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Abstrakt 

Bakgrund: Stroke är en sjukdom som drabbar ca 30 000 personer i Sverige årligen. Det 

ger upphov till både psykiska och fysiska handikapp. Sjukdomen beror på en 

hjärnblödning eller en hjärninfarkt. Sjukdomens efterdyningar påverkar den drabbade 

men även deras partner. 

Syfte: Syftet är att belysa partners upplevelser av förändringar i relationen då 

närstående drabbats av stroke. 

Metod: Systematisk litteraturstudie med kvalitativa artiklar. Vid analysen användes en 

kvalitativ innehållsanalys på sju valda artiklar för att hitta likheter och skillnader i 

partners upplevelser. 

Resultat: Studiens resultat visade på två huvudkategorier; ”Omställningar i det egna 

livet” med subkatekorierna ”känsla att ha förlorat sig själv”, ”Upplevelse av minskad 

frihet”, ”Finna mening i livet efter stroke” och ”Omställningar i en partnerrelation” med 

subkategorierna ”Upplevelser av förlorad partnerrelation” samt ”ökad börda upplevdes 

svår att hantera”. Dessa visade på olika upplevelser utifrån hur partnerrelationen 

förändrats och hur den anhörigas egen livsvärld påverkats. Känslor av förlust, sorg och 

saknad var framträdande för många. Andra kunde finna glädje och styrka i de nya 

förutsättningarna. 

Slutsats: En strokedrabbad kommer åter till sitt hem och partnern förväntas ta ett ansvar 

som denne inte alltid är förberedd på. Det finns ett behov av ökat stöd för partnern till 

den sjuka, för att klara av hemmiljön och hantera förändringen. Vården borde utvecklas 

till att se på familjer och partners ur ett helhetsperspektiv, där den friska partnern i en 

relation är i samma behov av att bli sedd som den sjuka.  
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1 Inledning 

Hur reagerar en person när den som står en närmast drabbas av något så allvarligt som stroke 

och hur hanterar denne situationen? Påverkan av stroke kan te sig olika från person till person, 

en del får fler eller svårare komplikationer än andra. Författarnas erfarenheter är att människor 

är olika och hanterar livshändelser på varierande sätt. Nyfikenhet väcks att få veta vad som 

gör att vissa personer hanterar sina kriser bättre än andra. En undran över vad det är som 

påverkar en partner att klara av förändringar men även hur denne hanterar den nya 

livssituation som uppstår. 

2 Bakgrund 

Stroke är den sjukdom som tar upp flest vårdplatser på sjukhusen, cirka 30000 vårdtillfällen är 

tillskrivna stroke varje år i Sverige. En trend har kunnat ses där antalet patienter som 

nyinsjuknar i stroke har minskat med 10 procent sedan millenniumskiftet. Då hypertoni utgör 

den största riskfaktorn för att drabbas av stroke  läggs stor vikt på förebyggande behandling 

mot detta (Ericson & Ericson, 2012). Medelålder för insjuknande är 75 år men 20 procent av 

de som drabbats är yngre än 65 år. Risken för stroke ökar med stigande ålder 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Globalt är stroke den mest betydande anledningen till 

invaliditet, en tredjedel av alla dödsfall orsakas av stroke (Strokeförbundet, u.å.). Det är cirka 

80 miljoner personer som lever med följderna av stroke internationellt. Därtill påverkas 

ungefär 250 miljoner nära familjemedlemmar av följderna. Nationellt utförde Riksstroke 

mellan åren 2010-2012 en anhörig-studie som besvarades av 11000 anhöriga där hälften av 

dessa ansåg sig vara vårdare för den sjuka och flera upplevde att de påverkats på annat sätt 

(Hulter-Åsberg, Bjarne, Söderholm & Johansson, 2014). Vilka följder en strokedrabbad får är 

beroende på hur lång tid det tagit från insjuknande till behandling (Hedlund, 2013). En svensk 

studie har påvisat att många som drabbats fortfarande är i behov av stöd och hjälp i sin vardag 

två år efter att stroken inträffat. Flera av dessa upplever att de är beroende av sin anhöriga för 

att klara vardagen (Neuroförbundet, 2014¹). 

Denna studie avser att lyfta de upplevelser som partner till en strokedrabbad har. För att få en 

bättre förståelse och överblick av helheten kommer bakgrunden belysa vad stroke innebär 

fysiologiskt samt vilka komplikationer det kan komma att innebära. Bakgrunden kommer 

även visa på vilket stöd som finns idag för anhöriga. 
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2.1 Sjukdomsförlopp 

Stroke kan ha ischemisk alternativt hemorragisk orsak (Mätzsch, 2010). Ischemi orsakas av 

att ett blodkoagel har täppt igen en artär i hjärnan och orsakar syrebrist (Ericson, Ericson, 

2012). Koaglet kan komma från antingen hjärtat, som en konsekvens av förmaksflimmer, eller 

uppstå på grund av förkalkningar i en halspulsåder (a.a.). Hemorrage innebär en intrakraniell 

kärlbristning som orsakar blödning (Mätzsch, 2010).  Symtomen vid stroke uppkommer 

hastigt, förändringen kan ske från ett ögonblick till ett annat (Neuroförbundet, 2014²). 

2.2 Livet efter en stroke för den drabbade 

Det finns fysiskt synliga komplikationer, men även dolda följder av stroke (strokeförbundet, 

u.å.). Vanliga symtom är hemiplegi och neglekt som uppstår på motsatta sidan av den 

strokedrabbade hjärnhalvan. Även synbortfall och yrsel som påverkar balansen är 

förekommande (Ericsson & Ericsson, 2012). Hemiplegi ger nedsatt förmåga att inta föda eller 

svälja. Kommunikationsproblem som afasi kan uppstå vilket innebär att förmågan att prata, 

räkna samt förstå tal och skrift blir nedsatt (Neuroförbundet, 2014¹). Vilka men sjukdomen 

ger på kroppen beror på vilken del av hjärnan skadan sitter i och hur stort område som 

påverkas. Av de mindre synliga komplikationerna är trötthet en av de vanligaste, en 

hjärntrötthet är som värst i början men brukar lätta med tiden. En del får dock leva med en 

ökad trötthet resten av livet. Andra vanliga symptom är försämrat minne, 

koncentrationssvårigheter, depression samt initiativlöshet (Ericsson & Ericsson, 2012). 

Många upplever att problem med mobilitet, koncentration och uppmärksamhet är hämmande 

för dem i deras vardag (Edwards, Hahn, Baum & Dromerick 2006). 

2.3 Livskvalitet efter stroke 

WHO (1997) definierar livskvalitet som personers uppfattning kring sin livssituation. Denna 

uppfattning påverkas olika beroende på kultur och värderingar samt ens relation till sina mål, 

förväntningar och oro. Livskvalitet är ett brett koncept som på ett komplext sätt påverkas av 

var individs fysiska och psykiska status, grad av självständighet, sociala relationer, personlig 

tro samt förhållande till framträdande funktioner i sin omgivning (a.a.). 

Birkler (2007) menar att det finns många definitioner på vad som är ett bra liv och att ha 

hälsa. Det behöver inte betyda att det måste vara hälsa i frånvaro av sjukdom. Det kan handla 
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om en subjektiv eller objektiv livskvalitet. Med det menas den enskilda personens egna tankar 

om vad som får denne att må bra, alternativt att livskvalitet handlar om den biologiska 

kroppen och de materiella behov den har (a.a.). Den levda kroppen är den subjektiva kroppen 

som består av erfarenheter och som under livet fylls på med minnen, tankar och känslor 

(Dahlberg, Segesten, 2010). Att kunna förstå kroppen subjektivt, innebär att lägga sina 

föreställningar åt sidan (Bullington, 2004). Det är personens egna föreställningar om hälsa 

eller ohälsa som påverkar upplevelserna kring vad som slutligen inskränker på det egna livet 

(Wright, Watson & Bell, 2002). Många personer som drabbats av stroke upplever att det har 

påverkat deras liv och inskränkt deras livskvalitet. De uttrycker sig i termer som -att inte 

kunna vara samma person som de var innan stroken. Komplikationer som tillstöter upplevs 

förhindra personerna att utföra vissa aktiviteter som tidigare varit en viktig del av deras liv 

(Clarke & Black, 2005) samt begränsa deras sociala samvaro med anhöriga och vänner (Flinn 

& Stube, 2010). Funktionsnedsättningar som inte är direkt synliga upplevs svårare att få 

acceptans och förståelse för från personer i omgivningen och ibland även från sin partner 

(Klinke, Hafsteinsdottir, Thorsteinsson & Jonsdottir, 2014; Kitzmuller & Ervik, 2015). 

Bristen på förståelse kan få konsekvensen att personen som drabbats av stroke inte vågar 

knyta an till andra och riskerar att isolera sig (Klinke et al, 2014: Meijering, Nanninga & 

Lettinga, 2016). Studier har påvisat att anhöriga tenderar att ha sämre livskvalite, än tidigare, 

en förhållandevis lång tid efter sin partnerns insjuknande. De anhöriga påverkas olika 

beroende på hur gravt funktionshindrad deras partner är. Ökad stress och belastning samt 

begränsade aktiviteter påverkar den friska partnerns upplevda livskvalitet (Persson, 

Holmegaard, Karlberg, Redfors, Jood, Jern & Forsberg-Wärleby, 2015).   

2.4 Att vara partner i en relation 

Partner definieras enligt NE (2016) som person eller personer, men även grupper som 

samarbetar eller bildar par. Ordet relation är beskrivet som förhållande, förbindelse med, 

kontakt och gemenskap (Strömberg, 1998).  Begreppet förhållande beskrivs som ett 

känslomässigt förhållande mellan två individer (Norstedt, 2003). Wright, Watson & Bell 

(2002) definierar ordet relation som att den innehåller starka emotionella och biologiska band. 

En relation kan startas som en process vid ett möte. I samband med sjukdom och vård 

används ofta begreppet anhörig om personer som står patienten nära (Dahlberg & Segesten, 

2010). Denna anhörig kan vara en make, maka, barn eller annan person som står i nära 

relation till patienten. De närstående utgör en viktig roll för någon som drabbats av ohälsa. De 

tillhandahåller sällskap, stabilitet och trygghet vilka kan vara avgörande för patientens 
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möjligheter att uppleva hälsa och välbefinnande (a.a.). Relationen till familjen kan innebära 

en stor resurs för den enskilda individen vid ohälsa. Relationen är samtidigt påverkbar och 

kan skapa klyftor om nya förutsättningar uppstår (Wright, Watson & Bell 2002). Studier 

gjorda i USA påvisar att anhöriga som upplever en hög arbetsbelastning i hemmet när de 

vårdar sin partner har 63 % högre risk att dö i förtid. De löper även i hög grad risk att drabbas 

av depression (McCarthy & Bauer, 2015). Stroke och de komplikationer som följer i dess spår 

kan i vissa fall ändra dynamiken i förhållandet partners emellan (Kitzmuller & Ervik, 2015). 

2.5 Anhörigstöd 

I enlighet med Socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda underlättande stöd för personer 

som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder (SFS 

2001:453). Kommunerna är alltså skyldiga att ge stöd men det är upp till kommunerna att 

själva bestämma hur de vill bedriva verksamheten (Riksrevisionen, 2014). Exempel på stöd 

som kan erbjudas är utbildning och hjälpmedel som kan underlätta vården av anhörig i 

hemmet, service i hemmet, avlastning i olika former samt ekonomiska ersättningar 

(Socialstyrelsen, 2016). Service som erbjuds kan vara exempelvis inköp eller matlagning. 

Avlastning kan ske i form av korttidsboende eller i det egna hemmet (Riksrevisionen, 2014). 

Anhöriga ska också ges information angående villkor och möjligheter för att få stöd och även 

information gällande den sjuka anhöriges tillstånd. Samtal bör också erbjudas, antingen 

enskilt eller i grupp (Socialstyrelsen, 2016). Stroke-riksförbundet (u.å.) informerar om 

möjlighet att kontakta kurator på sjukhus eller vårdcentral samt att gå med i anhöriggrupper. 

En svensk studie har visat att samtal kring familjehälsa, så kallad FamHCM ledda av 

sjuksköterskor, kan hjälpa såväl den strokedrabbade som anhöriga att få en bild av sin nya 

situation. De deltagande familjerna uttryckte att samtalen påverkat dem så att de upplevde sin 

situation som mer hanterbar samt underlättade kommunikationen i familjen (Benzein, Ohlin 

& Persson, 2015). 

3 Teoretisk referensram 

I denna studie har familjefokuserad omvårdnad valts som referensram då den är utformad som 

strategi för vårdvetenskap med vikt på familjen och helhetsperspektiv. Den passar även väl 

med syftet då det involverar anhöriga i form av partner och dennes upplevelser av förändring i 

förhållandet vid anhörigs stroke. För att kunna belysa upplevelser är livsvärldsteori en bra 

utgångspunkt. Systemteori förklarar hur en del av en helhet, i det här fallet ett 

partnerförhållande, påverkar helheten vid förändring. 
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Familjefokuserad omvårdnad har utformats som följd av att vården återigen har förflyttats till 

de egna hemmen, istället för institutionsvård som var normen för ett tjugotal år sedan. Detta 

har visats ge påverkan på familjemedlemmar som tar sig an att vårda sin sjuka anhöriga, på 

gott och ont. Familj och anhöriga bör ses som en tillgång i vårdandet av den sjuke då de 

innehar kunskap som professionella vårdare inte har. Familjefokuserad omvårdnad involverar 

flera teorier såsom systemteori och livsvärldsteori (Benzein, Hagberg, Saveman & Syren, 

2010).   

Systemteori innebär att dela upp saker i olika system och där de olika delarna inverkar på 

varandra. I kontexten familjefokuserad omvårdnad är det familjen som utgör systemet. En 

ändring i form av att en familjemedlem drabbas av sjukdom påverkar alla de andra delarna av 

systemet, det vill säga övriga familjemedlemmar. Systemteori innebär också att ha blicken på 

förändring och utveckling, istället för att se innehåll och metod byta fokus till användning och 

nytta (Öquist, 2008).   

Livsvärldsteori innebär var och ens syn på, och hållning mot, världen och hur vi förstår andras 

syn på densamma. Alla har sin egen livsvärld och denna delas med andra men är ändå unik 

och personlig för varje individ. Det är dessa skillnader mellan varandras livsvärld som 

utvecklar individuella föreställningar om världen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Det essentiella inom familjefokuserad omvårdnad är att förstå hur andra upplever sin 

verklighet samt hur skillnader mellan människors olika upplevelser och livsvärld kan bidra till 

utveckling av ens egna föreställningar och livsvärld. Som både livsvärldsteori och systemteori 

uttrycker ligger fokus på skillnader, reflektion och förändring. Reflektion utvecklar förståelse 

för egna och andras upplevelser eller föreställningar, detta ger möjlighet till problemlösning 

och därmed förändring (Benzein, Hagberg, Saveman & Syren, 2010).  

4 Problemformulering 

Att stå bredvid och se hur en partner genomlider en sjukdom ger påverkan på ens livskvalitet. 

Strokeinsjuknande innebär att många basala förmågor försvinner. Studier har visat att 

patienter som immobiliserats till följd av stroke, till den grad att de inte klarar att utföra sina 

dagliga rutiner, har en negativ inverkan på sin partners hälsa. Det har även påvisats att en 

patients kognitiva och emotionella återhämtning påverkas beroende på hur väl partnern 

accepterar livssituationen som uppstår efter en stroke (Barskova & Wilz, 2007). Denna studie 

ämnar att lyfta fram förändringar som kan uppstå och hur dessa i så fall påverkar relationen. 
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Genom att åskådliggöra dem hoppas författarna kunna få en bättre förståelse för hur anhöriga 

upplever förändringar, då partnern drabbats av stroke. Denna kunskap kan sedan komma 

vården till godo för att förbättra omvårdnaden för såväl de strokedrabbade som deras 

anhöriga.  

5 Syfte 

Syftet är att belysa partners upplevelser av förändringar i relationen då närstående drabbats av 

stroke. 

6 Metod 

Studiens utformning är en systematisk litteraturstudie, metoden ämnar kartlägga hur 

kunskapsläget ser ut inom ett visst område (Segesten, 2015). Litteraturstudien är grundad på 

vetenskapliga artiklar som är hämtade ifrån ämnesrelevanta databaser. Artiklarna som valts ut 

till litteraturstudien är material från empiriska studier, vilka har undersökt partners 

upplevelser när en närstående drabbas av stroke (Kristensson, 2014). 

6.1 Sökningsförfarande 

Inledningsvis gjordes pilotsökningar i ämnet, för att utröna om det fanns tillräckligt med 

vetenskapliga artiklar (Willman, Stolz & Bahtsevani, 2011). Denna skapade ett grundmaterial 

till bakgrunden och till den strukturerade sökning som sedan skulle avgränsas och anpassas 

(Östlundh, 2012). Databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo nyttjades för sökningarna, då 

dessa är framstående inom forskning av omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 

2013). Liknande sökord användes i samtliga databaserna. 

Initialt i den systematiska litteratursökningen gjordes en fritextsökning och dessa ord söktes 

även med trunkering. Vidare sökning gjordes med ämnesord vilka hämtades från Cinahl 

headings, Thesaurus och Mesh.  Slutligen utgick sökningen ifrån tre huvudteman, upplevelse, 

partner och stroke. I blocken med partner som tema användes “Partner*” och “spouses*”, 

(*= trunkering) i alla databaser. Specifikt för Cinahl användes även “significant others*”, I 

PubMed “interpersonal, relations” som ämnesord. I Psycinfo “couple*”.  För temat 

upplevelse användes i Cinahl och PsycInfo “experience*” och “life experience*”, I Pubmed 

valdes “Experience*” samt "Life change event” som ämnesord. För blocket gällande stroke 

nyttjades orden; “Stroke*” i alla databaser och ”Cerebrovascular Accident*” i Psycinfo. Alla 

sökord, i respektive olika teman, bildade tre större block, genom kombinationer av booleska 
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operatorn OR (Friberg, 2012; Willman, Stoltz & Bahtesevani, 2011). En ny sökning där dessa 

block anknöts med AND skapade ett stort block som blev en grund för vidare sökning. Sök 

resultatet knöts an med AND mot “Quality of life” i alla databaser, i Cinahl kombinerades det 

även med “Well-being*”, ”Life change event*”, “Coping*”. I PsykInfo nyttjades “Life 

Change*”, “Coping*”, “Role expectation*” och i Pubmed kombinerades den stora sökningen 

av de tre blocken med hjälp av AND med “Adaption, psychological” som ämnesord. 

Trunkering har använts till många av orden och det är för att det då ges större möjligheter att 

täcka in flera varianter av ordet (Forsberg & Wengström, 2013). Cinahls databas gav 

sammantaget 79 artiklar och av dem valdes efter kvalitetsgranskning fem artiklar ut. I 

PubMed blev det 74 artiklar initialt, av dem blev det slutligen fyra artiklar som valdes ut. Av 

de 81 artiklar från sökningen i PsykInfo valdes två artiklar efter granskning. Flera dubbletter 

påträffades i de andra databaserna samt återfanns i de olika sökningarna gjorda i respektive 

databas, se bilaga fyra. 

Kvalitetsgranskningen är utformad utifrån en mall gjord av Carlsson och Eiman (2003) som 

redovisas i bilaga sex. Mallen har modifierats så att den ska passa till studiens syfte, patienter 

med lungcancerdiagnos togs helt bort, se bilaga 6. Granskningsmallen är utformad som ett 

poängsystem, där artikeln som granskas graderas på en skala mellan I-III. Grad I motsvarar 

högsta kvalitet. Denna studie har inkluderat artiklar som blivit graderade till I eller II. 

Granskningen gjorde att en artikel exkluderades då inklusionskritererna inte hade uppfattats 

vid tidigare läsning. Sju artiklar uppfyllde grad I eller II och togs därmed vidare i studien, se 

bilaga ett, två och tre. 

6.2 Inklusionsionskriterier 

Då det var subjektivitet som eftersträvades, valdes artiklar med en kvalitativ ansats. Artiklarna 

valdes utifrån ett anhörigperspektiv, närmare bestämt en partner. Studien grundas i att den 

anhörigas partner skulle vara diagnostiserad med stroke, samt att partnern återkommit till 

deras gemensamma hem.  

6.3 Avgränsningar 

Artiklarna är av vetenskaplig ansats vilket gör att de är peer reviewed, eller kontrollerade i 

Ulrichsweb™ global serials directory (2016). Artiklarna skulle vara tillgängliga i LNU’s 

databaser samt vara avgiftsfria. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Artiklarna 

begränsades med publiceringsår max tio år från 2016. 
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6.4 Dataanalys 

Friberg (2012) och Kristensson (2014) inspirerade till analysarbetets gång. Utvalda artiklar 

lästes igenom grundligt för att få en helhetsuppfattning av innehållet. Tillsammans plockades 

meningsbärande enheter, som var i linje med studiens syfte, ur texten. Enheterna 

kondenserades ner, men behöll essensen av dess innebörd, för att lättare få en översikt av 

materialet. Ur de kondenserade meningarna identifierades sedan koder, som med färre ord 

förklarade innebörden av meningarna. Koderna jämfördes med varandra för att finna 

gemensamma nämnare, alternativt skillnader, för att se vilka som hörde samman och 

tillsammans bildade en kategori. En kod fick bara passa för en kategori (Graneheim & 

Lundman, 2004). Arbetet är utformat induktivt. Det innebär att insamlingen av materialet 

skedde förutsättningslöst, för att sedan arbetas fram till en helhet (Forsberg & Wengström, 

2013). ). Exempel på textanalysen återfinns i bilaga 5. 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

Litteraturstudier innefattas av tidigare sammanställd kunskap. Vid etiska överväganden 

undersöks urvalet samt presentationen av resultatet. Författarna har valt att endast inkludera 

de artiklar som fått tillstånd av en etisk kommitè, alternativt blivit etiskt noggrant övervägda. 

De artiklar som sedan ingår i litteraturstudier ska redovisas och arkiveras i 10 år (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

Forskarnas egna förförståelse har under förloppet medvetandegjorts och diskuterats för att inte 

påverka och tolka val av artiklar eller analys. Förförståelse kan prägla arbetet vilket bör 

redovisas för läsaren (Forsberg & Wengström, 2013). 

7 Resultat 

Studiens syfte vill belysa anhörigas upplevelser då en partner drabbats av stroke, därav valdes 

kvalitativa artiklar i dataanalysen som svarade an mot studiens syfte. Det är dessa artiklar som 

resultatet baseras på. Analysen ledde fram till två huvudkategorier; ”Omställningar i det egna 

livet” med subkategorierna: ”Känsla att ha förlorat sig själv”, ”Upplevelse av minskad 

frihet”, ” Finna  mening i livet efter stroke”,  och ”Omställningar i en partnerrelation” med 

subkategorierna:  Upplevelse av förlorad partnerrelation” och ”Ökad börda upplevdes svår 

att hantera”.  
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7.1 Omställningar i egna livet 

De anhöriga upplever att de fått ta på sig en ny roll som vårdare istället för att vara partner. 

Känslan av den tidigare trygghet i de roller som funnits är förändrad, vilket gör att den friska 

partnern inte längre känner igen sig själv. Upplevelser av att ha förlorat sig själv skapar i 

många fall förvirring, oro och ångest. De fritidsintressen som tidigare utgjorde en stor del av 

den friska partnerns liv har, efter partnens insjuknande, lämnat ett tomrum efter sig då dessa 

inte kunde genomföras på samma sätt längre. Strukturer som varit väl inarbetade i många år, 

där tid funnits inplanerat till egna göromål eller gemensamma intressen, har förändrats och 

blivit otydliga. Omställningarna upplevs dock av en del partners som en start på något nytt, 

där de kan se möjligheter istället för motgångar och känna att de fått en ny chans i livet. De 

upplever också en stor tacksamhet över att partnern lever och kan återgå till det gemensamma 

hemmet. 

7.1.1 Känsla att ha förlorat sig själv 

Partnerns stroke blev för många anhöriga en stor omställning i livet med mycket blandade 

känslor (Bäckström, Asplund & Sundin, 2010). Ändringar i rutiner och vardag när den 

strokedrabbade partnern kom hem gjorde att flera anhöriga började fundera kring sin identitet. 

Att vårda sin partner tog så mycket av deras tid att några fick sluta sitt arbete (Quinn, Murray 

& Malone, 2014). De upplevde att deras fokus i livet numera enbart låg på partnern (Bulley, 

Shiels, Wilkie, & Salisbury, 2010). Det blev en rollförändring i relationen där den anhöriga 

kände sig tvingad att anta en roll som vårdare eller förälder, snarare än partner till den 

strokedrabbade (Bäckström, Asplund, Sundin, 2010). Att ständigt behöva omstrukturera sin 

vardag inskränkte på de anhörigas rutiner och liv (Green & King, 2009). Känslan att behöva 

finnas till hands hela tiden samt svårigheter att kommunicera partnerna emellan gjorde att de 

anhöriga kände sig isolerade och förbisedda. Förändringarna innefattade och påverkade även 

kärlekslivet, då anhöriga upplevde att de gick en balansgång mellan att vara vårdare och 

kärleksfull partner (Bäckström, et al. 2010). Rollen som partner gick för flera anhöriga 

förlorad vilket spädde på känslan av isolering samt gav känslor av att vara ensam och bunden 

(Quinn, et al. 2014; Coombs, 2007). Många upplevde isolering även från omgivningen och 

vardagsaktiviteter. Skälen till det var bland annat att de inte kunde utföra gemensamma 

aktiviteter tillsammans med sin partner längre och att utöva dessa själv utlöste skuldkänslor 

(Coombs, 2007). En del höll sig till hemmet för sin partners skull, för att inte utsätta denne för 

pinsam exponering (Bäckström et al. 2010). Alla dessa upplevda uppoffringar gav känslan att 

inte längre vara samma person som innan partnerns stroke (Quinn et al. 2014). 
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7.1.2 Upplevelse av minskad frihet 

Upplevelser av att komma hem med de förändrade rutiner, som blivit med en partner som har 

drabbats av stroke, upplevdes av flera partners som att vara låst till hemmet, framförallt 

nattetid (Coombs, 2007; Bäckström, Asplund & Sundin, 2010). De upplevde sig isolerade 

från omgivningen och deras känsla av frihet att ägna sig åt tidigare intressen var begränsad 

(Coombs, 2007; Bäckström et al. 2010; Green & King, 2009). Den som insjuknat i stroke fick 

kontinuerlig närvaro av sin partner, dels då det krävdes för att få hjälp i sin sjukdom, men 

även på grund av den friska partnerns egen oro (Green & King, 2009; Bäckström et al. 2010). 

Den strokedrabbade kunde därav uppleva sig förminskad av sin partner, som i sin tur inte ville 

släppa kontrollen, av rädsla att förlora personen som den levt sitt liv med (Green & King, 

2009). Det skapar en känsla av fångenskap i relationen, med mycket stor belastning för dem 

båda. Trots kärleken till sin partner så upplevdes förhållandet som påtvingat och relationen 

kändes svår att härda ut. Detta orsakade att den friska partnern kände en önskan att bli befriad 

från relationen (Bäckström et al. 2010). När deras partner inte längre kunde vara med dem på 

samma sätt som tidigare, upplevdes det som en del av dem försvann (Coombs, 2007). 

7.1.3 Finna mening i livet efter stroke 

En önskan att finna mening i det nya livet och relationen yppades av flera anhöriga. För att 

det skulle vara möjligt fann de anhöriga olika sätt att hantera den nya situationen (Bäckström, 

Asplund & Sundin, 2010). Genom att se det positiva i relationen och livet samt att acceptera 

förändring ingavs hopp och ökat välbefinnande (Green & King, 2009; Buschenfeld, Morris & 

Lockwood, 2009; Coombs, 2007). Anpassningar i vardagsrutiner gjordes för att tillgodose 

deras egna och partnerns behov (Coombs, 2007; Bäckström et al. 2010). Många upplevde att 

lite distans och tid för sig själva gav dem den styrka de behövde för att orka med (Bäckström 

et al, 2010). Flera anhöriga vittnar om hur de värderar sin partner mer efter stroken (Green & 

King, 2009). Känslor av lättnad uttrycktes över att partnern överlevt stroken (Coombs, 2007). 

I syfte att ta hand om och skydda sin partner intog de en beskyddande ställning som av vissa 

upplevdes påfrestande (Green & King, 2009; Quinn, Murray & Malone, 2014). Andra 

upplevde att denna beskyddande ställning snarare förde dem närmare och att det bidrog till en 

djupare förståelse för varandras behov (Buschenfeld et al. 2009; Bäckström et al. 2010). 

7.2 Omställningar i partnerrelationen 

Förändringarna när den strokedrabbade återkom till hemmet blev en komplex situation. 

Partnern till den sjuka upplever att denne förändrats så pass att de inte längre ansåg sig ha 
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kvar relationen tillsammans. De flesta kände sig ensamma och övergivna av sin partner och 

saknaden av den tidigare intimitet och närhet som funnits var stor. I relationen med sin partner 

så krävdes justeringar i hemmiljön, där ansvaret flyttades och den tidigare upplevda 

jämställdheten suddades ut. För många blev det ett ansvar som kändes för dem övermäktigt att 

hantera. Vissa tog sig an denna börda vare sig den sjuka partnern önskade det eller inte, för att 

det fanns en oro och stress över vad partnern skulle klara av. 

7.2.1 Upplevelse av förlorad partnerrelation  

Den närhet och kärlek som fanns, innan sjukdomen drabbade partnern, omvandlades till en 

känsla av att ha en främling i sitt hem. Partnern de en gång kände var för dem nu 

oigenkännlig. De upplevde att de blivit ensamma i relationen, vilket skapade känslor av 

förlust och förvirring (Bäckström, Asplund & Sundin, 2010; Gosman-Hedström & Dahlin-

Ivanoff, 2012). Detta fick dem att förändra sin vision om hur deras äktenskapliga relation 

skulle vara. För en del gick kärleksförhållande till att vara ett vänskapsförhållande. En 

djupgående ledsamhet och längtan efter hur partnern varit innan förhållande fanns där både 

kroppsligt och i själen (Bäckström et al. 2010). Den tidigare jämbördiga relationen som inte 

längre fanns kvar skapade en sorg. De som kunde lyfta detta problem med sin partner 

upplevde att de klarade att upprätthålla sin relation på ett bättre sätt (Quinn, Murray & 

Malone, 2014). Den tidigare intellektuella relationen var delvis förlorad och flera upplevde att 

bristen på kommunikation partnerna emellan var svårhanterlig. De samtal de nu kunde ha var 

begränsade, vilket skapade en tomhet, en känsla av stress, ångest och ensamhet (Gosman-

Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Coombs, 2007; Bulley, Shiels, Wilkie & Salisbury, 2010; 

Bäckström et al. 2010). Livet de tidigare hade föreställt sig leva tillsammans skulle inte längre 

vara möjligt för dem (Bäckström et al. 2010). Uppfattningen var att det var svårare att hantera 

de dolda dysfunktionerna jämfört med de som var synliga (Gosman-Hedström & Dahlin-

Ivanoff, 2012). Den sjukas förändrade beteende, beroende på de komplikationer som kan bli 

efter en stroke, med bland annat trötthet och minnesfunktion var grund till stor frustration, 

många gånger för att de inte kunde förstå den (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). 

Några beskrev hur de skämdes för sin partners nya beteende (Bäckström et al. 

2010).  Rollförändringen där paret blev vårdare och vårdtagare snarare än partners gav 

negativ inverkan på relationen (Quinn, Murray & Malone, 2014). Partnerns strokeinsjuknande 

hade en komplex och bestående inverkan på både den familjära känslan och ur intima 

aspekter (Buschenfeld, Morris & Lockwood, 2009). Förändringarna som skapade en känsla av 

att leva med en främling gjorde det svårt för dem att upprätthålla ett sexliv, då den tidigare 
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attraktionen inte längre fanns på samma vis (Bäckström et al. 2010). 

Personlighetsförändringar hos den strokedrabbade partnern var det som uttrycktes av de 

anhöriga som svårast att hantera, svårare än de fysiska men som stroken åsamkat (a.a.). Att 

förlora sin egen frihet och den egna tiden, skapade inte lika mycket oro som just förlusten av 

sin äktenskapliga partner (Coombs, 2007).   

7.2.2 Ökad börda upplevdes svår att hantera 

Det fanns en oro för att något skulle hända partnern, anhöriga kände att de inte vågade lämna 

denne ensam. Upplevelse av att de, på sätt och vis, behövde vara sin partners övervakare 

uttrycktes (Coombs, 2007; Green & King, 2009). Den fysiska arbetsbelastningen ökade för de 

anhöriga när partnern kom hem efter sin stroke. Utöver vanliga hushållssysslor, som nu föll 

helt på den friska partnern, kände denne även ansvar att vårda sin sjuka partner (Bulley, 

Shiels, Wilkie & Salisbury, 2010; Buschenfeld, Morris & Lockwood, 2009). De upplevde att 

detta var en skyldighet de hade gentemot sin partner, även om ansvaret ibland var dem 

övermäktigt (Coombs, 2007). Rollförändringen till vårdare uppskattades inte alltid av den 

sjuka partnern vilket gav slitningar i relationen (Quinn, Murray & Malone, 2014). Den ökade 

belastningen ledde till att flera partners drabbades av ångest och stresskänslor (Green & King, 

2009).   

8 Diskussion 

Denna del kommer belysa diskussioner kring den metod författarna valt för studien, samt de 

olika beståndsdelar som inverkar på studiens trovärdighet och resultatet för studien. 

8.1 Metoddiskussion  

Denna studie har som syfte att se till upplevelser som partner till strokedrabbade har. 

Författarna sökte efter mönster i datan. För att få fram dessa användes en kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Genom arbetets gång har författarna  använt 

sig av den teoretiska referensramen, familjecentrerad omvårdnad, vilken genomsyrat arbetet. 

Detta innebär att se och värdera problemet ur systemteori och genom ett livsvärldsperspektiv. 

Därav kommer studien att speglas av denna utgångspunkt. För att öka kvaliteten på studien 

arbetade författarna utifrån begreppet trovärdighet (Kristensson, 2014). Resultatet i denna 

studie svarar upp för vårt syfte som söker upplevelser vilket stärker studien. Dock blir 

resultatet färgat av de något mer negativa upplevelser vilka är en del i av den något magra 

forskning som gjorts i ämnet, ur en partners perspektiv. I trovärdighetsbegreppet ingår fyra 
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delar, att studien ska ha tillförlitlighet, där har författarna genom viss triangulering vid 

tolkning och analys stärkt den. Detta har gjorts genom forskartriangulering, artiklarna lästes 

inledningsvis av författarna var och en för sig och meningsenheter togs ut, därefter läste de 

tillsammans för att till sist vara överrens om vilka meningsenheter som skulle arbetas vidare 

på. Det kunde dock  ha påvisats och stärkt studien ytterligare genom att tydligt beskriva 

analysförfarandet, samt om det funnits tabeller för att stärka denna del ytterligare. Urvalet ur 

artiklarna är brett sett ur åldersperspektiv och könsperspektiv, inga begränsningar gjordes i 

sökningen för dessa områden. En artikel kan möjligtvis ha fått ta större plats då det återfanns 

flera meningsenheter i den som svarade upp på syftet, vilket i sin tur kan ha påverkat 

resultatet. Sedan ska studien ha en överförbarhet, vilket innebär att resultaten ska kunna vara 

gällande i andra sammanhang än de i studien. I denna studie finns även en beskrivning av 

kontext och av deltagarna vilket stärker överförbarheten. Studien är verifierbar genom 

forskartriangulering dock finns inga citat med som kan verifiera tolkningar och resultat vilket 

kan minska trovärdigheten. Studiens pålitlighet är bekräftat genom en tydlig beskrivning av 

bland annat problemformulering och urval samt väl beskrivet när tidpunkten av materialet har 

samlats in, därav finns replikerbarhet i studien (a.a.). 

 

8.1.1 Urval  

Inkulsionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska vilket kan ha påverkat 

studien, då den egna översättningen kanske inte alltid varit tillförlitlig. Gränsen var 10 år, 

författarna anser att det kanske inte bör vara för långt tidsspann bakåt då så aktuell forskning 

som möjligt eftersöks. Vi är dock medvetna om att tidsavgränsningen i denna studie kan ha 

gjort att artiklar som är av betydande kvalité för studien förbisetts. En utökad tidsbegränsning 

skulle kunna renderat till en större bredd för studiens syfte genom att fånga upp flera 

upplevelser att korrelera med. Artiklarna var från Kanada, Sverige samt Storbritannien. De är 

alla västerländska länder och har i och med det vissa likheter, men lokala skillnader finns 

mellan länderna. Det kan därmed vara svårt att överföra resultatet till ett svenskt 

sammanhang, vilket kan påverka resultatets giltighet i svensk kontex. Artiklarna skulle vara 

fritt tillgängliga, samt kvalitativa, vilket kan ha orsakat att bra artiklar missats. Författarna 

valde att datan skulle vara av kvalitativ art, för att dessa bäst förklarar fenomenet upplevelser.  
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8.1.2 Datainsamling 

Sökningarna för denna litteraturstudie gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsykInfo. 

Det gjordes testsökningar i alla databaserna och fann ett, vad författarna initialt tyckte, rikt 

material i samtliga databaser. Fortsättningsvis gjordes sökningar i respektive databas och för 

var och en kontrollerades ämnesord som stämde bra med det som författarna var ute efter. Det 

fördes även en kontakt med universitetsbiblioteket för att se till att hamna på rätt spår. Som en 

del i att göra en så träffsäker sökning som möjligt (Forsberg & Wengström, 2013; Östlundh, 

2012). Mycket tid lades ner på att precisera och hitta rätt sökord. Det experimenterades en del 

initialt med att hitta rätt ord för att uppnå ett bra resultat (Östlundh, 2012) Dock upplevdes det 

inte finnas något fulländat sökord för en partner, men tillsammans med bibliotekarien ansågs 

att “partner” ändå är ett vedertaget erkänt ord för oss att använda. Författarna har använt 

benämningen partner på personerna i relationerna och på sina ställen anhörig när den friska 

partnern, den som vårdar, åsyftas. I artiklarna har dessa benämnts som partner, make/maka, 

samt vårdare. I huvudsökningen användes trunkering på alla fritextord förutom “quality of 

life”, detta då det blev flera resultat när ordet söktes som enbart en fritextsökning. Det 

upplevdes nödvändigt att göra på detta sätt för att inte riskera missa viktig data. 

Grundsökningen baserades på stroke, upplevelse och partner, på denna kopplades 

“wellbeing”, “quality of life”, “Life change event” och “coping” en och en. Författarnas plan 

med detta var att få en så bred variation som möjligt, dock kan sättet att söka gjort att 

essentiell data ändå missats. Till slut framkom sju artiklar som mötte upp till vårt syfte. 

Flertalet av dessa var dubbletter i de andra databaserna och även i de olika separata 

sökningarna i respektive egna databas, vilket stärkte vår studie genom att bevisa att rätt 

sökord valts och att kombinationerna gjorde att datamättnad uppnåddes. Datamättnad innebär 

att riklig mängd material uppnåtts (Forsberg & Wengström, 2013). Ämnet som valdes är 

smalt och upplevdes av författarna som något outforskat, därav hittades få passande artiklar 

vilket kan påverka studiens resultat och räckvidd. Författarnas brist på kunskap inom detta 

område, att göra strukturerade litteratursökningar, samt den tid som fanns tillgänglig för att 

genomföra studien kan presumtivt ha begränsat en större variation i resultatet.  

8.1.3 Dataanalys 

För studien användes en kvalitativ innehållsanalys. Det innebär att artiklarna inledningsvis 

lästes var för sig, sedan plockades det ut meningsenheter som var relevanta för studiens syfte. 

Efter det bytte författarna artiklar för att göra samma genomgång, avslutningsvis gick 

författarna igenom var och en av artiklarna tillsammans för att slutligen vara överens, samt 
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bestämma vilka meningsenheter som skulle arbetas vidare på. Detta stärkte studien då 

triangulering i analysfasen stärker verifierbarheten (Kristensson, 2014). Meningsenheterna 

lades in i tabeller, se bilaga 4, för att kondenseras och kodas. För att minimera feltolkningar så 

behölls den engelska meningsenheten i grunden, för att sedan både enskilt och tillsammans 

göra noggranna översättningar till svenska. Trots användande av engelska lexikon och viss 

kunskap i det engelska språket finns risk att översättningarna inte stämmer och att det i sin tur 

kan ha påverkat resultatet. Koderna diskuterades sedan sinsemellan och ovan givna kategorier 

formulerades. Huvudkategorin var den del som det återfanns flest koder i (Forsberg & 

Wengström, 2013). Det finns en lutning åt det tematiska hållet i kategorierna. Likheten mellan 

teman och kategorier är att mönster eftersöks i båda (Graneheim & Lundman, 2004). Det som 

skiljer dem åt är hur mycket tolkning som gjorts vid utformningen av dessa. Viss tolkning har 

gjorts vid utformningen av kategorierna och de har en dragning åt det tematiska hållet. 

Författarna anser dock hålla sig inom ramen för kategori. Att analysera en text som gjorts på 

ett manifest sätt innebär att tolka, även om forskarna försökt hålla ett öppet sinne så begränsas 

det likväl av förförståelsen (Dahlborg-Lycke, 2012). Vår förförståelse har tyglats genom att 

mevetenhetgöra den, för att inte låta den påverka resultatet. Avslutningsvis diskuterade 

författarna resultatet. Författarna har ingen tidigare erfarenhet av att göra en vetenskaplig 

analys vilket gör att studien kan ha försvagats något. 

8.1.4 Etiska överväganden 

Etiska reflektioner har legat till grund för arbetet med denna studie. Dels var det av vikt att 

artiklarna som valdes var etiskt granskade. Genom att författarna återkommande har 

medvetandegjort sin förförståelse har denna inte fått influera analysen. Dock finns det ingen 

garanti att denna ändå inte kan ha påverkat studien. Författarnas egna reflektioner kring 

resultatet finns beskrivna. Genom denna öppenhet för ny information kunde författarna ta till 

sig nya lärdomar som framkommit i studien som de kanske inte tidigare trott vara betydande. 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa upplevelser av när en partner drabbats av stroke. 

Huvudresultatet innefattas av de två huvudkategorierna; “Omställning i egna livet” och 

“Omställning i partenrrelationen”. Här framkommer det att den anhöriga till strokedrabbade 

upplever sig ha förlorat sin partner, att denne inte längre är samma person som den varit 

innan. Vidare framkommer att det skett rollförändringar där partnern fått anta en roll som 

vårdare mer än partner, vilket skapat frågetecken kring sin egen identitet samt en oro för 



  
 

16 

framtiden. Författarna uppfattar att det till större delen är negativa upplevelser som uttrycks 

efter att den sjuka partner var åter till det gemensamma hemmet. Även om en del kunde finna 

ny glädje och mening i livet, så var de flesta bekymrade över situationen. Det som tydligast 

framkom, och som var genomgående i samtliga artiklar var upplevelsen av förlust. I flertalet 

av artiklarna uttrycktes denna känsla som förlust av sin partner.   

8.2.1 Känsla att ha förlorat sig själv 

Författarna menar att rollförändringarna främst verkar härröra från den friska partnerns 

önskan att hjälpa den sjuka. Även om denne behövde hjälpen i viss mån så verkar den 

anhöriga känna en skyldighet att finnas där och hjälpa med det mesta, trots att partnern inte 

uttryckt önskan om hjälp. Detta hade effekten att den friska blev vårdare och i somliga fall en 

förälder för sin partner. Känslan uppkom att de, medvetet eller omedvetet, själva gjorde ett 

identitetsskifte. Från att tidigare ha sett sig som en enhet i förhållandet till att uppleva sig 

ensam och utanför relationen. Om jag inte längre är dennes partner, vem är jag då? Dahlberg 

och Segesten (2010) menar att efter en stor livsförändring så söker människor efter nya eller 

förlorade sammanhang. En känsla av mening och sammanhang krävs för att uppleva hälsa och 

hälsan kan släckas i avsaknad av detta. Med hälsa menas både den fysiska hälsan såväl som 

det upplevda välmåendet (a.a.). Författarna tänker att de anhöriga går igenom en identitetskris 

när deras sjuka partner återvänder hem och verkar slitas mellan olika roller. De önskar att 

kunna gå tillbaka till de partnerroller de tidigare haft samtidigt som de tycks uppleva ett krav 

att vara vårdare för den sjuka. Författarna tolkar det som att de som söker detta sammanhang 

som Dahlberg och Segesten (2010) beskriver i en, för dem, förändrad värld. 

8.2.2 Upplevelse av minskad frihet 

Känslan av isolering och fångenskap i det egna hemmet uppkom till viss del av att de fysiskt 

behövde finnas till hands och stötta sin partner i det denne inte klarade av. De behövde ge upp 

aktiviteter och intressen för att kunna ta hand om sin partner. Detta stöds av Kneippmann och 

Harlacker Cupler (2014) där flera i deras studie också uttrycker att de fått sluta med, eller 

åtminstone hålla tillbaka med sina aktiviteter. Känslan tycks till stor del orsakas av deras 

mentala oro att inte våga lämna sin partner av rädsla att något ska hända om denne är ensam i 

hemmet. Att vara fången i relationen uttrycks genom att känna sig tvungen att leva med en 

partner som inte längre finns kvar i samma mening. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver 

hur ohälsa förknippas med känslor av att vara fångad, orörlig och känslolös, där avsaknaden 

av att vara i harmoni med livet tar bort känslan av välbefinnande och ha en mening i livet. En 
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upplevd skyldighet var att ta hand om en person som är som en främling för en. Datan pekar 

på att många av de anhöriga verkar isolera sig själva genom att de ogärna tog hjälp utifrån 

eller bad andra nära om hjälp. Detta tros komma ur deras upplevda krav och ansvarskänsla 

gentemot deras partner. Antonovsky (1991) beskriver att personer som är oroliga för sin 

förmåga att lösa problem tenderar applicera första bästa lösning. Utifrån denna teori tolkar 

författarna att det lättaste för de anhöriga var att ta på sig hela ansvaret själva, då det var den 

första lösning de kom på. Det är viktigt att inom vården inte glömma dessa anhöriga som 

vårdar i hemmet, då situationen riskerar förvärras för såväl den sjuke och den som vårdar om 

dessa inte får stöd (Dahlberg & Segesten, 2010). 

8.2.3 Finna mening i livet efter stroke 

Den friska partnerns livssyn ändras. Denne lär sig att leva i- och hantera situationen samt ta 

vara på nuet. Många tog sig framåt genom att känna tacksamhet för det som finns kvar snarare 

än sörja det som gått förlorat. Författarna tolkade att en drivkraft för dem var att se framåt och 

se möjligheter istället för att sträva bakåt med pessimism. Benzein, Hagberg & Saveman 

(2014) påtalar att anhöriga har bättre möjligheter att klara svåra situationer om de strävar mot 

samhörighet, makt och kontinuitet. Men om de istället drar sig mot ensamhet och hjälplöshet 

kan det leda till depression och ångest.  Nya vägar till jämvikt i relationen kan skapas genom 

att etablera tydliga rutiner, dessa underlättar att komma förbi eventuella hinder (Kneippmann 

& Harlacker Cupler, 2014). Studier har påvisat att genom att ägna sig åt aktiviteter som 

tidigare uppskattats kan positiva känslor av normalitet åter infinna sig och därmed en större 

möjlighet att hantera sin situation (Quinn, Murray & Malone, 2014 ²). 

8.2.4 Upplevelse av förlorad partnerrelation 

Flera anhöriga uttryckte att de förlorat sin partner och relation. Några upplevde rent av skam 

för hur partnern blivit och dennes svårigheter att föra sig i vissa situationer. Deras intima 

relation hade gått förlorad på såväl det fysiska som det mentala planet. De beskrev att deras 

partners personlighet hade ändrats markant, till den grad att de hade svårt att känna igen den 

person de en gång levt tillsammans med.  Författarna tolkade det som att det var flera saker 

som gjorde att partnern kändes främmande. Personen hade ändrats såväl fysiskt som psykiskt 

och hade svårigheter att uttrycka sig och i vissa fall ha svårt att kontrollera sina 

känsloyttringar. Arabit (2008) beskriver i sin studie liknande fenomen där anhöriga vittnar om 

hur deras annars så snälla partner emellanåt får så kraftiga vredesutbrott att den anhöriga blir 

rädd och känner sig personligt antastad. Författarna observerade att flertalet av de anhöriga 
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gav uttryck för att leva med en främling. Det tolkades som att det till viss del var bristen på 

kommunikation parterna emellan som var ansvarig för deras brist på närhet till varandra. 

Malouff, Mundy, Galea och Bothma’s (2015) studie styrker detta påstående då de kunnat 

påvisa samband mellan god kommunikation och tillfredsställelse i ett förhållande. Flera av de 

anhöriga uttryckte just att de saknade att dela sina tankar med sin partner och ha förtroliga 

samtal dem emellan.  

8.2.5 Ökad börda upplevdes svår att hantera 

Den ömsesidiga relationen där vardagsbestyren tidigare kanske var uppdelade fanns inte 

längre och därtill kom den strokedrabbade partnerns behov av assistans. Detta medförde att 

den friska partnern fick en ökad belastning. En del anhöriga upplevde det tillfredsställande att 

ombesörja sin partners omvårdnadsbehov. Andra upplevde det påfrestande att ha förvandlats 

till vårdare. Författarna tolkade att detta ledde till, som det även beskrivs i artiklarna, en hög 

grad av stress och ångest hos partnern som blivit vårdare. Känslor av rädsla och panik över att 

behöva ansvara för partnerns omsorgsbehov, som de tidigare inte har erfarenhet eller kunskap 

om, tros vara delar av en stor last de anhöriga får dra. Lindquist och Dahlbergs (2002) studie 

belyser samma fenomen, att det finns en oro hos de anhöriga för att deras partner ska bli 

sämre eller få en ny stroke. Denna konstanta rädsla att partnern ska försämras kan påverka 

den anhöriga så att dennes sömn försämras. Detta är som en följd av den ökade börda som de 

anhöriga känner sig belastade med. 

8.2.6 Sammanfattning av resultatdiskussion 

Syftet med denna studie handlar om att se upplevelser ur ett partnerperspektiv när den som 

står en närmast har drabbats av stroke. Resultatet påvisar hur förändringen i hemmet påverkar 

partnern. De belastas med mer ansvar än tidigare och ska samtidigt hantera sin egen kris inför 

det som inträffat, med känslor av rädsla och oro. Författarna uppfattar av resultatet att dessa 

personer lämnas hemma med ett ansvar som i vissa fall upplevs övermäktigt att hantera. Den 

forskning som finns idag är främst framtagen ur ett patientperspektiv. När en familjs system 

och livsvärld förändras så handlar det om att se helheten men även delarna som bidrar till den. 

Det innebär att när någon blir sjuk så är det inte bara denne enskilt som drabbas utan även de 

nära runt omkring.  
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9 Slutsats  

Litteraturstudiens resultat visar att anhöriga upplever mycket negativa sidor i den nya 

situation som uppstår efter att deras partner drabbats av stroke. De vittnar om en tuff 

livsändring och betungande ansvar. En del positiva sidor uttrycks där stroken fått anhöriga att 

se på sin partnerrelation med nya ögon och funnit ny livsglädje. Men det som övervägande 

framkommer i vår studie är att relationen blivit försämrad och partnern känner sig låst och 

utelämnad. Utifrån ovan skrivna resultat bedömer författarna att man med rätt hjälpinsats och 

information från sjuksköterska kan hjälpa partners till strokedrabbade att uppleva 

välbefinnande samt finna mening med livet. Författarna upplever att det finns för lite 

forskning som riktas mot de strokedrabbades partners vilket gör att det idag kanske inte finns 

adekvata stödinsatser för just denna grupp. Studier som belyser partners som har funnit 

metoder för att hantera de förändringar och situationer som uppkommer, med goda resultat, 

skulle kanske ge mer konkreta förslag på hur anhöriga kan komma vidare i såväl sin egen roll 

som i relationen. Sjuksköterskor behöver få en bättre inblick i de anhörigas livsvärld och 

situationer, det handlar om att inte bara se patienten, fokus måste ligga på helheten där 

partnern innefattas. Studiens resultat visar att det inte bara är patienten som behöver omsorg, 

även partnern behöver anpassat stöd för att kunna hantera den nya situationen. 
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Förklaring: ( ) = Dubbletter som redan valts ut i andra sökningar 

PsycINFO 

161014 

161102  

Sökord  Avgränsningar  Antal 

träffar  

Antal 

lästa 

abstract  

Lästa 

artiklar i 

fulltext 

Granskade 

artiklar 

Valda artiklar Nummer i 

artikelmatris 

S1  Stroke*   32,621        

S2 Cerebrovascular Accident*    17,573              

S3 Spouse*   27,934            

S4 Couple*   55,632               

S5 Partner  96,670      

S6 Quality of Life   89,493                  

S7 Life Change*   90,049                  

S8 Role Expectation*  18,456      

S9 Coping*  75,515      

S10 Life Experience*   128,261      

S11 Experience*  547,601      

S12 S1 OR S2   34,258      

S13 S3 OR S4 OR S5   153,278      

S14 S10 OR S11  547,601      

S15 S18 AND S19 AND S20 Publicering År: 2006-2016 

Engelska, Peer Reviewed,  

126      

S16 S6 AND S15  27 27 5 3 2 (4, 6) 

 S7 AND S15  39 39 15 5 4 (2, 4, 5, 6) 

 S8 AND S15  2 2 0    

 S9 AND S15  13 13 6 2 1 (5) 
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10.3 Bilaga 3 sökningar i databas PubMed 

 
PubMed  

161014-

161112Spou 

Sökord  Avgränsningar  Antal träffar  Antal lästa 

abstract  

 Lästa 

artiklar i 

fulltext 

Granskade 

artiklar 

Valda  

artiklar 

Nummer i 

artikelmatris 

S1 ”stroke” [Mesh]     103,435        

S2  ”Spouses” [Mesh]   8,031         

S3  ”Interpersonal Relations” 

[Mesh] 

  284,529        

S4  Partner*   166,542        

S5  ”Quality of life” [Mesh]   141,357        

S6 "Adaptation, 

Psychological"[Mesh] 

 110,579      

S7 Life change events [Mesh]   20,629        

S8 Experience*  835,498      

S9 S2 OR S3 OR S4   442,144      

S10 S7 OR S8    849,490                           

S11 S1 AND S9 AND S10 Publicering År: 2006-2016 

Engelska 

183      

S12 S5 AND S11  32 32 6 2 1 3 

S13 S6 AND S11  42 42 17 6 4 1 (3, 4, 5) 

Förklaring: ( ) = Dubbletter som redan valts ut i andra sökningar  
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10.4 Bilaga 4 Artrikelmatris 

Nr Författare, år & 

land 

Titel Syfte Deltagare/ 

bortfall 

Metod, 

Datainsamling, 

Analys 

Resultat Kvalitét 

1 Quinn, K., 

Murray, C. D., & 

Malone, C. 

(2014) 

Storbrittanien 

The experience of 

couples when one 

partner has a stroke at 

a young age: an 

interpretative 

phenomenological 

analysis 

Att utforska ett ungt pars 

gemensamma upplevelse när en 

partner drabbats av stroke. 

8 par deltog i 

studien. 

Bortfall är ej 

angivet. 

Kvalitativ design.  

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Tolkande 

fenomenologisk 

analys, 

transkription, 

kodning och 

tematisering av 

data. 

Tre huvudteman framkom. ”Hur kunde det här 

hända”- ska förståelse för stroke. ”Är det så här 

livet kommer vara nu?”- Från partner till vårdare, 

till att vårda. ”Jag har förlorat att vara en man. Jag 

är nu en pojke som blir det tittas till hela tiden”- 

Från partners till förälder och barn. 

Relationen kunde vara stark även om den hustru.-

man relationen inte fanns längre. 

Hög 

>80% 

2 Gosman-

Hedström, G., & 

Dahlin-Ivanhoff, 

S.  

(2012)  

Sverige 

Mastering an 

unpredictable 

everyday life after 

stroke’ – older 

women’s experiences 

of caring and living 

with their partners 

Syftet med denna studie var att 

undersöka och lära av hur äldre 

kvinnor som vårdar en partner 

upplever sin livssituation och 

vårdens stöd efter sin partners 

strokeinsjuknande. Även kunna 

rekommendera kliniska 

implikationer. 

25 kvinnor 

tillfrågades, 9 

avstod 

Studien har en 

kvalitativ design. 

Forskarna 

använde sig av 

fokusgrupper. 

Sessionerna blev 

inspelade och 

transkriberades 

ordagrant. Texten 

kondenserades ner 

och 

kategoriserades 

vilka sedan 

sorterades in i 

teman.  

Två subteman fanns; att leva med en annan man, 

rädslan av att det händer igen samt ständig 

förhandling. Dessa subteman resulterade i 

följande huvudtema; ”Att bemästra ett osäkert och 

oförutsägbart vardagsliv”. I resultatet belyses 

kvinnornas oro, osäkerhet samt avståndstagande i 

sociala sammanhang på grund av deras 

förändrade livssituation efter sin partners 

strokeinsjuknande.  

I slutsatsen behandlas områden som anses viktigt 

för en fungerande vardag hos kvinnliga 

anhörigvårdare till en srokedrabbad partner. 

Egentid, information och professionellt 

familjefokuserat vårdandestöd belyses som 

viktiga dela 

Hög 

80% 

        



  
 

V 

3 Coombs, U. E. 

(2007) 

Kanada 

Spousal Caregiving 

for Stroke Survivors 

Syftet är att titta på fenomenet 

av en partners vårdande ur ett 

partnervårdandeperspektiv. 

5 kvinnor och 

3 män 

Bortfall är ej 

angivet 

Studien har en 

kvalitativ design. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Demografisk data. 

Texten 

kondenserades till 

fraser som sedan 

sattes in i teman. 

6 teman framkom i analysen. Upplevelser av att 

känslor av förlust. Förlust av sin frihet och även 

sitt äktenskap. I de nya förutsättningarna hitta en 

anpassad ny relation till sin partner, med nya 

ansvarstaganden. Där känslor av krav på att 

behöva vårda. För många krävde också att man 

måste vara beroende av andra som grannar och 

andra familjemedlemmar. 

Hög 

>80% 

4 Bulley. C., Shiels. 

J., Wilkie. K., & 

Salisbury. L. 

(2009) 

 

Storbrittanien 

Carer experiences of 

life after stroke – a 

qualiativ analysis 

Syftet är att undersöka 

vårdgivares erfarenheter av att 

vårda sin partner och dess 

reaktioner och livsförändringar. 

9 deltagare 

valdes ut var 

av 1 bortfall. 

Kvalitativ design 

ur ett 

fenomenologiskt 

perspektiv. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analysen gjordes 

ur en tolkande 

fenomenologisk 

struktur. Där 

texten 

kondenseras, 

kodas, 

kategoriseras och 

sätts i teman. 

4 teman framkom: Förändringar i hemmet och en 

ökad arbetsbelastning Där beskrivs hur deltagarna 

beskriver hur arbetsbelastningen ökat, förutom att 

få göra allt dubbelt i hemmet så ska de samtidigt 

vårda sin partner. Emotionella och kognitiva 

intryck, Deltagarna beskriver sig mer 

känslosamma och att de då kunde mötas av ilska. 

Att vara mer känsloförändrad skapade stress, oro 

och ångest. Reducerat deltagande i livet. 

Deltagarna upplevde att det påverkade deras 

social liv till ett mer liv utan de tidigare sociala 

tillställningarna. Förändrade förväntningar av 

livet. De tidigare målen i livet upplevde de inte 

kunna ha kvar i förmån för sin partner. 

Hög 

>80% 



  
 

VI 

5 Buschenfeld, K., 

Morris, R., & 

Lockwood, S. 2009 

Storbritannien 

The experience of 

partners of young 

stroke survivers. 

Undersöka erfarenheten hos 

partners till överlevande unga 

strokepatienter (under 60år) två 

till sju år efter stroken.   

Sju partners. 

Bortfall är ej 

angivet 

Kvalitativ design. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

  

En 

fenomenologisk 

analys där 

texterna lästes 

igenom, koder 

togs ut för att 

sedan 

kategoriseras in i 

teman. 

  

 

Två stora teman framkom: Anpassning som 

beskrev förändrade roller och aktiviteter efter 

strokeinsjuknandet. Coping som beskrev olika 

strategier som hjälpte dem att anpassa sig till livet 

efter att ha drabbats av stroke. 

Medel 

>70% - 

<80% 

6 Green, T.L., & 

King, K.M.  

(2009) 

Kanada 

Experiences of male 

patients and wife-

caregivers in the first 

year postdischarge 

following minor 

stroke: A descriptive 

qualitative study. 

Syftet med studien var att 

undersöka strokeinsjuknandets 

inverkan på patienters partner, 

med särskild hänsyn till psykisk 

påfrestning i vårdandet, samt 

korrelera dessa med graden av 

patientens handikapp. Effekten 

av försämrade talförmåga 

undersöktes också. 

26 manliga 

patienter och 

deras fruar. 

Bortfall är ej 

angivet 

Kvalitativ design. 

Semistrukturerade 

intervjuer via 

telefon efter 1, 2, 

3 6, 9 och 12 

månader efter 

insjuknandet. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

med tolkning av 

textinnehåll.   

 

Två huvudkategorier hittades; Sårbarhet och 

Förståelse   

Strokepatienterna och deras vårdande fruar lägger 

mycket tid och energi på att få kontroll över sina 

liv och försöker införliva förändring av dem 

själva och deras relation till varandra och 

livsvärld. 

Hög 

80% 

7 Bäckström. B., 

Asplund. A., & 

Sundin. K. 

(2010) 

Sverige 

The meaning of 

middle-aged female 

spouses´ lived 

experience of the 

reationship with a 

partner who has 

suffered a stroke, 

during the first year 

postdischarge 

Syftet är att belysa meningen för 

kvinnliga partners levda 

upplevelser i sin relation med 

sin partner, under det första året 

efter strokeinsjuknandet. 

4 kvinnliga 

deltagare. 

Bortfall är ej 

angivet. 

En longitudinell 

design. Inspelade 

intervjuer. En 

fenomenologisk-

hermeneutisk 

metod av texten 

vilken har tolkats 

ner till flera teman 

med sub-teman. 

Deltagarna talar om en förändring i relationen 

vilken följs vid varje intervju, där känslorna går 

från oro till frustration och tillslut kommer fram 

till att de är mer som en mor än som en hustru.  

Medel 

>70% - 

<80% 
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10.5 Bilaga 5  Exempel på dataanalys 
 

 

 

Meningsenheter Meningsenhet Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Subkategori 

 

 

Huvudkategori 

 

Partners felt an evident 

increase in responsibilities, 

for example: ‘‘I do all the 

thinking’’ (P5); ‘‘I think 

my role’s 

completely changed, no I 

do; I’ve had to do 

absolutely everything’’. 

Partners kände en tydlig 

ökning av ansvar till exempel: 

'' Jag gör allt tänkande '' (P5); 

'' Jag tror att min roll är helt 

förändrat, nej det gör jag; Jag 

har fått göra absolut 

allt''. 

Partner känner ökat 

ansvar, upplever att få 

göra allt. 

Ökat ansvar Ökad börda Omställningar i 

partnerrelationen 

The only male partner 

interviewed (P4) also 

expressed frustration at 

having given up his job to 

care for his partner and lost 

being the breadwinner. 

Den enda manliga partnern 

intervjuades (P4) uttryckte 

också frustration över att ha 

gett upp sitt jobb för att ta 

hand om sin partner och 

förlorade vara 

familjeförsörjare. 

 

Frustration över att ha 

gett upp sitt jobb för att 

vårda sin partner och ej 

längre få försörja. 

Ej längre få vara 

någon. 

Känsla att ha 

förlorat sig 

själv 

Omställningar i 

egna livet 

An unfamiliar way of 

acting surprisedthe carers, 

and they did not recognise 

their partners in many 

ways. 

Ett obekant sätt att agera 

förvånade vårdare, och de 

kände inte igen sin partner på 

många sätt. 

 

Känner ej igen sin 

partner längre 

förlust Upplevelser av 

förlord 

partnerrelation 

Omställningar i 

partnerrelationen 



 

 

10.6 Bilaga 6. Granskningsmall 

Exempel på granskningsmall för studier med kvalitativ metod (Carlsson och Eiman, 

2003). 
Poängsättning                              0               1              2            3 

Abstract (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 (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, reprentativitet) 
Ej 

acceptabelt 
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 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 

Frågeställning bevarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller 

ect) 
Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 
Ej 

acceptabelt 
Låg Medel God 

Diskussion 

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 

Överensstämmelse med resultatet 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 
Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Totala poäng (max 45 p) p p p p 

Grad I: 80% 

 

p 

Grad II: 70% % 

Grad III: 60% Grad 



 

 

 

 


