 

förutsättningar för att ta hand om sin närstående förbättras. Detta är gynnsamt både 

för patient och anhörig, men också för samhället. 

 

En forskningsfråga för framtiden att studera som väckts hos författarna under 

arbetets gång är ”Vad är det som gör att det många gånger finns ett bristande stöd 

från sjuksköterskor till anhörigvårdarna?” 
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Datum Databas Sökord Begräns-
ningar 

Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Urval 1: 
Lästa 
abstract 

Urval 2: 
lästa 
artiklar 

Urval 3: 
granskade 
artiklar 

Urval 4: 
använda 
artiklar 

161116 PubMed Terminal care AND 
family nursing NOT 
children (f) 

English 
10 years 

16 16 3 2 1 1 

161128 CINAHL Caregivers (f) AND 
home nursing (f) AND 
palliative care (f) AND 
informal caregivers (f) 

2006-2016, 
English 

28 28 6 5 2 2 

161128 PubMed End of life care AND 
informal caregiver (f) 
AND home nursing 

Inga 27 27 10 6 3 2 

161208 CINAHL Caring role (f) AND 
family caregiver (f) 
AND home healthcare 
(f) AND palliative care 
(f) 

2008-2014 9 9 1 1 1 1 

161206 PubMed Death AND social 
support AND 
neoplasms 

Inga 28 28 3 2 1 1 

161206 PsycINFO Palliative care AND 
next-of-kin (f) AND 
home care (f) 

2006-2016 19 19 3 1 1 1 

 

Alla sökord är CINAHL-headings, MeSH-termer eller tesaurusar om inget annat anges. Sökord med (f) bakom sig är 
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Deltagare 
(bortfall) 

Metod Resultat Kvalitet 

Cagle, J.G. & 

Kovacs, P.J. 
2010, USA 

Informal 

Caregivers of 

Cancer Patients: 

Perceptions 

About 

Preparedness 

and Support 

During Hospice 

Care 

Att undersöka 

graden av 

stöd samt hur 

förberedda de 

anhöriga 

kände sig på 

sin 

närståendes 

sjukdom och 

död. 

69 (184). 

72% av 

respondenter

na var 

kvinnor, 26% 

var män och 

1% saknade 

uppgift om 

kön. 

Medelåldern 

var 58 år. 

Enkätstudie med öppna 

frågor. 

Resultatet innehåller både 

kvalitativ och kvantitativ 

data. Tematisk analys 

användes för att analysera 

kvalitativ data från två 

enkäter. 

Stöd från familj, vänner och grannar 

var för anhörigvårdarna viktigt, 

liksom andlighet och tro. De tyckte 

även att kommunikation, information 

och kunskap var av stor betydelse. 

Det medgavs i studien att de 

anhöriga var i behov av hjälp och 

stöd vid vården av den närstående, 

men det upplevdes svårt för dem att 

be om det. 
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Deltagare 
(bortfall) 

Metod Resultat Kvalitet 

Epiphaniou, e., 
Hamilton, 
D.,Bridger, S., 
Robinson, V., Rob, 
G., Beynon, T., 
Higginson, I. & 
Harding, R. 
2012, England 

Adjusting to the 
caregiving role: 
the importance 
of coping and 
support 

Att identifiera 
vilka coping- 
och 
stödmekanis
mer som finns 
bland 
informella 
cancervårdgiv
are för att 
kunna 
utveckla 
framtida 
interventioner
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 (16). 
Deltagarna 
var mellan 25-
79 år, 
meldelåldern 
var 55,5 år. 
Elva kvinnor 
och nio män 
deltog. Av 
dessa 
anhöriga 
bodde 85% 
tillsammans 
med den 
närstående. 
Av de 
deltagande 
var: 60% 
makar eller 
partners, 15% 
barn, 15% 
vänner, 5% 
förälder, 
övriga 5%. 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade intervjuer 
genomförda i 
anhörigvårdarnas hem. 
Intervjuerna bandades och 
transkriberades innan de 
analyserades genom 
kondensering och kodning. 

Coping. Hur vårdarna hanterade 
upplevelser av vårdrelaterade 
utmaningar och stress. Genom att 
använda sig av copingstrategier 
upplevde anhörigvårdarna att de 
lättare kunde hantera svåra 
situationer. Copingstrategier kunde 
t.ex. vara distraktion eller mental 
stimulans. Några av deltagarna 
använde de positiva aspekterna av 
vårdandet för att öka sin motivation. 
En helt annan strategi var att sticka 
huvudet i sanden och inte engagera sig 
i svåra tankar. Gällande psykologiskt 
stöd kom det framförallt från 
sjukvårdspersonal, familj och vänner. 
Stöd från familj och vänner skattades 
högt och vårdarna ansåg sig lyckligt 
lottade. 
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Deltagare 
(bortfall) 

Metod Resultat Kvalitet 

Janze, A. & 

Henriksson, A. 
2014, Sverige 

Preparing for 

palliative 

caregiving as a 

transition in the 

awareness  of 

death: family 

carer 

experiences 

Att belysa 

anhörigvårda

res 

erfarenheter 

genom att 

undersöka 

vårdarnas 

berättelser 

om 

förberedelse 

för vårdande. 

6 (2). 

Deltagarna 

var mellan 40 

och 83 år 

gamla. 

Uppgifter om 

kön saknas.  

Deskriptiv tolkande design 

med intervjuer som 

analyserats med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. 

Att vårda en svårt sjuk anhörig 

gjorde vårdarna medvetna om 

döden. Medvetenheten fanns hela 

tiden närvarande och upplevdes 

skrämmande. Vårdarna upplevde 

många känslor som var svåra att 

förbereda sig på, hela livssituationen 

upplevdes kaotisk. Förberedelsen 

kom gradvis genom anpassning till 

den nya situationen. Att samtala med 

den anhörige om framtiden, efter den 

anhöriges död, upplevdes smärtsamt 

men värdefullt för vårdarna. 

Vårdarna kände sig otillräckligt 

förberedda för den vårdande rollen 

och hade svårigheter att föreställa 

sig hur det skulle vara att vårda sin 

anhörig. Vårdarna tog på sig rollen 

som ”den starke” och prioriterade sin 

anhöriges behov samtidigt som de 

höll tillbaka sina egna känslor och 

behov. 
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Deltagare 
(bortfall) 

Metod Resultat Kvalitet 

Linderholm, M. & 

Friedrichsen, M. 
2010, Sverige 

A Desire to Be 

Seen: Family 
caregivers’ 
experiences of 
their caring role 
in palliative home 
care 

Att undersöka 

hur anhöriga 
upplevde sin 
vårdande roll 
vid 
Palliativ 
Hemsjukvård.  
Samt 

upplevelse av 

stöd 
under och efter 
patientens 
sista tid. 
 

14 (1). Åtta 

kvinnor och 
fem män i 
åldarna 38-78 
år deltog i 
studien. 
Medelåldern 
var 58 år. Sex 

av dem var 

gifta eller 
sammanboend
e, fem var 
döttrar och två 
av deltagarna 

var särbos. 

Kvalitativ ansats med 

hermeneutiskt 
tillvägagångssätt. Intervjuer 
med deltagarna bandades och 
transkriberades innan analysen 
genomfördes. 
 

De flesta anhöriga hade positiva 

upplevelser 

av att samarbeta med vårdteamet 

och beskrev att de inte skulle ha 

lyckats vårda sina närstående 

utan tillgång till ett professionellt 

team. 

Anhörigvårdarna upplevde stöd, 

värme och kunskap av 

sjuksköterskorna. De hade även 

upplevelser av tvivel, 

ångest, maktlöshet och en känsla av 

frustration under vårdandet. 

När de fick ansvarsområden som de 

inte hade utbildning eller 

kunskap om (medicinska 

ansvarsområden) upplevde de 

osäkerhet. 

Brutna löften gav upplevelser av 

rädsla. 
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Deltagare 
(bortfall) 

Metod Resultat Kvalitet 

Munck, B., 

Fridlund, B. & 

Mårtensson, J. 
2008 
Sverige 

Next-of-kin 

caregivers in 

palliative home 

care – from 

control to loss 

of control 

Att beskriva 

situationer 

som påverkar 

hur nära 

anhöriga 

klarar av att 

hantera 

palliativ vård 

i hemmet. 

9 (ej 

angivet). 

Fem män och 

fyra kvinnor i 

åldrarna 51-

79 år deltog i 

studien. Fem 

av deltagarna 

var makar, 3 

var hustrur 

och en var 

barn. 

En kvalitativ studie med 

utforskande och deskriptiv 

design, med hjälp av Critical 

Incident Technique (CIT). 

Semi-strukturerade 

intervjuer genomfördes i 

deltagarnas hem och i ett fall 

på deltagarens arbetsplats. 

Intervjuerna bandades och 

analyserades sedan. 

Studien resulterade i två teman: ha 

kontroll och förlora kontroll. Att delta 

i vården gav deltagarna en känsla av 

kontroll. Dock ledde deltagandet och 

närvaron till att anhörigvårdarna 

upplevde bl.a. förlust av frihet, 

sömnbrist, begränsningar i livsstil 

och möjligheter till vila och 

avkoppling. Även om ”att ha kontroll” 

också medförde negativa effekter, 

ansågs det bland anhörigvårdarna 

vara värt det.   

Tillfällen då deltagarna förlorade 

kontrollen kunde vara när stödet från 

sjukvården var bristfälligt, eller när 

anhörigvårdarna inte förstått vad 

vårdarrollen innebar. Det kunde även 

vara när anhörigvårdarna såg hur 

deras närstående förändrades från 

att vara en oberoende person till att 

bli en beroende. 
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Deltagare 
(bortfall) 

Metod Resultat Kvalitet 

Proot, I.M., Abu-

Saad, H.H., 

Crebolder, 

H.F.J.M., 

Goldsteen, M., 

Luker, K.A. & 

Widdershoven, 

G.A.M 
2003, 

nederländerna 

Vulnerability of 

family 

caregivers in 

terminal 

palliative care 

at home; 

balancing 

between burden 

och capacity 

Att undersöka 

anhörigvårda

res 

erfarenheter, 

deras behov 

av hjälp i 

hemmet och 

vilka insatser 

som erhålls 

från 

sjukvården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 (1). Två 

män och elva 

kvinnor i 

åldrarna 28-

80 år (M=51) 

deltog i 

studien. Nio 

av deltagarna 

var partners, 

tre döttrar 

och en son. 

En kvalitativ studie där 

Grounded theory användes 

för att förstå deltagarnas 

värld så som de ser den.  

Intervjuer med öppna frågor 

bandades och 

transkriberades. 

I resultatet framkom faktorer som 

upplevdes öka sårbarheten, fysisk 

och mental vårdtyngd, rädsla, 

osäkerhet, ensamhet, brist på stöd 

och brist på stöd från sjukvården. 

Även positiva erfarenheter som hopp, 

kontroll, tillfredsställelse och gott 

stöd beskrevs i studiens resultat. 
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Deltagare 
(bortfall) 

Metod Resultat Kvalitet 

Ward-Griffin, C., 

McWilliam, C.L. & 

Oudshoorn, A. 
2012, Kan 

ada 

Relational 

experiences of 

family care 

givers providing 

home-based 

end of life care 

Att undersöka 

hur relationer 

mellan 

familjevårdar

e och den 

sjuke upplevs 

ur ett 

familjeperspe

ktiv. 

4 (ej 

angivet). Två 

hustrur, en 

make och en 

dotter 

medverkade. 

Deltagarnas 

ålder 

varierade 

mellan 50 

och 65 år och 

medelåldern 

låg på 57 år. 

 

En kvalitativ fokuserad 

etnografisk studie med 

djupgående intervjuer av 

anhörigvårdarna och 

observationer i hemmet 

under 6-8 månader. 

Resultatet i artikeln inkluderar både 

anhörigvårdarnas och de sjukas 

upplevelser. Resultatet i artikeln visar 

att anhörigvårdarna prioriterade ner 

sina egna behov till förmån för de 

sjukas. Det upplevdes viktigt av 

anhörigvårdarna att spendera tid och 

göra saker tillsammans med den 

närstående. Det var viktigt för 

anhörigvårdarna med fysisk närhet 

och att inte lämna den sjuke ensam 

eller tillsammans med någon annan, 

då detta kunde utlösa stress. 
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Deltagare 
(bortfall) 

Metod Resultat Kvalitet 

Wong, W.K.T., 

Ussher, J. & 

Perez, J. 
2008 
Australien 

Strength 

through 

adversity: 

Bereaved 

cancer carers’ 

accounts of 

rewards and 

personal growth 

from caring 

Att undersöka 

och belysa de 

positiva och 

givande 

aspekterna 

hos anhöriga 

som vårdat 

en 

närstående 

cancersjuk i 

hemmet. 
 

23 (ej 

angivet). 18 

kvinnor och 

fem män i 

åldrarna 19-

85 år 

(M=57).  

Fem barn, en 

syster, en 

förälder och 

14 

makar/partne

rs. De andra 

två 

deltagarna 

var vänner. 
 

 

 

En kvalitativ fenomenologisk 

studie med intervjuer av 

deltagarna. Intervjuerna 

analyserades med ett 

tematiskt förhållningssätt. 

Deltagarna i studien upplevde flera 

positiva aspekter av vårdandet, som 

personlig styrka, acceptans och 

nödvändighet, en fördjupad relation 

med den närstående, personlig 

utveckling genom förändrade 

relationer till andra och förändrat 

perspektiv på livet. 
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Grad I: 80%   Grad II: 70%   Grad III: 60% 

 

Poängsättning 

0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p) 

saknas 1/3 2/3 samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

     

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas/ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
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Grad I: 80%   Grad II: 70%   Grad III: 60% 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställningen besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, 

kod, teorier etc.) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med 

resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 


