
 
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING  

HÄLSOHÖGSKOLAN  

Avdelningen för rehabilitering  

Version godkänd av examinator 

 

 

 

 

 
Anhörigas upplevelser av aktivitetsbalans när 
sammanboende partner drabbas av stroke och livet 
plötsligt förändras 
 
 

 

 

 

Linda Eklund, Reg. OT 

 

Examensarbete, 15 hp, magisteruppsats  

Arbetsterapi  

Jönköping, oktober 2019  

 

     

 

 

 

 

 

Handledare: Inger Ahlstrand, PhD, Reg. OT, Assistent Professor 

    Examinator: Anita Björklund Carlstedt, Professor, MDr, Reg. OT. 

 



2 
 

Relatives´ experiences of occupational balance when cohabiting 

partner suffers from stroke and life suddenly changes 

 

Abstract 

Aim: To develop an understanding of relatives´ lived experiences of occupational balance 

when cohabiting partner suffers from stroke. Material and method: Individual qualitative 

interviews with seven informants (all female, aged 63-87) living together with a male partner 

that suffered from stroke in the past 6-24 months. The interviews were analyzed using 

phenomenological hermeneutical method. Result: The informants describe the essential 

meaning of occupational balance as a sense of having control and freedom. The informants 

are striving to achieve a feeling of balance in every dimension of the phenomena. Personal 

and environmental factors can enable or inhibit the adaptation in the new life situation and the 

new role as an informal caregiver. In case of occupational imbalance, the informants express 

experience of physical, cognitive and psychological health issues. Conclusion: The 

informants´ new role as an informal caregiver affects the experience of occupational balance. 

This study illustrates the importance of including the closest relatives in the process of 

rehabilitation, to let them explore the new role as a caregiver and to achieve a feeling of 

competence and confidence. The concern of the closest relatives´ occupational balance and 

activity pattern is relevant to prevent illness.  

 

Keywords: hermeneutic, occupational balance, occupational therapy, phenomenology, 

spouses, stroke  
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Anhörigas upplevelser av aktivitetsbalans när sammanboende 

partner drabbas av stroke och livet plötsligt förändras 
 

 

Abstrakt 

 

Syfte: Att öka förståelsen för anhörigas levda erfarenheter av aktivitetsbalans när 

sammanboende partner drabbats av stroke. Metod: Individuella kvalitativa intervjuer med sju 

personer (alla kvinnor, ålder 63 - 87år) sammanboende med manlig partner som drabbats av 

stroke (strokeinsjuknandet 6 - 24 månader sedan). Fenomenologisk hermeneutisk metod 

användes för dataanalys. Resultat: Deltagarna beskriver den essentiella meningen av 

aktivitetsbalans som en känsla av frihet och kontroll. Det är en strävan för deltagarna att 

uppnå en känsla av balans i alla dimensioner av fenomenet aktivitetsbalans. Faktorer i 

omgivningen och hos personen kan möjliggöra eller hindra anpassningen till den nya 

livssituationen och till den nya rollen som informell vårdgivare. Vid aktivitetsobalans 

beskriver deltagarna tecken på ohälsa. Konklusion: Deltagarnas nya roll som informell 

vårdgivare påverkar upplevelsen av aktivitetsbalans. Studien belyser vikten att som 

arbetsterapeut inkludera den anhörige i rehabiliteringsprocessen, ge den anhörige möjlighet att 

utforska den nya rollen och utveckla egen känsla av kompetens då detta påverkar upplevelsen 

av aktivitetsbalans. Fokus mot de anhörigas aktivitetsbalans och aktivitetsmönster är av 

betydelse i syfte att förebygga ohälsa.  

 

Nyckelord: aktivitetsbalans, arbetsterapi, fenomenologi, hermeneutik, makar, stroke 
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Introduktion 

 

Målet i västvärlden är att ge äldre personer möjlighet att leva kvar i sina ordinära boenden 

(Johansson & Sundström, 2006) och många äldre vill bo kvar då hemmet inger trygghet för 

den enskilde (Fänge & Dahlin-Ivanoff, 2009). Antalet anhörigvårdare i Sverige beräknas till 

ca 1,3 miljoner (Nationellt kompetenscentrum för anhöriga, 2015). Den informella 

vårdarrollen upplevs ofta belastande (Rigby, Gubitz & Philips, 2009) och detta har koppling 

till lägre nivåer av livstillfredsställelse (Visser-Meily, Post, Schepers & Lindeman, 2015). 

En stor diagnosgrupp är personer som drabbats av stroke (hjärnblödning eller 

hjärninfarkt). Mellan 25000 - 30000 personer drabbas varje år i Sverige (Socialstyrelsen, 

2018). Bredvid den strokedrabbade finns ofta anhöriga vars vardagsliv påverkas och många 

får hjälpa till med vården och rehabiliteringen av den strokedrabbade. Detta ofta utan kunskap 

om diagnos, vård och rehabilitering (Legg, Lewis, Schofield-Robinson, Drummond & 

Langhorne, 2017; O´Connell, Baker & Prosser, 2003).  

När någon faktor förändras i omgivningen eller hos personen, i denna studie att 

sammanboende partner drabbas av stroke, sker förändring av aktivitetsmönstret genom ett 

samspel mellan personen och miljön (Kielhofner, 2012). Ett balanserat, meningsfullt 

aktivitetsmönster har betydelse för god hälsa och livsbalans (Matuska & Christensen, 2008). 

Aktivitetsmönster och aktivitetsbalans är två centrala fenomen inom arbetsterapi och dessa två 

fenomen är relaterade till varandra (Argentzell et.al., 2017) och viktiga för hälsa och 

välbefinnande (Wilcock & Hocking, 2015).  Aktivitetsmönster kan beskrivas som den 

objektiva beskrivningen av vilka aktiviteter som regelbundet utförs i vardagen medan 
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aktivitetsbalansen är den subjektiva upplevelsen av hur dessa aktivitetsmönster upplevs och 

påverkar hälsan (Argentzell et.al., 2017).  

Wagman, Håkansson och Björklunds (2012) begreppsanalys, utifrån olika 

arbetsterapeutiska artiklar som använt begreppet aktivitetsbalans, resulterade i en definition av 

begreppet aktivitetsbalans till följande:  

”the individual`s subjective experience of having the right amount of occupations and 

the right variation between occupations in his/her occupational pattern”(Wagman, 

Håkansson & Björklund, 2012, sid 326). 

Tre perspektiv av aktivitetsbalans framträdde i samma studie: Aktivitetsbalans i relation till 

olika aktivitetsområden, i relation till aktiviteter med olika egenskaper (exempelvis 

frivilliga/obligatoriska, kravfyllda/vilsamma), samt i relation till tidsanvändning. I en artikel 

för att introducera ett bedömningsinstrument (Occupational Balance Questionaire) beskrev 

Wagman & Håkanson (2014) det teoretiska ramverket kring begreppet aktivitetsbalans med 

tillägg att mängden av varje aktivitet skall ses i relation till tillgängliga resurser och den 

upplevda meningsfullheten i aktiviteterna.  

Genom att utforska anhörigas upplevelser av aktivitetsbalans när sammanboende 

make/maka/sambo drabbats av stroke kan vi få ökad förståelse och underlag till att utveckla 

arbetsterapeutiska och riktade interventioner till anhöriga för att förebygga ohälsa orsakat av 

aktivitetsobalans. 
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Litteraturgenomgång 

Anhöriga upplever en bristande kunskap gällande stroke och strategier för att bäst hjälpa den 

strokedrabbade, samt även upplevelse av svårighet att hitta egen tid och att egna behov läggs 

åt sidan (Quinn, Murray & Mallone, 2014).  

  Abzhandadze et.al. (2017) har studerat hälsoutvecklingen hos nära anhöriga till 

strokedrabbade personer under en sjuårsperiod i jämförelse med en kontrollgrupp. Hälsan hos 

nära anhöriga till personer som drabbats av stroke är signifikant sämre jämfört med 

kontrollgruppen vad gäller psykisk och fysisk hälsa.   

Chen och Botticello (2013) har studerat skillnader mellan informella vårdgivare och 

icke vårdgivares funktionella hälsostatus. Studien visar att gruppen informella vårdgivare har 

försämrade kognitiva funktioner som inlärningsförmåga och minnesfunktioner. I studiens 

konklusion belyses vikten av vidare forskning för att identifiera processen som bidrar till den 

försämrade kognitiva funktionen hos de informella vårdgivarna och därav öka möjligheten att 

utveckla interventioner för att minska bördan för de informella vårdgivarna.  

Aktivitetsbalans har betydelse för god hälsa och välbefinnande (Matuska & 

Christensen, 2008; Wilcock & Hocking, 2015). Det saknas studier som fokuserar på de 

anhörigas tolkning och beskrivning av aktivitetsbalans utifrån deras livsvärld. Genom att 

studera hur anhöriga upplever aktivitetsbalans utifrån sin livsvärld kan denna studie bidra till 

en ökad förståelse för processen som bidrar till försämrad hälsa.  

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för anhörigas levda erfarenheter av 

aktivitetsbalans när sammanboende partner drabbas av stroke.  
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Metod 

Design 

Studien har en fenomenologisk hermeneutisk ansats och metod (Lindseth & Norberg, 2004; 

Persson & Sundin, 2017). Metoden valdes utifrån syftet att beskriva deltagarnas levda 

erfarenheter och upplevelser av fenomenet aktivitetsbalans.  Genom analys av kvalitativa 

intervjuer beskrivs i studien den essentiella meningen av fenomenet aktivitetsbalans som det 

erfars i deltagarnas levda verklighet, d v s den enskilda deltagarens livsvärld. Förförståelsen 

ses som en tillgång men kräver ett reflexivt förhållningssätt (Lindseth & Norberg, 2004; 

Persson & Sundin, 2017). I den fenomenologiska hermeneutiska metoden råder ömsesidigt 

förhållande mellan förklaring och förståelse och mellan delar och helhet vilket återspeglas i 

studiens dataanalysprocess och resultat (Lindseth & Norberg, 2004; Persson & Sundin, 2017). 

Författaren har förförståelse genom flera års klinisk erfarenhet inom bl a 

strokerehabilitering. I arbetet möter författaren anhöriga som är stressade över att inte räcka 

till i vardagen. Anhöriga ger signaler om ohälsa både fysiskt och psykiskt.  

 

Deltagare  

Vid fenomenologiskt hermeneutiskt perspektiv skall deltagarna ha erfarenhet av det studerade 

fenomenet (Persson & Sundin, 2017) och därav gjordes ett strategiskt urval (Henricsson & 

Billhult, 2017). Inklusionskriterier var make/maka/sambo som lever tillsammans med 

personen som drabbats av en stroke. Strokeinsjuknandet skulle ha inträffat för 6-24 månader 

sedan. Deltagarna skulle vara pensionärer och ej yrkesverksamma då tanken var att få fram 

erfarenheter av att leva med den strokedrabbade dygnets alla timmar.  
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Kontakt med deltagarna togs via strokesjuksköterska på öppenvårdsmottagning. 

Sjuksköterskan kontaktade utifrån kriterierna tänkbara deltagare och informationsbrev och 

svarstalong (se bilaga 1) skickades hem till dem för ställningstagande. Både män och kvinnor 

tillfrågades. Svarskuvert bifogades utskicket adresserat till författaren. Efter att skriftligt 

informerat samtycke (Kjellström, 2017) mottagits kontaktades deltagarna för tidbokning av 

intervju. Sammanlagt kom undersökningsgruppen att bestå av sju kvinnor i åldern 63 – 87 år, 

medelåldern 74 och medianen 75 år. Samtliga ej yrkesverksamma och alla bor i ordinärt 

boende. Relationslängden varierade från 21 – 68 år.  

 

Datainsamling 

Plats för intervjun bestämdes i samråd med respektive deltagare. Kravet på plats var en lugn 

och avskild miljö (Kvale & Brinkman, 2014). Fem intervjuer skedde i deltagarnas bostad och 

två intervjuer på författarens arbetsplats. Intervjuerna spelades in. Intervjuguiden bestod av 

fem öppna frågor i syfte att uppmuntra fritt berättande, se bilaga 2. Deltagaren fick vara 

styrande i samtalet. Som intervjuare intogs en avvaktande och lyssnande roll. Öppna 

följdfrågor ställdes spontant i syfte att fördjupa berättelsen (Kvale & Brinkman, 2014).  

Intervjuerna har transkriberats ordagrant och även känsloyttringar och pauseringar har 

noterats. Detta då det icke sagda ordet är av betydelse inom den fenomenologiska 

hermeneutiska metoden (Lindseth & Norberg, 2004; Persson & Sundin, 2017).  
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Dataanalys 

Under analysen har fokus skiftat mellan processens faser för att successivt utveckla en djupare 

förståelse, den sk hermeneutiska spiralen. Analysprocessens faser är (Lindseth & Norberg, 

2004; Persson & Sundin, 2017): 

1. Naiv tolkning: Det transkriberade materialet lästes samt ljudfilerna lyssnades igenom 

upprepade gånger. Känsloyttringar/nyanser/tonlägen i det sagda orden noterades. En 

naiv tolkning formulerades utifrån materialet som helhet. Både utifrån vad som 

berättades och hur det berättades, vilka känsloyttringar och betoningar som framkom.   

2. Strukturanalys: Textens delar studerades strukturerat och mer objektivt utifrån 

följande fyra frågeställningar som formulerats utifrån den naiva tolkningen: 

1. Ur vilka perspektiv beskriver intervjupersonerna känslan av kontroll och dess 

betydelse för upplevelsen av aktivitetsbalans? 

 2. Hur beskrivs behovet och känslan av frihet relaterat till aktivitetsbalans?  

3. Vilka faktorer beskrivs vara av betydelse för upplevelsen av aktivitetsbalans? 

4. Vilka egna hälsokonsekvenser beskriver deltagarna kopplat till aktivitetsobalans? 

Texten delades in i olika domäner utifrån respektive fråga och en egen tabell 

skapades till varje domän. Texten delades in i meningsbärande enheter som 

kondenserades, kodades (abstraherades) och därefter jämfördes avseende likheter och 

skillnader och abstraherades ytterligare till subteman och teman, se exempel i tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel från strukturanalys 

 

3. Sammanvägda förståelsen: Naiva tolkningen, strukturanalysen samt egen förståelse 

reflekterades mot teorier och tidigare forskning för en fördjupad förståelse/förklaring 

av fenomenet aktivitetsbalans för deltagarna i studien.  

 

Etiska överväganden 

Etisk egengranskning genomfördes tillsammans med handledare innan studiens start utifrån 

vetenskapsrådets rekommendationer vilka kan sammanfattas i fyra huvudkrav: 

samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2017).  Den etiska egengranskningen resulterade i beslutet att ingen 

ytterligare etisk prövning var aktuell.  

Godkännande till genomförande av studien inhämtades via e-post från 

verksamhetschef för aktuell mottagning innan rekrytering av deltagare påbörjades.  

Skriftligt informerat samtycke, se bilaga 1, inhämtades från samtliga deltagare. 

Deltagarna informerades skriftligt och muntligt om studiens innehåll och syfte samt om 

frivilligheten och rätten att avbryta. Personer med, av tillfrågande sjuksköterska, känd 

kognitiv eller psykisk problematik tillfrågades ej om deltagande då det ej gick att säkerställa 

Meningsbärande enhet 

(intervjunummer) 

Kondensering Kod Subtema Tema 

Å sen är vi ute och åker 

mycket å tar oss för 

med grejer å inte bara 

sitter för det orkar inte 

jag. Det måste hända 

nånting för livet blir ju 

tråkigt om man bara 

sitter..(4) 

Tar oss för 

med 

grejer…måste 

hända 

något…livet 

blir annars 

tråkigt… 

Behov av 

meningsfulla 

variationsrika 

aktiviteter för att 

ge livet 

innehåll/mening.  

En strävan mot 

aktivitetsvariation 

för att livet skall 

vara meningsfullt. 

Aktivitetsbalans- 

en strävan mot 

frihet och 

kontroll.  
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att personerna skulle förstå innebörden i given information. Intervjumaterialet behandlas 

konfidentiellt och allt skriftligt material har avidentifierats. Vid eventuella känslomässiga 

reaktioner kunde tillfrågande öppenvårdsmottagning vägleda deltagaren till stödkontakt, 

alternativt kunde deltagarna kontakta undersökningsledaren vid behov. Ingen pågående eller 

förväntad vårdrelation mellan undersökningsledare och deltagare i studien för att undvika att 

deltagarna påverkades i sina svar utifrån beroendeställning. Det insamlade materialet kommer 

enbart att nyttjas i denna studie (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna i studien erbjuds att ta 

del av resultatet (Kjellström, 2017).  

 

Resultat 

Studiens naiva tolkning är att aktivitetsbalans för deltagarna kan föreställas som en våg där 

vågskålen till att se och tillgodose den strokedrabbades behov är tyngre än vågskålen där egna 

behov ryms. Upplevelsen av aktivitetsbalans är något som utvecklas och förändras över tid, 

som är en pågående process.  Känslan av krav minskar när deltagaren har känsla av kontroll i 

tillvaron. Deltagarna berättar om en inre strävan för att finna en bra balans och därigenom 

undvika ohälsa.  Det finns stödjande och hindrande faktorer som påverkar möjligheten till 

anpassning och att finna aktivitetsbalans i den nya situationen. Innebörden för de intervjuade 

anhöriga av fenomenet aktivitetsbalans kan sammanfattas i upplevelsen av frihet och kontroll. 
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Anhörigas levda erfarenheter av aktivitetsbalans kan sammanfattas i tre teman och 

underliggande subteman, se tabell 2.  

 

Tabell 2. Översikt teman och subteman 

 

Teman 

 

 

Subteman 

Aktivitetsbalans - en 

strävan mot känslan av 

frihet och kontroll 

En strävan mot balans mellan tid för den strokedrabbade och egentid 

En strävan mot balans mellan frivilliga och obligatoriska aktiviteter 

En strävan mot aktivitetsvariation för att livet skall vara meningsfullt 

En strävan mot balans mellan kravfyllda och vilsamma aktiviteter 

Sömnbrist - en obalans av tidsmängd för nödvändig aktivitet 

Faktorer som 

stödjer/hindrar strävan 

mot aktivitetsbalans 

 

 

 

Den inre drivkraften - en fiende och god vän 

Den egna hälsans betydelse för upplevelse av aktivitetsbalans 

Omgivningsfaktorers möjliggörande och hindrande egenskaper i 

strävan mot aktivitetsbalans 

Den egna upplevda kompetensens betydelse för upplevelsen av 

aktivitetsbalans 

Aktivitetsobalans –  

en risk för negativ 

hälsoutveckling 

Fysiska hälsokonsekvenser till följd av ökad belastning i aktiviteter.  

Psykiska /kognitiva hälsokonsekvenser till följd av bristande 

återhämtning  

 

 

 

Tema: Aktivitetsbalans - en strävan mot känslan av frihet och kontroll 

 

En känsla av frihet i och kontroll över den nya livssituationen är den tolkade essentiella 

upplevelsen av deltagarnas aktivitetsbalans i vardagen. Att vara fri att planera sin tid är av stor 

vikt. Att ha kontroll över den strokedrabbades hälsa, aktiviteter och rehabilitering tar tid och 

energi i anspråk. Deltagarna beskriver en inre anpassningsprocess med starten i den plötsliga 

förändringen av livssituationen och sedan en efterföljande inre strävan mot en förbättrad 

upplevelse av aktivitetsbalans.  
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Subtema: En strävan mot balans mellan tid för den strokedrabbade och egentid 

Deltagarna tenderar att prioritera ner egna behov till förmån för sin strokedrabbade 

make/sambo. Detta är en inre process som i det initiala stadiet beskrivs som spontan och 

omedveten.  

”jag tror man glömmer allting runt om.  Å jag själv är bortglömd alldeles av mig 

själv” (intervjuperson 1) 

I den nya rollen tar deltagarna ett stort ansvar och kontroll för tillsyn, omsorg och 

rehabilitering av den strokedrabbade och dessa aktiviteter prioriteras före egentid.  

”Å så jag måste ju alltid täcka upp vad han har vad ska han göra, har han någonting? 

Jag måste hålla kollen på allting…det går ju i första hand så att säga…jag får ju rätta 

mig efter han…det får jag göra. ” (intervjuperson 5) 

 

Subtema: En strävan mot balans mellan frivilliga och obligatoriska aktiviteter 

Deltagarna beskriver en vardag som blir mer inrutad med ett stort ansvar i hemmet inkluderat 

uppgifter som den strokedrabbade tidigare har utfört. Flera nytillkomna roller i den nya 

livssituationen som ansvar för rehabilitering och omsorg av den strokedrabbade 

maken/sambon.  

”jag är väldigt bunden…oerhört bunden egentligen så att…ja alltså det är så svårt 

att…alltså man är ju en…man har yrken man är arbetsterapeut…sjuksköterska..., 

sjukgymnast…, jag är kock…jag är eldare… you name it…jag fick ju överta alla 

sysslorna som även han hade” (intervjuperson 1) 
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Deltagarna beskriver svårigheter att orka med och att prioritera egna 

intressen/fritidsaktiviteter.  

” å så har jag målat å…jaa jag har tyckt om att hålla på med händerna å skapat 

grejer…målat brickor å så…neej det är helt borta nu…nää jag hinner inte med 

nu…det är så inrutat allting” (intervjuperson 7) 

Omprioriteringen av aktiviteter kan dock av vissa upplevas som något positivt. Relationen får 

en högre prioritet samtidigt som obligatoriska ”måsten” prioriteras lägre. Deltagare finner en 

meningsfullhet i att prioritera tid med den strokedrabbade. 

”Jaa för min del har det nog blivit lite bättre för jag har inte alla dom där 

måstena…så på det viset är det ju bättre…han är ju viktigast” (intervjuperson 4) 

 

Subtema: En strävan mot aktivitetsvariation för att livet skall vara meningsfullt 

Behovet av aktivitetsvariation, att vistas i olika miljöer samt upprätthålla sociala relationer / 

aktiviteter beskrivs av deltagarna. I detta finns en frihetskänsla samt en känsla av 

meningsfullhet och att dagarna inte skall bli innehållsfattiga.  Dock beskriver flera av 

deltagarna en upplevelse av isolering p g a ansvaret över den strokedrabbade.   

”Jag blev ju väldigt låst…jag kan ju bara åka iväg när han ligger…för han har ju 

larm och det har vi hängandes på hans den där armen liksom…å då kan jag åka till 

affären t ex men jag åker inga längre sträckor…så för sen är jag ju hemma jämt med 

han då så ” (intervjuperson 6) 

”Å sen är vi ute och åker mycket å tar oss för med grejer å inte bara sitter för det 

orkar inte jag. Det måste hända nånting för livet blir ju tråkigt om man bara sitter” 

(intervjuperson 4) 
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Subtema: En strävan mot balans mellan kravfyllda och vilsamma aktiviteter 

Ansvarskänslan och behovet av kontroll över att den strokedrabbade får sina behov 

tillgodosedda upplevs som kravfyllt av deltagarna. Det beskrivs både gällande 

rehabiliteringsinsatser men även i att hjälpa den strokedrabbade med personlig omvårdnad 

och utföra nytillkomna ovana aktiviteter i hemmet.  

”sen är det ju väldigt svårt för jag ska ju träna honom också…det åligger ju mig att se 

till att han tränar också” (intervjuperson 1) 

När aktiviteterna är okända och nya upplevs aktiviteterna som mer kravfyllda. En upplevelse 

av bristande kunskap/kompetens hur aktiviteter och ärenden skall utföras skapar kravkänsla. 

Flera deltagare beskriver kontakter med myndigheter och vården som kravfyllda aktiviteter 

och något som de förväntas av omgivningen att ansvara för.   

”Men sen vart det ju bråttom med allt då… det skulle till ramp å det skulle till 

hjälpmedel…å det vart mycket mycket. Å det vart jag som fick ta tag i det å det kändes 

jättejobbigt…då blev jag faktiskt riktigt arg” (intervjuperson 4) 

Efter att den strokedrabbade har vistats en tid i hemmet har flera av deltagarna i studien 

skapat möjligheter/rutiner till egen avkoppling. Vardagen underlättas om möjlighet till vila 

kan skapas genom aktiviteter som ger hjärnan annat fokus under en stund på dagen, gärna i en 

lugn avskild miljö.  

”Ja du vet jag har ju mitt lilla kryp in här nere (skratt) jag släktforskar förstår du…Å 

det...det är så skönt alltså det lyfter bort allt från huvudet för då är jag så 

koncentrerad på det så att jag släpper allting”(intervjuperson 5) 
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Subtema: Sömnbrist – en obalans av tidsmängd för nödvändig aktivitet 

Några av deltagarna beskriver att nattsömnen blir störd p g a kontrollbehov av den 

strokedrabbades hälsa under natten men även oro inför framtiden som gör det svårt att sova.  

”å sen om nätterna så då ja han har så där så att å ja att han slutar andas lite å det är 

som att hans hjärta stannar lite å jag hör det ibland när jag går upp … å så plötsligt 

är det helt tyst så måste jag putta till han så” (intervjuperson 3) 

 

Tema: Faktorer som stödjer/hindrar strävan mot upplevelse av aktivitetsbalans 

Flera olika faktorer beskrivs i deltagarnas berättelser som främjar och hindrar upplevelsen av 

aktivitetsbalans. Deltagarens individuella förutsättningar och förmågor men även olika 

omgivningsfaktorer påverkar. Samma faktorer kan i samma stund påverka processen mot 

aktivitetsbalans både positivt och negativt.  

 

Subtema: Den inre drivkraften – en fiende och god vän 

Några av deltagarna beskriver en ”inre drivkraft” som riktar fokus mot den strokedrabbade 

och egna behov blir sekundära. I detta avseende är den inre drivkraften en fiende att ta under 

kontroll i strävan mot god aktivitetsbalans då det riskerar att bli en stor obalans mellan att 

tillgodose egna behov och den strokedrabbades behov.   

”Alltså man har en drivkraft när nån blir…när en närstående blir sjuk…så tror jag 

man glömmer allting runtom” (intervjuperson 1) 
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Men den inre drivkraften kan vara en god vän som ger livsglädje som gör att man som 

anhörig orkar kämpa och finner en meningsfullhet i de nya aktiviteterna, i den nya 

livssituationen och i de nya rollerna. 

”vad som gör att jag har det bra…att jag tycker om att leva! Jag tycker om och jag 

har det bra” (intervjuperson 2) 

 

Subtema: Den egna hälsans betydelse för upplevelsen av aktivitetsbalans 

Deltagarnas egen hälsa, både fysisk och psykisk, påverkar hur aktivitetsbalansen upplevs och 

utvecklas i den nya livssituationen. Deltagarna har en ständig oro och rädsla för framtiden och 

om den strokedrabbade riskerar att få stroke flera gånger vilket skapar en känsla av bristande 

kontroll och frihetsbegränsning. Oron skapar behov av ständig kontroll av den 

strokedrabbades mående och av att veta var den strokedrabbade hela tiden befinner sig. Oron 

försvårar möjligheten till vilsamma aktiviteter samt begränsar möjligheten till aktiviteter för 

egna behov på annan plats.  

”Jag är jätterädd att han ska få det tillbaka! För det sa dom på rehab att det kunde 

hända att det kan komma tillbaka. Det kan ni vara beredda på. Jaa…så att det är det 

att han blir liggandes nånstans (oroligt tonläge)” (intervjuperson 3) 

Deltagarnas fysiska hälsa har betydelse för hur aktivitetsbalansen påverkas. En deltagare 

beskriver att möjligheten till aktiviteter har försvårats när make/sambo insjuknat i stroke. 

Maken var tidigare hennes ben och stöttat henne i flera aktiviteter vilket nu har försvårats.  

”Jag har handikapp å vissa dagar har jag svårt att gå... jag är så beroende av han för 

han är mina ben” (intervjuperson 3) 
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Subtema: Den egna upplevda kompetensens betydelse för aktivitetsbalansen 

Deltagarna beskriver kunskapsbehovet och upplevelsen av kompetens i den nya rollen som 

informell vårdgivare. Osäkerhet ger starkare känsla av stress och krav. Vissa deltagare har 

kunskap med sig från tidigare erfarenheter vilket ger känsla av kontroll. Andra har behov av 

att tillgodose sig kunskap under rehabiliteringstiden.   

”Det känns inte bra…jag har ju ingen utbildning. Absolut ingen utbildning. Gör jag 

rätt å vad gör jag fel…eller hur...jaa. Så att inte alls bra..,har jag inte känt. Jag 

försöker men jag vet ju inte om jag gör rätt…(upprört tonfall)” (intervjuperson 1) 

”jaa… jag har väl tittat lite hur dom gör som kommer hit å jaa dom är ju två men jag 

är ju själv…men jag tycker jag klarar det jättebra (skratt, positivt tonfall)” 

(intervjuperson 7) 

 

Subtema: Omgivningsfaktorers möjliggörande och hindrande egenskaper i strävan mot 

aktivitetsbalans 

Socialt stöd från anhöriga och vänner upplevs avlastande. När stödet saknas upplevs 

situationen som kravfylld. Sociala kontakter och aktiviteter är värdefulla för möjligheten till 

aktivitetsvariation och meningsfullhet i vardagen. Hemtjänstpersonal ger social kontakt 

samtidigt som de avlastar och ger stödinsatser. Dock är känslorna för hemtjänstinsatser 

dubbla. Genom bokade tider hindras friheten i vardagen och det innebär ett visst ansvar för 

hemtjänstens arbetsmiljö. Trots beviljade insatser existerar en otrygghet i möjligheten att få 

hjälp vid behov, t ex osäkerhet i att personal kommer i tid vid avlastningstimmar eller att 

hemtjänsten svarar på larm. Dåliga erfarenheter skapar osäkerhet inför framtiden.  
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”ungarna bor här i (ortsnamn)…dom bor nära å det är väldigt bra med tanke på hans 

sjukdom nu då mmm att dom bor nära å dom kan rycka in snabbt när jag behöver” 

(intervjuperson 5) 

”en gång kom dom inte! (suck) å då var jag borta å då fick han bara sitta där 

själv…om jag åtminstone hade satt på han larmet,,. men då var han väldigt ensam.” 

(intervjuperson 1) 

Den strokedrabbades funktions- och aktivitetsförmåga har en inverkan på deltagarnas 

aktivitetsbalans. Fysiska förmågor och möjlighet till att utföra förflyttningar självständigt eller 

tillsammans med anhörig påverkar friheten att göra egna aktiviteter tillsammans och delta i 

aktiviteter utanför hemmet. Den strokedrabbades psykiska hälsa och humör påverkar 

möjligheten och lusten till gemensamma sociala aktiviteter. Den strokedrabbades hjärntrötthet 

beskriver flera som en faktor som påverkar bådas möjligheter till sociala aktiviteter och 

vistelse i stimulirika miljöer. 

”Ja men det är som att han har en slags bur en bur …jag känner att man blir isolerad 

mer å så får han kan inte gå där det är mycket folk…då blir han så där konstig i 

huvudet” (intervjuperson 3) 

Stöd från rehabiliteringspersonal upplevs positivt med möjlighet till egen 

kompetensutveckling i trygg miljö, avlastning i ansvaret för rehabiliteringen samt utprovning 

av adekvata hjälpmedel. Dock finns inte stödet kvar så länge som deltagarna önskar. Behovet 

av tydlig skriftlig information om praktiska frågor och diagnos är en faktor som påtalas. 

Tydlig information stödjer deltagarnas strävan mot känsla av kontroll genom kunskap.  

När han kom hem från sjukhuset då var det toppenbra allting...först hade vi 

hemtagningsteam i fjorton dagar…sen hade vi rehab som kom i en månad…vi hade 
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folk…vi hade folk med oss...men sen när det gått fjorton dagar och en månad så 

POFF då var allting borta... (intervjuperson 1) 

Bostaden ställer olika krav på deltagaren och kan utgöra hinder till att få hjälp/avlastning 

vilket påverkar deltagarnas aktivitetsbelastning avseende obligatoriska aktiviteter. Avståndet 

till hemtjänst påverkar möjligheten till spontan hjälp.  

”vi bor ju sju kilometer utanför samhället…han kan ju inte larma om han behöver gå 

på toaletten om han bli kissnödig eller nå sånt...för dom hinner inte 

fram”(intervjuperson 1) 

”Det värsta med det här huset vet du det är att vi har pelletsbrännare i källaren … det 

måste jag ta reda på nästa gång det kommer pellets” (intervjuperson 3) 

 

 

Tema: Aktivitetsobalans - en ökad risk för negativ hälsoutveckling 

Genom obalans mellan egentid/tid för den strokedrabbade, brist på återhämtning genom 

obalans mellan kravfyllda/vilsamma aktiviteter, frivilliga och obligatoriska aktiviteter samt 

sömnbrist riskeras egna hälsokonsekvenser. Ett par av deltagarna beskriver 

hälsokonsekvenser som de kopplar till aktivitetsobalans. 

 

Subtema: Fysiska hälsokonsekvenser till följd av ökad belastning i aktiviteter 

Deltagare beskriver smärtproblematik som följd av ökad fysisk belastning efter att 

make/sambo insjuknat i stroke. Den psykologiska stressen ger fysiska reaktioner exempelvis 

hjärtklappning, minskad matlust.  
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”Jag har ju ont lite här å där å ja såna saker” (intervjuperson 1) 

”Den här inre stressen som jag känner å jag har ju så ojämn hjärtrytm också så jag 

går å väntar på en sån där EKG-historia” (intervjuperson 7) 

 

Subtema: Psykiska/kognitiva hälsokonsekvenser till följd av bristande aktivitetsbalans 

I de anhörigas berättelser framkommer att de anhöriga kan uppleva nedstämdhet utifrån 

situationen och därav avtagande intresse för aktiviteter som de tidigare uppskattat.  

”jag tycker förut jag älskade att laga mat å baka…alla recept som kom på TV å sådär 

så hade jag penna å papper (skratt) å skrev men nu är jag inte ett dugg intresserad”  

(intervjuperson 7) 

Ett par av deltagarna beskriver även upplevelser av egen hjärntrötthet p g a den ökade 

belastningen och bristen på vila/återhämtning.  

 

 

Diskussion och kliniska implikationer 

Resultatet beskriver den essentiella meningen av aktivitetsbalans som en känsla och 

upplevelse av frihet och kontroll. Aktivitetsbalans upplevs olika av deltagarna, vilket 

samstämmer med att aktivitetsbalans är en subjektiv upplevelse (Argentzell et.al., 2017), men 

det finns även flera likheter i berättelserna.  

Resultatet beskriver olika perspektiv på aktivitetsbalans som strävan mot balans 

mellan egentid/tid för den strokedrabbade, balans mellan kravfyllda/vilsamma aktiviteter, 
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betydelsen av aktivitetsvariation samt balans av tidsmängd för nödvändiga aktiviteter. 

Samtliga perspektiv beskrivna i Wagman, Håkansson och Björklund (2012) samt Wagman 

och Håkanssons (2014) definition av aktivitetsbalans vilket styrker deras definition samt 

denna studies resultat i att vara täckande i beskrivningen.   

Resultatet i denna studie samstämmer med en fokusgruppstudie av Gosman-Hedström 

& Dahlin-Ivanoff (2012). Där liksom i denna studie beskriver kvinnorna, som lever 

tillsammans med strokedrabbad person, en ständig prioritering av aktiviteter och att den 

strokedrabbades personlighet påverkar kvinnornas livstillfredsställelse. En oro över att 

sjukdomen skall inträffa igen vilket begränsar möjligheten till egna aktiviteter och skapar en 

känsla av isolering och ständig beredskap.    

Vid aktivitetsobalans beskriver deltagarna fysiska men även psykiska och kognitiva 

hälsokonsekvenser. Risken för kognitiv funktionsnedsättning som följd av belastning i 

anhörigvårdarrollen bekräftas i studien av Chen och Botticello (2013) där de betonar att 

vården behöver ökad kunskap och förståelse kring bakomliggande processer och faktorer som 

påverkar den negativa hälsoutvecklingen vilket denna studie kan bidra till.    

Wilcock & Hocking (2015) beskriver komplexiteten av aktivitetsbalans och påtalar att 

utfallet är beroende av samspelet mellan adekvat samhällsstöd och den egna 

anpassningsförmågan kring förändring. Dessa faktorer är starkt förknippade med frihetskänsla 

och möjligheten att kunna utföra, att delta och känna en social samhörighet vilket är viktiga 

delar i upplevelsen av aktivitetsbalans/aktivitetsobalans (Wilcock & Hocking, 2015). 

Deltagarna i den aktuella studien beskriver en plötsligt uppkommen ny livssituation med nya 

aktiviteter och roller vilket innebär starten för en förändrings- och anpassningsprocess. 

Förändringen beskrivs i Model of Human Occupation som katastrofal förändring. 

Arbetsterapi kan stödja den anhörige i aktivitetsutveckling inom nytillkomna aktiviteter. 

Aktivitetsutvecklingen sker ofta över ett kontinuum, från utforskande till kompetens till 
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prestation. Denna miljö av lärande behöver vara trygg och kravlös (Kielhofner, 2012). Flera 

av deltagarna beskriver sjukhustiden och första tiden med rehabiliteringsinsatser i hemmet 

som en betydelsefull tid där det gavs möjlighet att utforska och utveckla kompetens i nya 

aktiviteter i vårdarrollen.   I kompetensstadiet eftersträvas att leva upp till kraven i en situation 

genom förbättring och anpassning till omgivningens förväntningar (Kielhofner, 2012). 

Deltagarna beskriver en strävan mot att göra saker på rätt sätt, att leva upp till omgivningens 

och egna förväntningar, vilket gör att aktiviteterna upplevs mer kravfyllda. Rollen som 

informell vårdgivare blir stor och egna behov glöms bort. Detta får stöd i andra studier av 

exempelvis Arntzen och Hamran (2016) samt Satink, Cup, de Swart & van der Sanden 

(2018). I prestationsstadiet har tillräcklig kompetens utvecklats för att uppleva kontroll och 

frihet och de nya aktiviteterna har blivit en del av aktivitetsidentiteten (Kielhofner, 2012). 

Vissa av deltagarna i studien har uppnått trygghets- och frihetskänsla. Aktiviteter utanför 

hemmet tillsammans med den strokedrabbade är åter möjliga.  En studie av Kniepmann 

(2012) visar att många makar/sambos förlorar/avstår från meningsfulla/värdefulla aktiviteter 

till följd av den förändrade livssituation som uppstår när sammanboende partner drabbas av 

stroke. Forskning har visat att anhöriga anser att bristen på kunskap och strategier för att 

hjälpa den strokedrabbade försvårar vardagen (Quinn, Murray & Mallone, 2014).  

Deltagarna övertar aktiviteter som den strokedrabbade tidigare utfört vilket bidrar till 

obalans mellan vilsamma/kravfyllda aktiviteter samt mellan frivilliga/ obligatoriska 

aktiviteter. Ekstam, Tham och Morell (2011) påvisar i sin studie att de anhörigas övertagande 

av den strokedrabbades aktiviteter kan ge negativa hälsokonsekvenser både för den anhörige 

men även för den strokedrabbade som riskerar att fråntas värdefulla aktiviteter.   

Resultatet beskriver deltagarnas strävan mot och behov av aktivitetsvariation för att 

känna en meningsfullhet i vardagen. Meningsfullhet är viktigt för att uppleva hälsa och 

livsbalans (Matuska & Christensen, 2008 ; Wilcock & Hocking, 2015). Aktiviteter med olika 
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typer av värdedimensioner (Erlandsson & Persson, 2014) beskrivs i deltagarnas berättelser. 

Flera av de beskrivna obligatoriska aktiviteterna som matlagning, städning och omsorg av den 

strokedrabbade har ett konkret värde, dvs ett tydligt, konkret resultat/utfall och prioriteras 

därav.  Självbelönande aktiviteter som ger egen tillfredsställelse tenderar att ges mindre 

utrymme. Detta samstämmer med tidigare forskning som visat att det är svårt för anhöriga att 

finna och prioritera egentid (Quinn, Murray & Mallone, 2014).  

En klinisk implikation framträder i ovanstående diskussion. Genom att se klienten som 

en enhet mellan den strokedrabbade och den anhörige kan behovet av aktivitetsutveckling/ 

kompetens för den anhörige uppmärksammas och tillgodoses och förändringsprocessen 

(Kielhofner, 2012) kan underlättas. Arbetsterapeuten kan även ge stöd i utvecklandet av 

balanserade och meningsfulla aktivitetsmönster som främjar hälsan för både den anhörige och 

den strokedrabbade (Ekstam, Tham & Morell, 2011; Erlandsson & Persson, 2014).  

I aktuell studie var samtliga deltagare kvinnor och svenskfödda. Aktiviteters olika 

sociosymboliska värden, dvs värden av hur aktiviteterna värderas i den sociokulturella 

kontexten, påverkar människans aktivitetsmönster (Erlandsson & Persson, 2014). Här behövs 

ytterligare forskning för beskrivning av sociosymboliska värdens betydelse för den anhöriges 

aktivitetsbalans, samt upplevelsen och meningen av aktivitetsbalans i andra länders 

sociokulturella kontext (Yazdani et.al., 2016). 

 

Metoddiskussion 

En begränsning är studiens låga antal deltagare. Vid fenomenologisk hermeneutisk metod bör 

dock materialet ej vara för omfattande då möjligheten att komma fram till innebörder 

försvåras (Persson & Sundin, 2017). Homogeniteten i undersökningsgruppen begränsar 

överförbarheten (Mårtensson & Fridlund, 2017).  
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Författarens bristande erfarenhet av analysmetod och intervjumetodik begränsar 

resultatets trovärdighet. Handledarens kritiska granskning av dataanalys och resultat bidrar 

dock stärkande till trovärdigheten samt författarens redovisning av samtliga steg i 

analysprocessen bidrar till studiens bekräftelsebarhet. Författarens förförståelse har 

medvetandegjorts och reflekterats över i analysarbetet och intervjusituationer vilket stärker 

studiens pålitlighet (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

Ursprungligt inklusionskriterie var ett åldersintervall mellan 65-80 år. Under studiens 

datainsamling framkom att ett par deltagare var yngre eller äldre än åldersspannet. Kriteriet 

omprövades och bedömdes ej vara av avgörande betydelse i denna studie.  

 

Konklusion 

Deltagarnas essentiella mening av aktivitetsbalans tolkas som upplevelse av frihet och 

kontroll. Strävan mot ett balanserat aktivitetsmönster innehållande varierande meningsfulla 

aktiviteter med olika egenskaper som vilsamma, kravfyllda, frivilliga, obligatoriska, egna och 

sociala.  Omgivningsfaktorer samt faktorer kopplat till deltagarens egen hälsa och upplevelsen 

av egen kompetens påverkar upplevelsen av aktivitetsbalans. Arbetsterapi kan stödja 

förändringsprocessen genom att skapa möjlighet till aktivitetsutveckling (Kielhofner, 2012). 

Arbetsterapi kan även stödja anhöriga i utvecklandet av balanserade aktivitetsmönster som är 

en viktig faktor för god hälsa (Erlandsson & Persson, 2014).  
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Huvudfynd  

 Den essentiella meningen av aktivitetsbalans för deltagarna tolkas som en upplevelse 

av frihet och kontroll.  

 Aktivitetsbalansen påverkas av omgivningsfaktorer samt faktorer gällande egen hälsa 

och uppfattningen om egen kompterens.  

Vad studien har tillfört   

Studien belyser betydelsen av att inkludera anhöriga i rehabiliteringen, tillgodose behov 

av kompetens och medvetandegöra aktivitetsmönster, vilket är betydelsefullt i strävan mot 

frihet och kontroll och upplevelse av aktivitetsbalans.  

 

Referenser 

Abzhandadze T, Forsberg-Wärleby G, Holmegaard L, Redfors P, Jern C, Blomstrand C, Jood, 

K (2017) Life satisfaction in spouses of stroke survivors and control subjects: A 7-year follow 

up of participants in the Sahlgrenska academy study in ischemic stroke. Journal of 

rehabilitation Medicine, 49, 550-557.  

Argentzell E, Bejerholm U, Tjörnstrand C, Erlandsson LK, Håkansson C, Eklund M, Orban K 

(2017) The linkage between patterns of daily occupations and occupational balance: 

Applications within occupational science and occupational therapy practice. Scandinavian 

Journal of Occupational Therapy, 24(1), 41-56. 

Arntzen C, Hamran T (2016) Stroke survivors and relatives negotiation of relational and 

acitivity changes: A qualitative study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 23(1), 

39-49. 



27 
 

Chen P, Botticello A (2013) Spouses of stroke survivors may be at risk for poor cognitive 

functioning: A cross-sectional population – based study. Topics in Stroke Rehabilitation, 

20(4), 369-378. https://doi.org/10.1310/tsr2004-369 

Ekstam L, Tham K, Borell L (2011) Couple´s approaches to changes in everyday life during 

the first year of stroke. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 23(4), 304-313.  

Erlandsson LK, Persson D (2014) ValMO-modellen - Ett redskap för aktivitetsbaserad 

arbetsterapi. Lund: Studentlitteratur.  

Fänge A, Dahlin-Ivanoff S (2009) The home is the hub of health in very old age: findings 

from ENABLE-AGE Project. Archives of Gerontology and Geriatrics Journal, 48, 340 – 345. 

Gosman Hedström G, Dahlin Ivanoff S (2012) Mastering an unpredictable everyday life after 

stroke – older womens experiences of caring and living with their partners. Scandinavian 

Journal of Caring Sciences, 26, 587 – 597. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2012.00975.x 

Henricsson M, Billhult A (2017) Kvalitativ metod, I: Henricson M. (red). Vetenskaplig teori 

och metod - från idé till examination. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur, ss. 111-119. 

Johansson L, Sundström G (2006) Policies and practices in support of family caregivers - 

filial obligations redefined in Sweden. Journal of Aging & Social Policy, 18, 7-26.  

Kielhofner G (2012) Model Of Human Occupation: Teori och tillämpning. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kjellström S (2017) Forskningsetik. I: Henricsson, M (red). Vetenskaplig teori och metod- 

från idé till examination. (2. Uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Kniepmann K (2012) Female family carers for survivors of stroke: occupational loss and 

quality of life. British Journal of Occupational Therapy, 75(5), 208-216. 

Kvale S, Brinkman S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2012.00975.x


28 
 

Legg LA, Lewis SR, Schofield-Robinson OJ, Drummond A, Langhorne P (2017) 

Occupational therapy for adults with problems in activities of daily living after stroke 

(Review). Cochrane Database of Systematic Reviews (Art nr.: CD003585), 2017 (7). 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD003585.pub3 

Lindseth A, Norberg A (2004) A phenomenological hermeneutical method for researching 

lived experience. Scandinavian Journal of Caring Sciences 18(2), 145-153. 

Matuska KM, Christensen CH (2008) A proposed model of lifestyle balance. Journal of 

occupational science. 15(1), 9-19.  

Mårtensson J, Fridlund B (2017) Vetenskaplig kvalitet i examensarbete, I: Henricson, M. 

(red). Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur, ss. 421-438. 

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (2015) Kvalitet i äldreomsorg ur ett 

anhörigperspektiv. Hämtad 20 september 2019 från:  

https://www.anhoriga.se/Global/St%c3%b6d%20och%20kunskap/Publicerat/Rapporter/Dokument/

Underlagsrapport%20S201503_web.pdf  

O´Connell B, Baker L, Prosser A (2003) The educational needs of caregivers of stroke 

survivors in acute and community settings. Journal of Neuroscience Nursing. 35, 21-28. 

Persson C, Sundin K (2017) Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod- ett dialektiskt 

förhållningssätt, I: Henricson M (red). Vetenskaplig teori och metod - från idé till 

examination. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur, ss. 325-338. 

Quinn K, Murray C, Malone C (2014) Spousal experiences of coping with and adapting to 

caregiving for a partner who has a stroke: a meta-synthesis of qualitative research. Disability 

and Rehabilitation, 36(3), 185-198. https://doi.org/10.3109/09638288.2013.783630 

Rigby H, Gubitz G, Philips S (2009) A systematic review of caregiver burden following 

stroke. Blackwell Publishing Ltd, 4, 285-292.  

https://www.anhoriga.se/Global/St%c3%b6d%20och%20kunskap/Publicerat/Rapporter/Dokument/Underlagsrapport%20S201503_web.pdf
https://www.anhoriga.se/Global/St%c3%b6d%20och%20kunskap/Publicerat/Rapporter/Dokument/Underlagsrapport%20S201503_web.pdf
https://doi.org/10.3109/09638288.2013.783630


29 
 

Satink T, Cup EHC, de Swart BJM, van der Sanden N (2018) The perspectives of spouses of 

stroke survivors on self- management – a focus group study. Disability and Rehabilitation, 

40(2), 176-184.  

Socialstyrelsen (2018) Nationella riktlinjer för vård vid stroke (Artikelnr 2017-5-13). Hämtad 

30 september 2019 från: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-3-11.pdf 

Vetenskapsrådet (2017) God forskningssed. Hämtad 20 september 2019 från: 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-

forskningssed/?_ga=2.18636601.141255474.1513197539-1985647298.1512075164 

Visser-Maily A, Post M, Schepers V, Lindeman E (2015) Spouse´s quality of life 1 year after 

stroke: prediction at the start of clinical rehabilitation. Cerebrovascular Diseases, 20(6), 443-

448. 

Wagman P, Håkansson C, Björklund A (2012) Occupational balance as used in occupational 

therapy: A concept analysis. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19(4), 322-327. 

Wagman P, Håkansson C (2014) Introducing the Occupational Balance Questionnaire (OBQ). 

Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21, 227-231. 

Wilcock A, Hocking C (2015) An Occupational perspective of health. (3. uppl.). Thorofare: 

Slack. 

Yazdani F, Roberts D, Yazdani N, Rassafiani M (2016) Occupational balance: A study of the 

sociocultural perspective of Iranian occupational therapists: Équilibre occupationnel: Étude 

sur la perspective socioculturelle des ergothérapeutes iraniens. Canadian Journal of 

Occupational therapy, 83(1), 53–62. 

 

 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-3-11.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-3-11.pdf
file:///C:/Users/linda/Documents/
file:///C:/Users/linda/Documents/
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/?_ga=2.18636601.141255474.1513197539-1985647298.1512075164
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/?_ga=2.18636601.141255474.1513197539-1985647298.1512075164


30 
 

     Bilaga 1 Informationsbrev för informerat samtycke 

 

             

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

  

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur anhöriga upplever sin balans i vardagen när 

make/maka/sambo drabbas av stroke. Det kan exempelvis handla om att uppleva balans 

mellan olika aktivitetsområden så som hem, fritid, arbete, vila och sömn. Andra perspektiv är 

att uppleva balans mellan tid för sig själv och andra, mellan vila och aktivitet, att aktiviteter 

upplevs meningsfulla samt balans mellan kravfyllda och återhämtande aktiviteter.  

Min önskan är att få träffa Dig som är mellan 65 - 80 år vars sammanboende 

make/maka/sambo drabbats av en stroke för 6 - 24 månader sedan för en intervju. Vi kommer 

tillsammans fram till lämplig plats för intervjun. Intervjun kommer att vara som ett samtal där 

jag ställer några frågor som inspiration för Ditt berättande av Din vardag. Tidslängd beräknas 

till mellan 30 - 60 minuter. En ljudinspelning av intervjun kommer att göras. Materialet 

kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen obehörig kommer 

att kunna ta del av det. Inga personer kommer att kunna identifieras i det slutliga 

examensarbetet. Endast jag och min handledare kommer att ta del av materialet. Min slutliga 

rapport, som är ett examensarbete i min magisterutbildning inom arbetsterapi, kommer att 

publiceras i databasen DIVA på biblioteket Jönköping University.   

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta deltagandet i studien 

utan att det får några konsekvenser för Dig! Om Du önskar att delta i en intervju, var 

vänlig och fyll i svartalongen på nästa sida för att ge Ditt skriftliga samtycke samt skriv där 

Ditt namn och telefonnummer så hör jag av mig till Dig så vi får bestämma plats och tid för 

intervjun! 

 

Med vänlig hälsning  

Linda Eklund, leg. arbetsterapeut 

Tel: 070 – 938 23 23, e-post: linda.eklund@gmail.com 
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Svarstalong gällande deltagande i studie: 

 

Ringa in Ja eller Nej på respektive fråga:      

 

Jag har läst informationsbrevet och jag vill vara med i  JA NEJ 

studien     

 

Jag godkänner att intervjun spelas in    JA NEJ 

 

Jag vill ha ytterligare information om hur  

studien ska gå till       JA NEJ 

 

Jag vill ta del av studien när den är klar   JA NEJ 

 

--------------------------------------------------  ------------------------- 

Studiedeltagarens namnteckning   Ort och datum 

 

--------------------------------------------------   

Namnförtydligande 

 

Telefonnummer eller e-postadress 
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Bilaga 2, Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation: 

 

Kan du berätta lite om dig och om din och din makes/makas/sambos historia och relation? 

 

Nuläge:  

 

Nu skiftar vi fokus och jag vill att du berättar om hur ditt liv ser ut nu efter att din 

make/maka/sambo drabbats av stroke? (om svårt att komma igång med berättande: Kan du 

berätta o hur en vanlig dag ser ut för dig?) 

 

Kan du beskriva hur du upplever din balans i vardagen idag? (Vad tror du saknas för att du 

ska uppleva en aktivitetsbalans?) (Vad tror du det är som gör att du upplever detta?)  

 

Kan du berätta lite om när Din make/maka/sambo drabbades av sin stroke och hur du 

upplever din make/makas/sambos mående idag? 

 

Är det något mer som du känner är viktigt att berätta/beskriva? 

 

 

Exempel på fria följdfrågor till respektive fråga:  

Intressant, kan du utveckla?  

Kan du berätta mer om….?  

Vad tror du det beror på?  

Kan du ge ett exempel? 

 


