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Till mina närstående.  

Min mor Daga,  

min make Bo och mina barn Niklas, Marie, Peter och Emelie. 

  

 

 

Till närstående till personer insjuknade i stroke. 

 

‛….. a salvation in the darkness of alienation, is only found on 

the level of ’us’…..‛ 

Marcel, G. (1978, s.10). Homo Viator.  
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SAMMANFATTNING  

 
Ett övergripande syfte med avhandling var att belysa den levda 

erfarenheten av att vara i medelåldern och närstående till en person som 

insjuknat i stroke för första gången och studera de närståendes erfarenheter av 

förändringen över tid under det första året efter utskrivning till hemmet, samt 

att belysa innebörden av medelålders makars levda erfarenhet av relationen till 

en partner som insjuknat i stroke; under det första året.  Avhandlingen omfattar 

4 delstudier (I-IV) som sammantaget utgör en longitudinell studie. Tio 

närstående (40 - 64 år) till personer insjuknade i stroke (förstagångs 

insjuknande) med förväntat hjälpbehov överstigande 6 månader, inkluderades 

konsekutivt i studien och följdes under ett år efter utskrivning till hemmet. 

Narrativa intervjuer utfördes en månad (I, n=10), sex månader (II, n=9) och ett 

år (III, n=9) efter utskrivning till hemmet. Bland de närstående i delstudie I-III 

fanns fyra kvinnliga makar (gifta; n=2, sambo; n=2) som utgjorde deltagarna i 

delstudie IV. För att analysera data användes en fenomenologisk hermeneutisk 

tolkningsmetod (I, IV) och kvalitativ innehållsanalys (II, III).  

 

Avhandlingen visar på att vara i medelåldern och närstående till en person 

som insjuknat i stroke, efter utskrivningen till hemmet, innebär att gå igenom 

en förändringsprocess i olika steg. Upplevelsen var att en månad efter 

utskrivningen kämpa för att inte tappa fotfästet i en otrygg livssituation, där de 

upplevde ett främlingskap inför situationen, sig själv och personen som 

insjuknat i stroke. Ändå svarade de närstående oreflekterat an ett krav på 

ansvar och omsorg (I, IV). Efter sex månader visade de närstående på en kamp 

för att integrera förändringarna orsakade av stroke till det dagliga livet, förlika 

sig med förlusterna och att hitta balans och en ny normalitet (II). Makarna förde 

en kamp för att återfå känslan av samhörighet med sin partner och hitta tillbaka 

till sin egen identitet som maka, vilket bara var möjligt i frånvaro av en 

vårdarroll (II, IV). Efter ett år tvingades de närstående att erkänna, lära sig 

hantera och förlika sig med förändringarna orsakade av strokeinsjuknandet 

(III). Makarna fick lämna en ‛bild‛ av hur deras partner en gång varit. En trygg 

relation i samvaro och jämlikhet med en känsla av ‛vi‛ förändrades och blev 

främmande och ojämlik och ersattes med en känsla av ‛jag‛ och ‛du‛. För att 

härda ut måste makarna omvärdera relationen till sin partner och målen i livet. 

Även om partnern fortfarande var i livet visade makarna en sorg och ett 

lidande beroende på förlusten av den relation de en gång haft till personen som 

insjuknat i stroke (IV). Avhandlingen visar även att de närstående inte 

upplevde sig varit sedda och bekräftade av den professionella vårdpersonalen i 

sin egen situation som närstående. Vårdens fokus upplevdes hela tiden enbart 
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vara den sjuke och främst de fysiska förändringarna hos personen med stroke. 

De närståendes upplevelse var av oförståelse för innebörden av de kognitiva 

och emotionella förändringarna hos den sjuke (I, II, III). De närstående gav så 

småningom också upp sin strävan att bli bekräftade vilket innebar att bära på 

ett lidande som inte blev synliggjort (III). En annan del av förändringsprocessen 

var att de närstående gick ifrån självförnekelse med fokus på den som insjuknat 

och nuet (I), till en medvetenhet om att ta egna behov i beaktande (II) och att 

även fokusera på eget välbefinnande för att orka i en framtid (III). 

Avhandlingen visar att de medelålders närstående går igenom en 

transitionsprocess, där upplevelser av förluster, förändringar, lidande och sorg 

finns relaterat till; dåtid, nutid och framtid. De närståendes upplevelse av 

oförståelse och brist på känsla av bekräftelse i deras livssituation under året 

efter utskrivningen till hemmet, kan leda till en känsla av ensamhet och 

övergivenhet både inom de närstående själva, men också i förhållande till andra 

och världen utanför. 

 

Nyckelord: familj, fenomenologisk hermeneutik, kvalitativ innehållsanalys, 

lidande, makar, medelålder, närstående, relation, sorg, stroke. 
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ABSTRACT IN ENGLISH  

Bäckström B. (2010). An existence of alienation - A longitudinal study of the 

experience of middle-aged relatives of stroke sufferers. Sundsvall, Sweden: Mid 

Sweden University, Department of Health Sciences. ISBN 978-91-86073-63-3. 

 

The overall aim of this thesis was to illuminate the lived experience of being 

a middle-aged person whose close relative had suffered a first-time stroke, and 

to study the close relatives’ experiences of change during the first year post-

discharge, and to illuminate the meanings of middle-aged female spouses’ lived 

experience of their relationship to a partner who has suffered a stroke, during 

the first year after the patient’s discharge from the hospital. This thesis consists 

of four empirical papers (I-V) that constitute a longitudinal study. Ten close 

relatives (40-65 years) of persons with a confirmed diagnosis of a first-time 

stroke, whose needs for care and assistance were expected to last for more than 

6 months at the point of discharge, were studied consecutively and followed up 

with during their first year post-discharge. Narrative audio-taped interviews 

were conducted one month (I, n=10), six months (II, n=9) and one year (III, n=9) 

after the patients’ discharge to their homes. Among the close relatives included 

in papers I-III, four female middle-aged spouses (married; n=2, common law; 

n=2) composed the informants in paper (IV). Data were analyzed and 

interpreted by a phenomenological hermeneutic method (I, IV) and a 

qualitative content analysis (II, III).  

 

The thesis shows that the experience of a middle-aged close relative to a 

person who has suffered a stroke, after the patient’s discharge to the home, is a 

transition in different stages. Being a close relative one month post-discharge 

meant struggling with overwhelming feelings and fighting to keep one’s 

footing in life (I). Reported feelings were of being alienated in a restricted life 

situation, and disconnected from oneself and the person who suffered the 

stroke. In spite of these feelings they had to be strong and assume 

responsibility, and answer an unspoken ethical demand (I, IV). There was a 

struggle to come to terms with losses and integrate the changes caused by the 

stroke into their daily lives, and to take on new tasks and still find balance and 

a new normality (II). After a year, the close relatives’ had come to the 

realization that their futures were inevitably altered, and they felt forced to 

accept and become reconciled to a changed way of living (III). The spouses 

struggled to regain a sense of togetherness with their partner and rediscover 

their own identity as wives, an identity that could not coexist with their identity 

as caregivers (II, III, IV). A secure relationship of coexistence and equality with 
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a sense of "we" changed as the relationship became inequitable, and was 

replaced with a feeling of "me" and "you." To endure, the spouses had to re-

evaluate their life goals and values in their relationship to the stroke sufferer. 

Even if the partner was still alive, the spouses grieved the loss of the 

relationship they once had. They now had to draw on previous good years 

together and love for the partner they once knew as reserves of strength for the 

demanding times ahead (IV). The thesis also shows that the close relatives 

experienced feelings of not being seen, or their plight confirmed, by healthcare 

professionals. The focus of care was always the sick person and his or her 

physical changes (I, II, III). The close relatives’ experiences were of lack of 

understanding of the implications of the cognitive and emotional changes of the 

stroke sufferer (I, II, III). They also gave up their ambition of receiving 

understanding and confirmation, which hid their suffering (II, III). Another 

element of the change was related to the relatives’ departure from self-denial. 

The relatives shifted their focus on the stroke sufferer and the present (I, IV), to 

an awareness that took their own needs and well-being into account in order to 

cope with the future (III, IV). The thesis shows that the transition after the 

stroke is a suffering for past, present and future losses. The middle-aged 

relatives’ experience of lack of understanding and lack of a sense of 

confirmation, during the first year post-discharge, may lead to a feeling of 

loneliness and abandonment, both in the relatives themselves, but also in 

relation to others and the outside world.  

 

Keywords: close relative, family, grief, middle-aged, relation, 

phenomenological hermeneutics, qualitative content analysis, spouses, stroke, 

suffering. 
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INLEDNING 

 

När någon som är närstående drabbas av sjukdom väcks en vilja att hjälpa 

och underlätta för den sjuke (Johansson, 2007, s.8). Att vårda och stå nära en 

person som drabbats av sjukdom kan innebära både glädje och tillfredsställelse 

med en känsla av att bli uppskattad (Lundh, 1999), liksom känsla av förluster 

och uppoffringar i det sociala livet (Bakas, Austin, Okonkwo, Lewis, & 

Chadwick, 2002), med ökat ansvar och kamp för att få kraft att orka med den 

nya situationen (Nilsson, Jansson, & Norberg, 1999; Söderberg, Strand, 

Haapala, & Lundman, 2003; Öhman & Söderberg, 2004). Hög grad av 

känslomässig påfrestning (Anderson, Linto, & Stewart-Wynne, 1995) och känsla 

av att inte vara förstådd (Brereton & Nolan, 2002; Jumisko, Lexell, & Söderberg, 

2007; Low, Payne, & Roderick, 1999) visar att många närstående har ouppfyllda 

behov.  

 

Stroke, beskrivs som en sjukdom som snabbt och brutalt slår till med stora 

variationer och som kan medföra svåra långtgående konsekvenser i det dagliga 

livet (Barker-Collo & Feigin, 2006; Duncan & Lai, 1997), vilket kan påverka hela 

familjen (Bhogal, Teasell, Foley, & Speechley, 2003; Palmer & Glass, 2003). 

Situationen är förstås varierande, men att vara närstående och yngre än 65 år 

och finnas ‛mitt i livet‛ i medelåldern skiljer sig från att vara närstående i högre 

ålder till någon som insjuknat. De närstående som är medelålders kan ha 

hemmaboende mindre barn och vara yrkesarbetande, vilket innebär att det 

sociala sammanhanget med skilda roller ställer andra krav än för äldre. 

Eftersom stroke kan ses som en kronisk sjukdom handlar det om som 

närstående att inte bara förlika sig med sjukdomens effekter utan också förlika 

sig med ett nytt sätt att leva i en framtid som kan omfatta många år.  

 

Vetenskaplig utgångspunkt 

 

Då syftet är att få en förståelse för fenomen och vilken betydelse det kan ha 

för människor utan att förklara varför, krävs en kvalitativ forskning (Creswell, 

Fetters, & Ivankova, 2004, s. 15; Polit & Beck, 2004, s.17, s 46). Fokus är då på att 

förstå rikedom, mångfald och djup inom ramen för ett specifikt sammanhang 

(DePoy & Gitlin, 1999, s. 319). Kvalitativ design baseras på en övertygelse att 

kunskap är pluralistiskt och att den bäst kan erhållas från dem som upplever 

(DePoy & Gitlin, 1999, s.167). Därför valdes en livsvärldsansats med kvalitativ 

longitudinell design som utgångspunkt för denna avhandling.  
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Begreppet livsvärld har till en början användts i Husserl’s beskrivning av 

fenomenologi och har sedan utvecklats till att få olika beteckningar (Bengtsson, 

2005). Att ha ett livsvärldsperspektiv innebär att människornas vardagsvärld 

och dagliga tillvaro uppmärksammas (Dahlberg, 2003). Livsvärld kan också 

definieras som; ‛den verklighet som vi dagligen lever i och ständigt, om än 

omedvetet, tar för given‛. Livsvärlden är därför något mer och annat än 

summan av fysiska fakta (Bengtsson, 1998, s. 18). På detta sätt kan livsvärlden 

förklaras som en mångfasetterad kvalitativ verklighet (Bengtsson, 1998). 

Dahlberg, Dahlberg, & Nyström (2008) menar att en livsvärldsansats innebär att 

ha som målsättning att utforska och förstå världen utan att förminska, förringa 

eller våldföra sig på den, vilket kräver en öppenhet och följsamhet till det som 

undersöks.  

 

Utgångspunkten för avhandling var de närståendes berättelse om sin 

livsvärld. Intervjuer kan ge tillgång till andra människors liv och världar 

(Bengtsson, 1999, s. 36).  Med stöd av (Mishler, 1986, s. 68-69) så kan det sägas 

att de närstående genom sina berättelser själva lyfter fram det som är 

betydelsefullt och som ger mening för honom eller henne. Genom 

kommunikation, interaktion och deltagande i intervjuerna fick jag som forskare 

tillgång till de närståendes upplevelser, och en metaforisk brygga kunde slås 

mellan våra livsvärldar (jfr. Bengtsson, 1999, s. 34). Detta innebar en interaktiv 

process (Polit & Beck, 2004, s.245). Polit & Beck (2004, s.15) menar också utifrån 

ett epistemologiskt naturalistiskt perspektiv, att kunskapen är optimal när 

distansen mellan forskaren och deltagaren i studien är minimerad. Det innebär 

också att den subjektiva interaktionen är betydelsefull för att få kunskap om de 

fenomen som ska studeras. 
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BAKGRUND   

 

Att vara närstående  

 
Begreppet närstående (close relatives) har använts i delstudierna I-III i 

avhandlingen och avser den person som stod personen som insjuknat i stroke 

nära och som personen såg som viktig för deras fortsatta liv och rehabilitering i 

hemmet. Det innebar att den närstående inte behövde vara någon i familjen, 

förbunden av blodsband eller äktenskap/sambo.  

 

Det finns ingen specifik term som ringar in begreppet närstående. 

Omväxlande används i Sverige begreppen anhörig, närstående och familj. I 

vetenskaplig litteratur och lagtexter används närstående allt oftare som 

ersättning till anhörig (Benzein & Saveman, 2004). Szebehelys (2006) beskriver i 

rapport om äldres levnadsförhållanden utgiven av Statistiska Centralbyrån 

begrepp som anhörigvårdare, omsorgsgivare och hjälpare. Hennes val av 

begrepp är beroende av familjeband och omfattningen av hjälpen till äldre, 

sjuka eller funktionshindrade i eller utanför hemmet. Omsorg (care) är det som 

en person gör för att hjälpa någon annan och ‛givare‛ (giver) är personen som 

ger hjälpen.  

 

Inom forskningen som har fokus på den vård och omsorg som närstående 

ger till en person som lider av funktionsnedsättningar utan att vara avlönad 

används många olika begrepp, oberoende av omfattningen av den omsorg som 

ges och i vilket förhållande de står till den som får omsorgen. Begreppet nära 

anhörig (närstående), (close relatives) beskrivs i studier som en person inom 

hushållet (Brännstrom, Ekman, Boman, & Strandberg, 2007), eller som en 

person både inom hushållet och utom hushållet som den sjuke har tät kontakt 

med och som är viktig för att hantera deras livssituation (Jumisko, 2007). 

Mindre vanligt är att hitta studier där närstående anges som ‛next of kin‛ 

(partner, föräldrar, barn, syskon eller andra) (Boström, Ahlström, & Sunvisson, 

2006), eller ‛significant others‛ (partner, föräldrar, barn, syskon eller andra) 

(Franzen-Dahlin et al., 2006; Persson, 2008, s.5). Gemensamt för dessa 

benämningar är att närstående ses som den person som personen med 

hjälpbehov anger som viktig för att hantera det dagliga livet. Begreppet familj 

som närstående, beskriver personer som har en relation genom blodsband eller 

äktenskap (Grant, Glandon, Elliott, Giger & Weaver, 2004). Begreppet familj 

kan också omfatta andra utom ‛kärnfamiljen‛ (Bakas & Burgener, 2002).  

Benzein & Saveman (2004) menar att det finns många andra 
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familjekonstellationer idag än kärnfamiljen i vårt samhälle och därför kan 

begreppet familj användas på olika sätt. 

 

När personer drabbas av ohälsa eller förändringar som innebär ett beroende 

av stöd och hjälp, medför det att familjemedlemmar och nära vänner ofta blir 

informella vårdare eller omsorgsgivare. Därför beskrivs också de närstående 

som vårdare (carer/caregiver) (O'Connell & Baker, 2004), informella vårdare 

(informal cargivers) (Jonsson, Lindgren, Hallstrom, Norrving, & Lindgren, 

2005), samt familjevårdare (family caregiver), (barn, makar och föräldrar), (Han 

& Haley, 1999). Att beskriva den omsorg som familjen (barn, makar och 

föräldrar) ger i hemmet kan också beskrivas som hemmavårdare (home 

caregiving) (Boland & Sims, 1996).  

 

Att vara närstående till person som insjuknat i stroke  

 

Den plötsliga förändringen ifrån att vara ‛enbart‛ närstående till att bli 

närstående till någon som insjuknat i stroke kan innebära en känsla av chock, 

overklighet och orättvisa (Hunt & Smith, 2004). Det kan beskrivas som en resa 

som startar med att skapa ordning och stabilitet i en kaotisk livssituation. Vilket 

innebär för de närstående att ta ansvar, vara stark och hitta lösningar i en 

förändrad livssituation för att inte gå under den första tiden efter insjuknandet 

(Wallengren, 2009). Litteratursammanställningar mellan åren 1970 och 2006 

beskriver en negativ påverkan på de närstående till personen med stroke och 

visar att de största problemen för de närstående är känslomässiga- och sociala- 

problem utifrån förändrade roller, förändringar i relationer, förluster, konflikter 

i familjen och känsla av isolering och frånvaro av stöd från vården (Bhogal et 

al., 2003; Greenwood, Mackenzie, Cloud, & Wilson, 2009; Low et al., 1999; 

Murray, Ashworth, Forster, & Young, 2003). Förutom att drabbas av fysiska och 

emotionella problem beskrivs även ekonomiska problem (McKevitt, Redfern, 

Mold, & Wolfe, 2004). Trots stor belastning försöker ofta de närstående skapa 

en positiv återhämtning, rekonstruera familjelivet, bibehålla rutiner, skapa ett 

skyddsnät och öka det egna självförtroendet (Burman, 2001). Omsorgen som 

den närstående vid stroke ger kan bli långvarig och mödosam. Smith, 

Lawrence, Kerr, Langhorne, & Lees (2004) beskriver att inte förrän efter ett år 

kunde de närstående tillåta sig lämna personen med stroke allt mera men 

fortfarande upplevde de närstående sig ha sömnproblem och svårigheter att 

slappna av. Kerr & Smith (2001) visade också i sin studie att ett år efter 

insjuknandet i stroke hade endast ett fåtal av de närstående haft ett avbrott i sitt 

ansvar. De flesta hade en roll som vårdare till den som insjuknat sju dagar i 

veckan och med mer än tolv timmar per dag. Studien visar att denna ständiga 

omsorg om den som insjuknat (‛nature of caring‛), var det som de närstående 

hade svårast att hantera. 
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Insjuknandet i stroke 

 
Stroke är en av våra stora folksjukdomar och orsak till död och andra 

långvariga neurologiska förändringar. Varje år insjuknar ungefär 35 000 

personer i Sverige (Socialstyrelsen, 2009). Av dem som insjuknar utgörs 20 % av 

yngre personer under 65 år och det är den gruppen som ökar mest 

(Socialstyrelsen, 2006). Medelåldern för insjuknandet visar sig i Riks-Stroke 

uppföljning 2009 vara 73,6 år för män och 78 år för kvinnor (Socialstyrelsen, 

2009). Drygt hälften av de insjuknande är helt eller delvis beroende av hjälp 

från närstående (Socialstyrelsen, 2009), vilket också i en tidigare rapport från 

Socialstyrelsen visar sig kvarstå efter två år (Socialstyrelsen, 2004).  

Strokeinsjuknande och död har studerats i Sverige och detta visar på att 

överlevnaden i längre perspektiv fortsätter att öka och i större omfattning än 

korttidsöverlevnaden (Hallström, Jönsson, Nerbrand, Norrving, & Lindgren, 

2008).  

 

Att gå in i en roll som närståendevårdare  

 

Närstående intar ofta en vårdarroll vilket innebär att gå in i något nytt, med 

förändrade mål, sätt att leva och förändrat ansvar (Brereton & Nolan, 2000). Att 

gå in i en roll som vårdare kan också beskrivas som ‛att passera en tröskel‛ in i 

en värld som är outforskad och ofta skrämmande. Det innebär att ta på sig 

något nytt, men det kan också innebära förluster; av hur det varit och kunde 

vara (Lund, 2005). Till skillnad från närstående till personer med exempelvis 

demens som gradvis utvecklar en vårdarroll, blir vårdarrollen i samband med 

ett akut insjuknande i stroke plötslig och oväntad (Bakas et al., 2002), där 

förloppet vid stroke är varierande och oförutsägbart i jämförelse med förloppet 

vid demenssjukdom (Clark & King, 2003).  

 

Återkomsten till hemmet efter vård och rehabilitering är svår för både de 

som insjuknat i stroke liksom för de närstående (Bhogal et al., 2003; Grant et al., 

2004). Många frågor finns obesvarade och de närstående ser ut att vara 

oförberedda att möta kraven i hemmet (Mackenzie et al., 2007; Smith et al., 

2004). De närstående kan också ha helt andra förväntningar innan 

utskrivningen än hur det i verkligenheten blir vid hemkomsten (Silva-Smith, 

2007). Många studier visar att den hjälp som ges från hälso- och sjukvården 

upplevs att vara otillräcklig och inte anpassade till de individuella behoven 

(Bhogal et al., 2003; Brereton & Nolan, 2002; Kerr & Smith, 2001; Smith et al., 

2004; Wilkinson et al., 1997), vilket kan upplevas av närstående som en 
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ytterligare börda i det dagliga livet (Kerr & Smith, 2001; Smith et al., 2004). 

Brister i planering inför den sjukes utskrivning till hemmet kan också påverka 

hela rehabiliteringsprocessen och ställa alltför orealistiska krav på de 

närstående (Ski & O'Connell, 2007).  

 

De närståendes beskrivningar är att veckorna efter utskrivningen 

‛rekonstruera livet‛ för att förbereda och påbörja en roll som vårdare; vilket 

innebär att förändra sitt sätt att se på det dagliga livet, relationen till personen 

med stroke och synen på framtiden (Silva-Smith, 2007). Varierade problem 

relaterade till fysiska-, kognitiva- och beteendemässiga förändringar hos 

personen med stroke medför osäkerhet och otrygghet för de närstående i den 

förändrade livssituationen (Grant, Glandon, Elliott, Giger, & Weaver, 2006), 

liksom osäkerhet och ökad börda vid övertagandet av nya ansvarsområden 

som personen med stroke tidigare haft (Silva-Smith, 2007). Att leva med och 

hantera osäkerheten är centralt för de närståendes upplevelser den första tiden 

efter utskrivningen (Greenwood, Mackenzie, Wilson, & Cloud, 2009; 

Wallengren, Friberg, & Segesten, 2008). Även om de närståendes upplevelse var 

att ha förlorat autonomi, kontroll och självständighet så försökte de att återfå 

kontroll i sitt liv (Greenwood, Mackenzie, Cloud et al., 2009). Den första tiden 

kan för de närstående därför upplevas som ett ensamt ‛sökande‛ för att känna 

sig kompetent och trygg i omsorgen om den sjuke och för att kunna möta 

kraven i framtiden (Brereton & Nolan, 2002). De närståendes syn på framtiden 

varierar i det akuta skeendet och har vist sig i en studie till stor del i början av 

sjukdomsförloppet bero på i vilken grad av motoriskt handikapp den sjuke 

drabbats av (Forsberg-Wärleby, Möller, & Blomstrand, 2002).  

 

Efterförloppet vid stroke innebär en utmaning för de närstående vilket kan 

vara påfrestande på lång sikt, vilket också kan påverka de närståendes 

livskvalitet (Schlote, Richter, Frank, & Wallesch, 2006; Visser-Meily, Post, 

Schepers, & Lindeman, 2005) och psykiska hälsa (Anderson et al., 1995; 

Franzen-Dahlin, Larson, Murray, Wredling, & Billing, 2007; Han & Haley, 

1999). Samband har i studier visat sig mellan psykisk hälsa samt välbefinnande 

bland närstående och omfattningen av stroken (Berg, Palomaki, Lonnqvist, 

Lehtihalmes, & Kaste, 2005; Chumbler, et al., 2004; Han & Haley, 1999), graden 

av hjälpbehov (Franzen-Dahlin et al., 2008) och afasi (Bakas, Kroenke, Plue, 

Perkins, & Williams, 2006; Draper et al., 2007). Bland de närstående till patienter 

med talsvårigheter beskriver de närstående en mer negativ inverkan på deras 

livssituation om personen med stroke också är nedstämd eller aggressiv, eller 

om de bor tillsammans med den drabbade (Franzen-Dahlin et al., 2008). 

Kvaliteten i relationen mellan den som insjuknat i stroke och den närstående ser 

också ut att ha betydelse (Low et al., 1999).  
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Berg et al. (2005) har följt närstående (yngre än 65 år) till personer som 

insjuknat i stroke under 18-månader. Deras resultat visade på en utveckling av 

depression i den akuta fasen speciellt bland makar vilket kvarstod oförändrad 

under hela uppföljningstiden. De närståendes utveckling av depression var 

större än för de personer som hade insjuknat i stroke (Berg, Palomaki, 

Lehtihalmes, Lonnqvist, & Kaste, 2003), vilket även Suh et al. (2005) har visat i 

sin studie.  

 

Betydelse av kön och ålder 

 
De närståendes ålder och kön ser ut att ha betydelse för upplevelsen av 

situationen efter att personen med stroke utskrivits till hemmet (Vincent, 

Desrosiers, Landreville, & Demers, 2009). Smith, Gignac, Richardson, & 

Cameron (2008) har visat skillnader i upplevelse av behov om de närstående 

var yngre eller äldre än 55 år. De yngre ansåg det viktigt med informellt stöd 

och möjlighet till träning för personen med stroke i större utsträckning än de 

äldre närstående. De yngre var också mera benägen att framföra klagomål än 

de äldre närstående som istället ansåg att det var viktigt att upprätthålla ett 

positivt synsätt. I studien beaktades inte könsskillnader. Mackenzie et al. (2007) 

har undersökt behov, kunskap och tillfredsställelse bland närstående till 

personer med stroke mellan 28 till 84 år, 4-6 veckor efter utskrivningen. De fann 

att de yngre närstående i studien upplevde större börda och svårigheter att tala 

med vårdpersonal om sina problem än äldre närstående. De fann också att 

manliga närstående var mera nöjda med vården än kvinnorna, framförallt var 

det yngre kvinnliga närstående (under 56 år) som visade missnöje.  

 

Flera studier beskriver att välbefinnandet påverkas i större utsträckning hos 

kvinnliga närstående till personer som insjuknat i stroke än hos manliga 

närstående (Franzen-Dahlin et al., 2006; Franzen-Dahlin et al., 2007; Wyller et 

al., 2003). Franzen-Dahlin et al (2008) beskriver också att de personliga 

förändringarna orsakade av sjukdomen är oftare uppfattade av kvinnlig 

närstående. Kvinnor beskriver också i större grad oro än männen, vilket visat 

sig i en uppföljningsstudie sex månader efter utskrivning till hemmet (Dennis, 

O'Rourke, Lewis, Sharpe, & Warlow, 1998), liknande resultat visade sig också i 

en studie utförd 10 år senare (Wilz & Kalytta, 2008).  

 

Resultatet från en meta-analys inkluderade 229 studier av personer som gav 

vård till närstående och var över 60 år, visade att kvinnor hade lägre grad av 

välbefinnande och psykisk hälsa än män. Kvinnorna gav mera tid för 

omvårdnad till den sjuke. De upplevde i större grad än männen problem 

relaterat till den sjukes beteende liksom högre grad börda och utveckling av 

depression (Pinquart & Sorensen, 2001). Tiegs et al. (2006) menar att en skillnad 

mellan män och kvinnors hantering av situationen kan bero på att män har 
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mera fördelar i att hantera påfrestningar i situationer genom att vara mera 

problemfokuserade än kvinnor, samtidigt som att de i större utsträckning 

använder sig av resurser som finns runt dem för att utöva omvårdnad.  

 

Att vara förälder till en vuxen son eller dotter som drabbats av 
trauma eller långvarig sjukdom 

 
I litteraturgenomgången som omfattar studier av närstående till personer 

insjuknade i stroke beskrivs föräldrar tillsammans med andra närstående med 

varierande relation till den sjuke. Inga studier har hittats som enbart beskriver 

upplevelsen av föräldrar som har ett vuxet barn som insjuknat i stroke  

 

När en yngre person (över 28 år) som lever ensam insjuknat i stroke och 

behöver hjälp och stöd tar föräldrarna i 40% av fallen hand om det primära 

vårdansvaret (Teasell, McRae, & Finestone, 2000). Att vårda sitt barn (4-35 år) 

med olika handikapp har i en annan studie visat sig innebära både oro i det 

dagliga livet och en oro för en oviss framtid och hur vården ska bedrivas. 

Studien visade också på påverkan på relationen i äktenskapet (Murphy, 

Christian, Caplin, & Young, 2007).   

 

Traumatisk eller förvärvad hjärnskada är en utifrån kommande orsak till 

skada på hjärnan, och den största orsaken till död och bestående handikapp 

bland barn och unga vuxna efter födseln (Nolan, 2005). Mödrar blir i ungefär 

50% av fallen primära vårdare (Jennings, 2006). Efter utskrivningen beskrivs en 

osäkerhet och att vara oförberedd i sin roll som vårdare, men också en 

frustration över att inte veta var man ska vända sig, att hela tiden ‛trycka på‛ 

för att få vård, men också rädsla att inte få en optimal och åldersanpassad vård 

(Turner, Fleming, Cornwell, Haines, & Ownsworth, 2009). I en studie med 

livsvärldsansats har (Wongvatunyu & Porter, 2008a) visat att mödrar (46-64 år, 

n=7) till barn med förvärvad hjärnskada (20-36 år) upplevde att livet förändrats 

och inte skulle bli sig likt igen. Resultatet visade att relationerna inom familjen 

förstärktes och att den äktenskapliga relationen inte förändrades. Mödrarnas 

upplevelse var att andra i familjen inte riktigt förstod eller accepterade vad som 

hänt den skadade. Wongvatunyu & Porter (2008b) beskriver i en annan studie 

med samma deltagare att mödrarna vårdade sin son/dotter som att de återigen 

är en ‛baby‛ (starting over with my baby), eller som att åter bemöta sitt vuxna 

barn som en tonåring. Studien visade att mödrarna bemötte sitt sjuka barn på 

ett sätt de inte trott vara möjligt men ingen av dem beskrev sin situation som en 

börda oberoende av hur långt deras vårdansvar varit. De uppgav att det 

viktigaste var att hjälpa och värna om barnets bästa och gav inte upp tanken på 

positiva förändringar i framtiden.  
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Att vara partner till en person som insjuknat i stroke 

 

Att leva med och vara partner till en person som insjuknat i stroke innebär 

att vara speciellt sårbar (Draper & Brocklehurst, 2007) och kan påverka alla 

faktorer i det dagliga livet (Bhogal et al., 2003). Förändringarna efter partnerns 

insjuknande i stroke kan innebära långtgående förändringar både inom familjen 

liksom äktenskapet och påverka den närståendes roll som partner (Visser-Meily 

et al., 2006) med känsla av att gå in i en ny relation med förlust av sin partner 

(Coombs, 2007) och försämring av den sexuella funktionen och 

tillfredsställelsen (Korpelainen, Nieminen, & Myllyla, 1999). En partners 

insjuknande i stroke kan också innebära en förändring av föräldraskapet med 

känsla av att vara ensam i ansvaret för barnen i familjen som följd (Palmer & 

Glass, 2003 ). 

 

Psykiskt välbefinnande har visat sig vara lägre bland partners till personer 

insjuknade i stroke i jämförelse med personer i allmänhet (Forsberg-Wärleby, 

Möller, & Blomstrand, 2001). Även låg grad av påverkan av strokesjukdomen 

har visat på minskat välbefinnande hos den som var partner under det första 

året efter insjuknandet (Green & King, 2009). Att dessutom vara maka innebär 

att påverkas mer negativt i sin roll som närstående än vad en make gör, vilket 

resulterar i ett sämre välbefinnande för kvinnorna (Larson et al., 2008; Wyller et 

al., 2003) och ökad risk för utbrändhet (van den Heuvel, de Witte, Schure, 

Sanderman, & Meyboom-de Jong, 2001).  

 

I den akuta fasen efter stroke har psykiskt välbefinnande bland makar setts 

vara starkare associerat med den drabbades synliga motoriska 

funktionsnedsättningar än med kognitiva (dolda) funktionsnedsättningar 

(Forsberg-Warleby et al., 2001). Makar till personer med motoriska 

funktionsnedsättningar visade också till en början en mera pessimistisk 

framtidssyn än makar till personer utan dessa problem (Forsberg Warleby et al., 

2002). Konsekvenserna av de kognitiva förändringarna kan infinna sig senare 

och bli mera påtagliga efter en period hemma. Detta kan påverka makarnas 

upplevelse av livet som helhet, familj, parrelation och sexualliv (Forsberg-

Wärleby, Möller, & Blomstrand, 2004), där försämringen ses starkare efter ett år 

än efter fyra månader. Den kognitiva förändringen hos personen med stroke 

kan innebära att den närstående upplever partnern med stroke allt mera som en 

främling (Johnson, 1998), där parrelationen kan beskrivas finnas på ett 

kontinuum mellan plikt och kärlek (Boström et al., 2006).  

 

Flera studier beskriver att partners upplevelse av kvaliteten i äktenskapet 

ser ut att försämras under det första året efter stroke (Visser-Meily et al., 2005). 

Upplevelse av att förhållandet är dåligt är också i högre grad upplevd av 
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makarna än personen med stroke (Carlsson, Forsberg-Wärleby, Möller, & 

Blomstrand, 2007). Depression hos personen med stroke är speciellt en 

riskfaktor att ta hänsyn till och som kan vara en riskfaktor för problem i 

äktenskapet de första månaderna efter stroke insjuknandet (Blonder, Langer, 

Pettigrew, & Garrity, 2007). Konflikten mellan personen med stroke och dennes 

partner liksom den närståendes känsla av förlust av en partner kan också 

påverka relationen inom övriga familjen (Knapp & Hewison, 1999).  

 

Äktenskapets kvalité före insjuknandet kan också vara en riskfaktor och ha 

betydelse för parets upplevelse av missnöje i äktenskapet efter stroke (Blonder 

et al., 2007). Att ge omsorg och vård kan upplevas vara mindre stressande i en 

familj där relationerna fungerar bra (Visser-Meily et al., 2006). Flera 

litteraturstudier visar också att familjefunktionen påverkar rehabiliteringen vid 

stroke (Bhogal et al., 2003; Palmer & Glass, 2003 ). Att vara partner och 

närstående kan beskrivas utifrån tre roller; rollen som vårdare till personen 

med stroke, rollen som klient eftersom deras egen vård kan leda till fysisk och 

psykisk påfrestning och rollen som familjemedlem eftersom partnerns 

insjuknande i stroke påverkar relationen inom hela familjen (Visser-Meily et al., 

2006).  

 

Att vara i medelåldern och partner till en person som 
drabbats av sjukdom 

 

Genomgående i alla delarbeten i föreliggande avhandling har ‛medelålders‛ 

använts för beskrivningen av de närståendes ålder då variationen av de 

deltagande närståendes ålder var mellan 40 till 64 år (tabell 1). Eftersom nästan 

fyra av fem personer insjuknade i stroke är över 65 år så ses också stroke som 

något som drabbar ‛äldre‛ (Socialstyrelsen, 2009). Ovanstående 

litterturgenomgång visar att deltagarna i flertalet tidigare genomförda studier 

är ‛mixade‛ beträffande ålder, där både närstående yngre och äldre än 65 år 

ingår. Ett fåtal studier har hittats som beskriver enbart medelålders partners till 

personer drabbade av stroke och deras situation vilka beskrivs här nedan.  

 

Teasell et al. (2000) har beskrivit i sin studie att rehabilitering av yngre 

personer med stroke (under 50 år) är annorlunda än för äldre och där 

problemen ofta är relaterade till den sociala situationen, arbete, hemmavarande 

barn och äktenskap med ökad risk för skilsmässa och att ett av sju par 

separerade inom tre månader efter stroke. Hunt & Smith (2004) beskriver i sin 

studie hur partners (38-68 år) känner oro över rollbyte ifrån att vara hustru till 

att bli vårdare samt en oro över hur de skulle kunna anpassa sig till den 

ändrade rollen. Banks & Pearson (2004) beskriver att bland yngre personer med 

stroke (20-49 år) och deras partner är relationsproblem, emotionella problem 
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och kommunikationsproblem vanligt, där också känsla av att leva parallella liv 

beskrivs. 

 

Medelålders partners situation vid stroke kan också jämföras med 

situationen vid andra kroniska sjukdomar. Eriksson & Svedlund (2006) 

beskriver i sin studie hur kvinnor i medelåldern (58-62 år) som levde med 

kronisk sjuk partner upplevde förändringar som påverkade relationen, då de 

såg sig själva aktiva och mitt i livet och därför önskade bli älskade som maka 

och inte som vårdare. Multipel skleros är en progressiv neurologisk sjukdom 

som kan innebära upplevelser av att livet helt förändras både för den som 

insjuknar och deras närstående, där partners har speciella behov genom att de 

lever nära den sjuke (Corry & While, 2008).  Att vara yngre än 60 år och vårda 

sin kroniskt sjuke partner kan beskrivas utifrån känsla av förluster och 

förtjänster, sårbarhet och styrka (Cheung & Hocking, 2004b) men också utifrån 

de närståendes egen oro; oro för sin partner, relationen till partnern och deras 

framtid tillsammans (Cheung & Hocking, 2004a). Även Burridge, Huw 

Williams, Yates, Harris, & Ward (2007) beskriver att förändringar efter 

förvärvad hjärnskada kan påverka relationen mellan partners yngre än 65 år 

negativt i efterförloppet. 

 

Närståendes upplevelse av livssituationen över tid 

 

Tidsfaktorn har betydelse för hur de närstående upplever sin livssituation. 

Flera studier visar på hur upplevelsen bland de närstående till personer som 

insjuknat i stroke förändras över tid (Brereton & Nolan, 2000; Clark & Smith, 

1999; Larson et al., 2005; Teel, Duncan, & Lai, 2001), för att till en början vara 

praktiskt relaterad och senare psykologiskt (McKevitt et al., 2004). Pierce, 

Steiner, Govoni, Thompson, & Friedemann (2007) visar också på liknande 

resultat där resultatet av deras studie visade att initialt fokuserar de närstående 

till personen som insjuknat i stroke på problem i det dagliga livet och de nya 

uppgifterna som närståendevårdare, för att efter sex månader se verkligheten 

och hantera beteendemässiga förändringar relaterat till stroke och slutligen 

efter ett år ha hittat en känsla av normalitet. Wyller et al.  (2003) visade däremot 

i sin studie att upplevelsen av börda såg ut att ha större betydelse än den 

objektiva synliga bördan framförallt i ett längre perspektiv över ett år. Graden 

av funktionsnedsättning och om dessa kvarstår sex månader efter insjuknandet 

kan också ha inverkan på de närståendes känsla av känslomässig utmattning 

(Dennis et al., 1998).  

 

Studier har också visat på en förändring över tid där de som insjuknat i 

stroke har visat sig må bättre mentalt, socialt och känslomässigt 4 till 16 

månader efter stroke trots försämring av fysisk förmåga, medan deras 
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närstående mår sämre känslomässigt ju längre tiden går (Jönsson et al., 2005), 

framför allt försämras välbefinnandet för kvinnorna (Parag et al., 2008). Detta 

visar att medan personen med stroke gradvis anpassar sig till sin situation, så 

kan det bli mera krävande för de närstående.  

 

MOTIV FÖR STUDIEN  

 
En allvarlig sjukdom som stroke slår plötsligt till och kan dramatiskt 

påverka livet inte bara för den som insjuknar utan också för den närstående. 

Den sjukes önskan att vistas i hemmet och samhällets önskan om 

kostnadseffektivitet medför att alltmer vård förläggs till hemmet där 

närstående får en allt mer betydande roll. Den ofta långvariga 

rehabiliteringsprocessen samt sjukdomskonsekvenserna ser ut att innebära stor 

påfrestning för de närstående, där sammanboende och makar ser ut att vara 

mest sårbara. I ett historiskt perspektiv inom omvårdnaden har patienten som 

enskild individ stått i fokus för behandling och vård. Trots ökad satsning på de 

närståendes situation inom forskningen upplever ändå de närstående sig vara 

osynliga i vården.  

 

De studier som är gjorda beskriver i de flesta fall situationen för närstående 

till personer insjuknat i stroke som är äldre än 65 år. Resultaten av denna 

forskning får ändå i många fall bli vägledande även för personer yngre än 65 år, 

trots att det handlar om en livssituation med olika roller och krav och ett 

framtidsperspektiv som i tid ser annorlunda ut än för de äldre. Forskning 

utifrån upplevelser av rehabilitering efter stroke bland yngre insjuknande i 

stroke (37-54 år) visar på frustration och en känsla av att vara utanför och 

osynlig (Röding, Lindström, Malm, & Öhman, 2003), likartad upplevelse visar 

sig också bland de närstående (Wallengren et al., 2008). 

 

Många studier har gjorts som beskriver närstående till personer som 

insjuknat i stroke med specifikt upplevelse och beskrivningar av psykisk hälsa, 

livskvalitet, välbefinnande, stress och börda. Inga studier har dock hittats som 

beskriver den levda erfarenheten av att vara i medelåldern och närstående till 

en person som insjuknat i stroke för första gången och fångat förändringen över 

tid under ett år efter utskrivningen till hemmet. Inga studier har heller hittats 

beträffande den levda erfarenheten av relationen under året efter utskrivningen 

som den upplevs av medelålders maka/partner till en person som insjuknat i 

stroke. För att överbrygga denna brist på kunskap är det grundläggande 

motivet för denna avhandling att öka kunskapen och förståelsen för den levda 

erfarenheten av hur det är att vara medelålders närstående till en person som 

insjuknat i stroke för första gången och studera de närståendes levda 

erfarenheter av förändringen i ett longitudinellt perspektiv. Då både situationen 
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för kvinnliga närstående och partners ser ut att vara speciellt sårbar är också 

motivet att få mer kunskap och fördjupad förståelse för kvinnors upplevelse av 

förändring i relationen till sin partner som insjuknat i stroke under året efter 

utskrivningen till hemmet. För att fånga de närståendes levda erfarenhet är det 

nödvändigt att utgå ifrån deras upplevelse och egna berättelser. 
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ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH DELSYFTEN  

 
Ett övergripande syfte med avhandling var att nå en fördjupad kunskap och 

förståelse för hur det är att vara medelålders närstående till en person som 

insjuknat i stroke för första gången och studera de närståendes erfarenheter av 

förändringen över tid under det första året efter utskrivning till hemmet, samt 

att fördjupa förståelsen för kvinnors upplevelse av förändring i relationen till 

sin partner som insjuknat i stroke utifrån ett longitudinellt perspektiv. 

 
Syftet med de ingående delstudierna; 

 

Delstudie I:     Att belysa innebörder av att vara i medelåldern och närstående  

                           till en person som insjuknat i stroke, en månad efter utskrivning                   

                           från en rehabiliteringsklinik.  

 

Delstudie II:    Att belysa upplevelsen av att vara i medelåldern och    

  närstående till en person som insjuknat i stroke, sex månad efter                             

                           utskrivning från en rehabiliteringsklinik. 

 

Delstudie III:  Att belysa upplevelsen av att vara i medelåldern och    

                           närstående till en person som insjuknat i stroke, ett år efter                                        

                           utskrivning från en rehabiliteringsklinik. 

 

Delstudie IV:  Att belysa innebörder av medelålders makars levde erfarenhet  

                          av relationen till en partner som insjuknat i stroke, under det              

                          första året efter utskrivningen.                 
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METOD 

 
För att uppnå syftet med delstudie 1-IV har denna avhandling en kvalitativ 

ansats. Narrativa intervjuer med medelålders närstående till personer som 

insjuknat i stroke för första gången har genomförts och analyserats. De 

närstående följdes longitudinellt och intervjuades vid tre tillfällen en månad, 

sex månader och ett år (I-III), efter utskrivning till hemmet ifrån en 

rehabiliteringsklinik. Tidpunkterna för intervjuerna valdes då dessa tidpunkter 

i tidigare studier setts ha haft avgörande betydelse för närståendes upplevelse 

av förändringar i livssituationen efter utskrivningen till hemmet. Syftet med 

metoden i delstudie I var att belysa innebörder av att vara medelålders 

närstående en månad efter utskrivningen, för att sedan i delstudie II och III ge 

en fördjupad kunskap och beskrivning av de närståendes levda erfarenhet sex 

respektive 12 månader efter utskrivning. Delstudie IV baserar sig på 

longitudinella data från alla tre intervjutillfällena, där syftet var att belysa 

innebörder av fyra medelålders kvinnliga partners/makors levda erfarenhet av 

relationen till personen som insjuknat i stroke och synliggöra innebörder i den 

upplevda förändringen av relationen under året efter utskrivning till hemmet. 

Översikt över delstudiernas upplägg, genomförande och status ges i tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt över syfte, deltagare, datainsamling, analys samt varje studies status 

 

Del 

studie 

Syfte Deltagare Data 

insamling 

Tid-punkt 

för data 

insamling 

Analys Status 

 

I Att belysa innebörder av att 

vara i medelåldern och 

närstående till en person 

som insjuknat i stroke, en 

månad efter utskrivning från 

en rehabiliteringsklinik.  

 

n= 8 kvinnor (mor 

2, maka 2,  

sambo 3, särbo 1) 

n= 2män  

(sambo 2) 

n=10 

Narrativa 

intervjuer 

2003 sept- 

2004 april 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

tolkningsmetod 

Publicerad 

II Att belysa upplevelsen av 

att vara i medelåldern och 

närstående till en person 

som insjuknat i stroke, sex 

månad efter utskrivning från 

en rehabiliteringsklinik. 

 

n=7 kvinnor 

(mor 2, maka 2, 

sambo 2, särbo 1) 

n=2 män 

(sambo 2) 

n=9 

Narrativa 

intervjuer 

2004  

mars-okt 

Kvalitativ  

Innehållsanalys 

Publicerad 

III Att belysa upplevelsen av 

att vara i medelåldern och 

närstående till en person 

som insjuknat i stroke, ett år 

efter utskrivning från en 

rehabiliteringsklinik. 

 

n=7 kvinnor 

(mor 2, maka 2, 

sambo 2, särbo 1) 

n=2 män 

(sambo 2) 

n=9 

Narrativa 

intervjuer 

2004 sept- 

2005 april 

Kvalitativ  

Innehållsanalys 

Publicerad 

IV Att belysa innebörder av 

medelålders makars levda 

erfarenhet av relationen till 

en partner som insjuknat i 

stroke, under det första året 

efter deras partners 

utskrivning från en 

rehabiliteringsklinik.  

 

n=4 kvinnor 

(sambo 2, maka 2 ) 

 

n=12  

Narrativa 

intervjuer 

1,6,12 

mån efter 

ut-

skrivning  

2003 sept- 

2005 april 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

tolknings metod 

Submitted 
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Procedur  

 
Urvalet av deltagarna till den longitudinella studien har skett vid en 

medicinsk rehabiliteringsklinik i mellannorrland i Sverige. Rehabiliterings-

kliniken har länsansvar för rehabilitering och vård inom länet av personer 

yngre än 65 år som drabbats av skada som fodrar rehabiliteringsvård.  

 

Utifrån givna inklusionskriterier som gavs från forskarna muntligt och 

skriftligt, ombads strokeansvarig sjuksköterska vid den medicinska 

rehabiliteringsavdelningen att genomföra rekryteringen av informanter 

konsekutivt. Patienterna som förstagångsinsjuknat i stroke och var yngre än 65 

år, tillfrågades av sjuksköterskan om någon i deras omgivning kunde sägas 

vara närstående, det vill säga en person som de ansåg stod dem nära och som 

var viktig för deras fortsatta liv och rehabilitering i hemmet. 

 

Patienten tillfrågas också om samtycke till att denna närstående tillfrågades 

att medverka i studien. En av patienterna avböjde och ville inte att deras 

närstående skulle medverka i studien. I de fall patienten samtyckte tillfrågade 

strokeansvarig sjuksköterska den namngivna närstående om denne accepterade 

att ingå i studien. Alla tillfrågade närstående valde att medverka i studien.  

 

Efter det att den närstående accepterat att ingå i studien (muntligt och 

skriftligt) tog jag telefonkontakt med den närstående. Muntlig och skriftlig 

information gavs av mig till de närstående i vilket syfte studien gjordes och att 

narrativa intervjuer skulle genomföras och hur det skulle gå till. De närstående 

upplyses om att deltagandet var helt frivilligt och kunde avbrytas om så 

önskades utan att ange skäl och utan att det påverkade fortsatt vård. De 

informerades även om att det de berättade behandlades konfidentiellt. 

Eventuella frågor klargjordes angående studien och tid och plats för den första 

intervjun bestämdes (I). De intervjuades vid tre tillfällen under ett år efter 

utskrivning till hemmet. Efter sex månader (II) respektive ett år (III) efter 

utskrivningen togs åter telefonkontakt för att höra om de närstående ville 

fortsätta studien och därefter bestämma tid och plats för respektive intervju. 

Ingen kontakt fanns mellan forskare och deltagare mellan de tre 

intervjutillfällena. 
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Deltagare 

 

Närstående till person som insjuknat i stroke 

 

Delstudierna I-IV utgör sammantaget en longitudinell studie med 

närstående till personer som första- gångs insjuknat i stroke och som 

förväntades ha ett hjälpbehov överstigande sex månader. Både de personer som 

hade drabbats av stroke och deras närstående skulle ha fyllt 18 år men inte 65. 

Initialt inkluderades tio närstående konsekutivt i studien mellan september 

2003 och april 2004. De närstående bestod initialt av åtta kvinnor och två män 

med åldrar varierade mellan 40 och 64 år mor (n=2), maka (n=2), sambo (n=5) 

och särbo (n=1) (I). I tabell 2 ges en översikt av karaktäristik för de närstående 

vid tidpunkten för utskrivning av personen som insjuknat i stroke från 

rehabiliteringskliniken. I delstudie II och III ingick nio närstående då en 

närstående (kvinna, sambo) valde att avbryta studien efter första intervjun. 

Bland de närstående i delstudie I-III fanns fyra kvinnliga medelålders makar 

(n=2) och sambo (n=2) som var sammanboende med personen som insjuknat i 

stroke. De fick utgöra deltagarna i delstudie IV (tabell 3). Fortsättningsvis i 

avhandlingen kommer även sambo till personen som insjuknat i stroke att 

benämnas maka. Beskrivning av paret ges i tabell 3. 

 
Table 2. Beskrivning av de närstående (n=10) vid tidpunkten för utskrivning från 

rehabiliterings kliniken. 
 

Ålder, median (range) 

Män/kvinnor  

 

Typ av relation: 

- Maka/make 

- Sambo 

- Särbo 

- Mor 

Boende i samma familj 

 

Längd av relation(ej mödrar): 

År, medel (range) 

 

Utbildning: 

Gymnasium eller lägre 

Universitet 

 

Arbete: 

Hel eller deltid 

Pension 

56 (40-64) 

2/8 

 

 

2  

5 

1 

2 

n=9 

  

 

20 (1/2-37) 

 

 

6  

4 

 

 

9 

1 
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Table 3. Beskrivning av paret (maka/partner och partnern med stroke) vid tidpunkten 

för utskrivning från rehabiliteringskliniken (fyra par). 

 

Par                                                    1  2  3  4 

 

Beskrivning av 

maka/sambo      

 

Maka 

 

Maka 

 

Sambo 

 

Sambo 

Ålder  58 52 40 58 

Arbetsomfattning   75% 75% 100% 100% 

Längd av relation 

(år) 

 36 21 11 8 

Barn boende i 

hushållet (n) 

 0 0 3 1 

 

Beskrivning av 

partnern med stroke    

    

Ålder   58 52 42 57 

Diagnos  

Cerebral 

infarkt 

 

Intracerebr

al blödning 

Cerebral 

infarkt 

 

Intracerebr

al blödning 

Lokalisation  Höger 

hemisfär 

 

Vänster 

hemisfär 

 

Vänster 

hemisfär 

 

Höger 

hemisfär 

 

FIM * vid 

utskrivning: 

(Medel ) 

7 2 107 109 123 

* Värdet på FIM skalan kan variera från 18 to 126, vilket beskriver helt beroende till 

helt oberoende patient (Hamilton, Laughlin, Fiedler, & Granger, 1994). 

 

Personen som insjuknat i stroke 

 

Personen som insjuknat i stroke skulle vid insjuknandet inte vara drabbad 

av någon känd malign sjukdom eller annan allvarlig medicinsk åkomma. De 

personer som insjuknat i stroke var i åldrarna mellan 23 till 58 år och vars 

karaktäristik beskrivs i tabell 4. Tidpunkten från insjuknandet i stroke till 

tidpunkten för utskrivning ifrån rehabiliteringskliniken varierade mellan 12 till 

33 veckor (m=20 veckor). 
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Table 4. Beskrivning av personen med stroke (n=10) vid tidpunkten för utskrivning 

från rehabiliterings kliniken. 

 

Ålder, median (range) 

Män/kvinnor  

 

Diagnos: 

Cerebral infarkt 

Intracerebral blödning 

Subarachnoid blödning 

 

Lokalisation: 

Vänster hemisfär 

Höger hemisfär 

 

Veckor sedan stroke 

insjuknandet: 

Medel (range) 

 

FIM vid utskrivning: 

Medel (range) 

 

52 (23-58) 

8/2 

 

 

4 

4 

2 

 

 

4 

6 

 

 

 

20 (12-33) 

 

100 (31-123)* 

* Värdet på FIM skalan kan variera från 18 till 126, vilket beskriver helt beroende till 

helt oberoende patient (Hamilton et al., 1994) . 
 
 

Datainsamling 

 

Narrativa intervjuer 

 

Genom narrativa intervjuer (I-III) uppmanades de närstående att berätta om 

sin upplevelse av att vara närstående. Intervjuerna utfördes en månad (n=10) 

(I), sex månader (n=9) (II) och ett år (n=9) (III) efter hemkomst. De närstående 

fick välja var intervjun skulle äga rum.  

 

Intervjuerna ägde rum i den närståendes hem (utan närvaro av personen 

med stroke) eller ostört på deras arbetsplats, mitt arbetsrum eller 

konferensrum. Samtliga intervjuer utfördes av mig. Vid alla tre intervjutillfällen 

uppmanades den närstående att berätta om sin upplevelse av att vara 

närstående just nu till personen som insjuknat i stroke. Med hjälp av neutrala 

stödfrågor som ‛Vad hände sedan?‛, ‛Kan du berätta mera?‛, ‛Kan du förklara 

närmare?‛, ‛Vad kände du då?‛ fördes intervjun framåt. På detta sätt 

uppmuntrades den närstående att berätta och styrdes under intervjun in mot 

projektets syfte (Kvale, Brinkmann, & Torhell, 2009).  
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Alla intervjuer spelades in på ljudband. De omfattade 40-75 min. 

Intervjuerna skrevs sedan ner ordagrant. Även känslouttryck och perioder av 

tystnad togs med och antecknas i texten liksom tonfall, ansiktsuttryck och 

kroppsspråk, vilket gav viktig information som beaktades i tolkningsprocessen 

(Kvale et al., 2009).  

 

Dataanalyser 

 

Delstudie I behandlar de närståendes upplevelser vid en månad efter 

utskrivning, delstudie II vid sex månader och delstudie III vid ett år efter 

utskrivning. Delstudie IV utgörs av tolkning av allt materiel som berör 

upplevelsen av relationen från alla tre intervjutillfällen.  

 

För att uppnå syftet med delstudierna, analyserades delstudie I och IV 

utifrån en fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod, delstudie II och III 

analyserades utifrån latent innehållsanalys. Gemensamt för kvalitativa studier 

är att de har möjlighet att öppna upp en värld för läsaren och på detta sätt få en 

djupare förståelse av det fenomen som studeras (Patton, 2002, s. 438). 

 

Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod (delstudie I och IV) 

 

I delstudie I och IV användes en fenomenologisk-hermeneutisk 

tolkningsmetod inspirerad av Ricoeurs tänkande kring ett ömsesidigt 

förhållande mellan fenomenologi och hermeneutik (Ricoeur, 1976). Metoden 

valdes för att uppnå syftet i delstudie I att belysa innebörder av fenomenet att 

vara närstående i medelåldern och leva nära någon som drabbats av stroke en 

månad efter utskrivning till hemmet från en rehabiliteringsklinik och för att 

sedan i delstudie IV belysa innebörder av makarnas levda erfarenhet av 

relationen till en partner som insjuknat i stroke, under det första året. De 

närståendes berättelse om sin livsvärld betraktades som en text som sedan 

skrevs ner, analyserades och tolkades. Betoningen inom fenomenologisk 

hermeneutik ligger på tolkningen av texten, dvs. de nerskrivna berättelserna 

som gavs i intervjuerna (Ricoeur, 1976). 

 

Fenomenologin försöker klarlägga den dolda innebörden i livserfarenheten, 

medan hermeneutiken försöker hitta innebörder genom att tolka livsuttryck. 

Hermeneutiken förmedlar en förståelse och kan ses både som tolkningslära och 

förståelsekonst (Kristensson Uggla, 1994, s. 175). Genom att överföra det talade 

språket till en text kan en fenomenologisk hermeneutisk förståelse erhållas 

(Ricoeur, 1976). Det är inte den som talar bakom texten som ska förstås 

(utterer’s meaning) utan textens sak. Målet med tolkningen av texten var att 
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komma nära textens mening (‛utterance meaning‛) (Ricoeur, 1976, s. 12). Att 

förstå en text är att gå ifrån vad texten säger till vad den talar om, det som 

ligger framför texten, det texten pekar mot (Ricoeur 1976, s. 88-91). För att nå en 

förståelse av den levda erfarenheten som ska förstås måste teoribildning finnas 

till hjälp som både ‛förklarar‛ respektive ‛förstår‛ för att även kunna fasthålla 

det konkreta. Innebörder i den levda erfarenheten kan på detta sätt förmedlas 

till andra. I en livsvärldsansats så handlar det inte endast om att få en förståelse 

för vad som är bra eller dåligt i ett fenomen, utan att nå en förståelse för 

innebörder (Lindseth & Norberg, 2004). 

 

Tolkningsprocessen genomfördes i tre faser. Från naiv förståelse och en 

undersökande förklaring (strukturanalys), till en sammanvägd förståelse 

(Ricoeur 1976, s. 74-76). Med Ricoeurs’ teori om vad texten talar om i tanken, 

bearbetades delarnas relation till helheten i enlighet med den hermeneutiska 

cirkeln, en dialektisk rörelse mellan förståelse och förklaring där det inte finns 

någon absolut och avslutad kunskap, ingen början eller slut, där öppenheten i 

förståelsen förvandlar den hermeneutiska cirkeln till en spiral (Kristensson 

Uggla, 1994, s. 238).  

 

Alla intervjuer skrevs ner till text som sedan, i den första fasen, lästes 

igenom flera gånger, för att få en första naiv förståelse och ett helhetsintryck av 

vad texten handlade om samt för att få idéer till fortsatt strukturanalys. Den 

andra fasen, strukturanalysen som följde var den del där det vid genomgången 

av texten eftersöktes meningsfulla delar så kallade meningsenheter, som anknöt 

och förklarade vad som frågades efter, det vill säga syftet med studien. 

Meningsenheterna kondenserades och uttrycktes så precis som möjligt i dagliga 

ord. De kondenserade meningarna abstraherades och ordnades därefter utifrån 

likheter och skillnader för att sedan sorteras in under gemensamt sub-teman 

beroende på deras innehåll. Innehållet i varje ‛sub-tema‛ tolkades och 

sammanfördes i ‛tema‛. Flera strukturanalyser gjordes för att tydliggöra olika 

innebörder. I den tredje fasen, den sammanvägda förståelsen (tolkad helhet) 

lästes texterna som en helhet igen utifrån studiens syfte, naiv läsning, 

strukturanalys liksom forskarnas förförståelse. Med hjälp av litteratur 

breddades och fördjupades förståelsen av den tolkade levda erfarenheten 

(Lindseth & Norberg, 2004).  

 

Innehålls analys (delstudie II och III) 

 
I delstudie II och III användes en kvalitativ innehållsanalys för att nå en 

djupare förståelse för de närståendes erfarenheter och upplevelser av att vara 

nära någon som drabbats av stroke sex månader (II) och ett år (III) efter 

utskrivning till hemmet. Intervjuerna skrevs ner som en text som sedan lästes 
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igenom för att få en känsla av helheten (Sandelowski, 1995), därefter 

analyserades texten. Innehållsanalys kan beskrivas som en kreativ process för 

att stegvis strukturera och analysera textdata för att beskriva ett fenomen 

(Downe-Wamboldt, 1992). Det som är viktigast och grunden i analysen är att 

meningsenheter (ord, meningar, fraser, stycken av text) identifieras som 

besvara syftet med studien, för att sedan stegvis koda och kategorisera 

materialet (Downe-Wamboldt, 1992). I analysen av delstudie II och III 

användes både manifest och latent innehållsanalys, där den manifesta analysen 

beskrev det tydliga som texten uttrycker och den latenta analysen mera lyfte 

fram budskapet eller den underförstådda känslan för att på detta sätt nå en 

djupare förståelse (jfr. Downe-Wamboldt, 1992).  

 

Efter genomläsningen av texten som helhet identifierades meningsenheter 

som kondenserades och etiketterades med en kod (II). Kondenseringen i 

delstudie II var till en början textnära, för att sedan kodas och sorterades in 

under sub-kategorier och kategorier beroende på likheter och skillnader. En 

kategori svarar på frågan ‛Vad‛ och syftar i huvudsak till en beskrivande nivå, 

dvs. det manifesta innehållet i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Materialet 

var rikt, dvs. att det gav uttryck för en mängd upplevelser, uttryck och 

beskrivningar vilka också var sammanflätade i varandra och därför svårt att 

kategorisera. Valet som först gjordes att använda kategorier kunde vara en risk 

för att få ett alltför ‛platt‛ och ytligt resultat och därför ett hinder till att fullt ut 

uppnå syftet med att belysa de närståendes upplevelse av sin livssituation. 

Därför fortsattes analysen med att reflektera och abstrahera 

meningsenheterna med syfte att lyfta fram det underliggande innehållet och 

därigenom kunna få en djupare förståelse, för att sedan formulera sub-tema och 

tema. Graneheim & Lundman (2004) beskriver att ett tema kan foga samman 

den bakomliggande innebörden i kategorierna 

 

Med stöd av Pattons (2002, s.453) beskrivning söktes sedan efter mönster och 

teman som skulle stiga fram i studiens material (II). Eftersom syftet med 

studierna var att ge förståelse av de närståendes ‛livsberättelser‛ och inte bara 

beskrivningar och förklaringar så gjordes en tolkning av det som de närstående 

uttryckte underförstått (jfr. Patton, 2002, s.477). Det var en process som 

handlade om att gå fram och tillbaka mellan texten som helhet, koncentrerade 

och abstaherade meningsenheter och koder för att söka efter likheter och 

skillnader för att sedan sortera in det som uttrycktes till en början under sub-

tema och sedan tema. Tema kan ses som ett uttryck av den underliggande 

meningen som genomsyrar de kondenserade och abstraherade 

meningsenheterna, koder och sub-teman (Downe-Wamboldt, 1992). Ett tema 

svarar på frågan ‛Hur‛ och kan sägas sammanföra flera sub-teman med 

överensstämmande innebörd (Graneheim & Lundman, 2004). Framväxten av 
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teman kan också sägas vara en process som ständigt finns närvarande och som 

jag diskuterade under hela arbetet med analysen med min medförfattare. 

 

I delstudie III indelades materialet efter kondensering och kodningen i fyra 

domäner (Upplevelser relaterade till; dagligt liv, personen som insjuknat i 

stroke, synen på framtid och hälso och sjukvården) för att på detta sätt lättare 

kunna hantera materialet och få en överblick av textinnehållet. En domän kan 

sägas vara ett specifikt område som texten handlar om (Graneheim & 

Lundman, 2004). Därefter utfördes analysen stegvis som i delstudie II med att 

abstraherade de kondenserade meningsenheterna, för att på samma sätt som i 

delstudie II lyfta fram det underliggande innehållet och formulera sub-tema 

respektive tema och därigenom förståelsen av de närståendes upplevelse av sin 

livssituation. 

 

Etiska överväganden 

 
Etiska överväganden gällande genomförandet av studien har gjorts utifrån 

forskningsetiska principer, där forskningskravet har ställts mot 

individskyddskravet där informanternas integritet och säkerhet är ett krav 

(HSFR, 1990; ICN, 2000). En avvägning har gjorts mellan intresset att få ny 

kunskap och skyddet av dem som deltar i studien. Polit & Beck (2004, s. 141) 

menar också att en av de mest fundamentala etiska principerna inom forskning 

är att göra gott och inte skada, denna princip innehåller multipla dimensioner 

som tagits hänsyn till. Att också vara medveten om det etiska kravet var viktigt 

då varje intervju med de närstående handlade om att öppna upp deras 

livsvärld. 

 

    Både patienten och den närstående tillfrågades om deltagande av annan 

person än forskaren, för att minska risken för påverkan från forskaren. De 

närstående fick muntlig och skriftlig information innan studien påbörjades, de 

fick också själva med underskrift bekräfta att de ville ingå i studien. De fick 

också information om att intervjun spelades in på band och fick ge sitt samtycke 

till detta. Då det gäller säkerhet så kan aldrig fullständig anonymitet garanteras 

i en intervjustudie men däremot garanterades de närstående konfidentialitet, 

där deras identitet förblir okänd för andra än för forskarna och att det inte 

skulle kunna härledas i studierna.  

 

Eftersom denna longitudinella studie innebar att jag som forskare och de 

närstående träffades vid tre tillfällen blev vi kända för varandra. Därför var det 

extra viktigt att de närstående informerades innan varje delstudie om att de 

kunde avbryta studien när som helst utan att ge någon närmare förklaring.  
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Jag var väntad och välkomnad inför varje intervju. Vid flera tillfällen 

uttryckte de närstående också en stor tacksamhet för att ingå i studien och att 

de fick berätta för mig om sin situation och såg fram emot nästa intervjutillfälle. 

Att jag lyssnade till deras berättelser om sin upplevelse menade de också 

utgjorde stöd och gav tröst i deras situation. Oftast hade de heller inte någon 

annan inom eller utanför familjen som de upplevde att de kunde lämna över 

sina upplevelser till.  

 

Eftersom de närstående var öppenhjärtiga i sina berättelser och delgav svåra 

tankar som de inte vågat förmedla till någon annan var det också viktigt att den 

närstående upplevde att de enbart berättade det de själva ville samt att det de 

berättade behandlades med konfidentialitet. 

 

Tillstånd till studien gavs av chefsöverläkaren vid rehabiliteringskliniken. 

Studien har godkännande av forskningsetisk kommitté vid Umeå Universitet 

som tillägg till en större studie (Dnr 01-373).  
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RESULTAT  

Delstudie I;  

The meaning of being a middle-aged close relative of a person who has 

suffered a stroke, 1 month after discharge from a rehabilitation clinic 

 

Delstudie I belyser innebörden i att vara i medelåldern och närstående till 

en person som insjuknat i stroke för första gången, en månad efter utskrivning 

till hemmet. Tre teman som var intimt sammanflätade visades; ‛att vara 

kallad‛, ‛att att vara vilsen och övergiven‛ och ‛att vara i en kamp för att gå 

vidare‛.  

 

De närstående var i en kamp för att kunna hantera det dagliga livet och inte 

tappa fotfästet. Den nya situationen var främmande och skrämmande. Livet 

hade förändrats utan förvarning, allt hade vänts upp o ner. De närstående 

upplevde livet orättvist och upplevde sig sårbar, osäker och rotlös. Trots detta 

svarade de an ett outtalat krav att vara nära personen som insjuknat i stroke 

beroende på kärlek och livslång trohet, vilket innebar att de gick in i ett ansvar 

dygnets alla timmar. De närstående såg sina egna behov som oviktiga och 

upplevde skam, skuld och misslyckande om de gjorde något för egen del. All 

uppmärksamhet var riktad mot personen med stroke, en slags ‛sköld‛ sattes 

också upp runt personen för att inte oroa eller uppröra.  

 

De närstående intog roller som var nya och främmande. Upplevelsen var av 

att ha förlorat sig själva och den egna identiteten. De upplevde sig nu också 

leva med en främling då de inte kände igen det sätt som personen som 

insjuknat i stroke agerade och uppträdde på. De närstående upplevde ensamhet 

även tillsammans med personen med stroke, de blev omslutna av en värld av 

tystnad utan känsla av respons. Vännerna blev färre och detta gav också känsla 

av förlust, sorg och utanförskap. Skuldkänslor fanns alltid om de lämnade den 

sjuke och på så sätt blev de fängslade i sitt hem. Även om de närstående 

uttryckte tacksamhet över hjälp i hemmet, upplevdes nu hemmet som tidigare 

var privat invaderat, deras känsla var av att bli rotlösa och tappa kontrollen. De 

upplevde sig övergivna, utestängda och kastade in i en främmande situation, 

utan förståelse. 

 

De närstående uttryckte ändå en tacksamhet över situationen och att det 

kunde ha varit värre i jämförelse med andra. De levde numera livet lite i sänder 

för att orka och inte ge upp. Detta berodde till stor del på kroppsliga 

ansträngningar men att leva i nuet blev ett sätt att skjuta framtiden ifrån sig och 

få tid till förberedelse. Det var ett sätt att hålla hoppet levande och förtrycka 

rädsla av att det inte skulle bli förbättringar eller att inte orka eller härda ut i en 

framtid. Oro och osäkerhet att inte orka gav också känslor av misslyckande. De 
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närstående var egentligen tvungna att visa större styrka än de egentligen hade. 

De levde på gränsen till att inte kunna hantera situationen. Viktigt var också att 

få avbrott och att kunna komma hemifrån. Deras arbetsplats blev en livlina, hit 

fick de lov att gå utan att förklara eller få känsla av att svika den sjuke. Arbetet 

var även en plats där de upplevde igenkännande och kunde vara sig själva med 

en känsla av att allt var normalt. På arbetet upplevde de en gemenskap med 

andra människor, men också att de själva kunde få vara i fokus.  

 

Den sammanvägda förståelsen av innebörden av att vara närstående till en 

person som insjuknat i stroke, en månad efter utskrivning till hemmet, kan 

förstås som att vara i en kamp för att inte tappa fotfästet i livet i en begränsad 

livssituation med känslor av främlingskap och utanförskap. Trots detta fanns 

krav från de själva och andra på att svara an ett outtalat krav att vara nära och 

ge omsorg, att känna sig kallad. Ögonblick av samhörighet och att leva i hoppet 

var det som gav styrka att orka och härda ut. En strävan fanns efter det bekanta 

från förr, efter det normala, där de kunde känna sig relaterade till sig själv, 

andra och omgivningen. 

 

”Att vara anhörig det är som att tappa hela fotfästet i tillvaron. Allting 

vänds precis upp och ner mot vad det har varit tidigare. Ingenting är 

självklart längre … alla relationer … inte bara till den som har blivit 

sjuk, utan till alla andra ställs på sin spets. Hur det fungerar hemma i 

familjen, förändras totalt, vem som är stark, vem som är svag och hur 

man är beroende av varandra. Känslomässigt så är man faktiskt inte 

gift med samma person längre, det är en annan människa….” 

 
Delstudie II;  

The experience of being a middle-aged close relative of a person who 

has suffered a stroke - six month after discharge from a rehabilitation 

clinic 

 

Delstudie II belyser de medelålders närståendes erfarenheter och 

upplevelser av sin livssituation sex månader efter det att personen som 

insjuknat i stroke skrivits ut till hemmet. Resultatet kan beskrivas utifrån ett 

tema; ‛att kämpa för kontroll och förnyelse av familjelivet i skuggan av lidande 

och hopp‛. De närstående kan sägas ha påbörjat en kamp för att återfinna en 

normalitet. Detta innebar för dem att gå in i något nytt, att försöka förlika sig 

med sin tillvaro för att hitta en balans. Framtidssynen präglades både av hopp 

och tillförsikt men också av oro och uppgivenhet beroende på den påverkan 

som sjukdomen hade, speciellt då de var medelålders och såg halva livet 

framför sig. De närståendes upplevde sig vara ensam och utan förståelse i en 

mödosam och komplex livssituation, med förluster och sorg. 

 



 28 

De närstående var i en kamp för att förlika sig med sin livssituation och få 

en fungerande vardag med rutiner de kunde känna sig trygga med. De började 

nu känna att de fått ett dagligt liv som de kände igen och hade under kontroll. 

De kände sig lugnare och hade känsla av att ha fått större frihet genom att för 

korta stunder kunna lämna personen med stroke. Deras tillvaro begränsades 

ändå till hemmet vilket de tvingades förlika sig med. All spontanitet var borta 

beroende på praktiska problem och planering att ta sig hemifrån, men också 

den sjukes trötthet.  

 

De närstående beskrev en kamp för att få information om behandlings 

möjligheter och anpassad vård för den sjuke. De beskrev denna kamp som mer 

energikrävande än själva sjukdomen med en känsla av frustration och att vara 

utelämnade och ensamma. De närstående upplevde att ingen förstod deras 

livssituation och hur de kognitiva och känslomässiga förändringarna hos 

personen med stroke påverkat deras liv. Deras upplevelse var att de fysiska 

problemen hos personen med stroke ständigt var i fokus när vänner men också 

vårdpersonal talade om förbättringar och vårdbehov. De beskrev hur de 

resignerade då de fann det lönlöst att försöka förklara sin livssituation när 

ingen ändå förstod, med en känsla av utanförskap som påföljd.  

 

De närstående beskrev frihet och att bli avlastade i ansvar för omsorgen om 

den sjuke som viktig för att hämta kraft att hantera det dagliga livet. Mötet med 

andra i samma situation beskrevs också som viktigt då de i den gemenskapen 

hade känslor av delande och förståelse utan ord. Arbetet beskrevs också som ett 

‛andningshål‛ där de hämtade kraft. Arbetet gav tillfälle till avbrott, trygghet, 

intellektuell stimulans och en känsla av att allt var ‛normalt‛. På arbetet fanns 

heller inget som påminde dem om sjukdom. 

 

Samtidigt som de närstående nu hittat en trygghet i en vårdarroll försökte 

de att frigöra sig från vårdarrollen och flytta fokus till sig själva för att återfå 

den egna identiteten. De närstående beskrev med uppgivenhet upplevelsen av 

att vara mera som en ‛mor‛ eller vårdare till personen som insjuknat i stroke än 

att vara partner, vilket inverkade på förhållandet och den intima relationen. De 

närståendes upplevelse var att deras partner hade förändrats personligen, 

känslan var av att leva med en främling. Känslor av närhet och ömsesidighet 

fanns inte kvar som tidigare, upplevelsen var att leva sida vid sida med sin 

partner utan att ha något att tala om. Deras känsla var också att ha blivit ensam 

i föräldraskapet, där också konflikter fick hanteras i familjen mellan barnen och 

den sjuke beroende på den sjukes förändringar. 

 

De närstående belyste betydelsen av att leva i hoppet och beskrev hur de 

tvingade sig själva att ha positiva förväntningar och en tro på framtiden. Trots 

stor tacksamhet upplevde de ändå stora förluster med en djup önskan att få 
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tillbaka personen som insjuknat i stroke som han/hon var innan sjukdomen. 

Även om de närståendes syn på framtiden präglades av hoppfullhet så 

upplevde de en oro, beroende på direkta problem i det dagliga livet och en oro 

över att inte i en framtid orka hantera deras nya livssituation om den inte 

förändrades, men också en oro över försämrad ekonomi. Det faktum att livet 

inte skulle bli som tidigare och ett framtidsperspektiv på 30-40 år skapade en 

känsla hos de närstående som att nästan ‚kvävas‛.  

 

”Det blir ju också en rädsla… hur länge ska man klara att ha det så 

här. Det är ingenting som säger att om ett halvår så är det bra. Det är 

ingen som vet liksom, så ibland blir det ett skrämmande perspektiv. Jag 

oroar mej inte så mycket för att han ska bli sämre egentligen. Utan det 

jag oroar mej för, det är mer den här ovissheten hur allting ska bli. …” 

 

Delstudie III;  

The meaning of being a middle-aged close relative of a person who has 

suffered a stroke, 1 year after discharge from a rehabilitation clinic: A qualitative 

study 

 

Delstudie III belyser de medelålders närståendes erfarenheter och 

upplevelser av sin livssituation ett år efter utskrivning från en 

rehabiliteringsklinik. Fyra teman växte fram som både kan sägas gå in i 

varandra men också stå i konflikt till varandra; ‛Att försona sig med ett annat 

sätt att leva‛, ‛Känsla av att bli befriad från dåligt samvete‛, ‛Att gå ifrån 

självförnekelse till själverkännande‛, ‛Att vara utanför‛. De närstående hade 

nått en vändpunkt där de kände sig tvingade att inse och förlika sig med ett 

förändrat sätt att leva, även om känslor av sorg från förlust fanns kvar. De 

närstående hade i en process från självförnekelse till erkännandet av sina egna 

behov lärt sig att lämna känslor av skam och skuld bakom sig. En stor sorg och 

utmaning var effekterna av de personliga och känslomässiga förändringarna 

hos personer med stroke, och känslan av att vara utanför.  

 

De närstående hade nu kommit till en insikt och erkände för sig själva att 

livssituationen var oåterkalleligt förändrad. De såg sig tvingade till att försona 

sig med förluster och ett annat sätt att leva. De integrerade stroke som en del av 

sina liv och tänkte inte längre på sjukdomen. Även om det var tungt så måste 

de orka, speciellt för barnens skull i familjen, det fanns inga andra alternativ. 

Viktigt för de närstående var att få känna sig som en ‛normal familj‛. De 

upplevde också en förväntning ifrån omgivningen att allt förändrats till det 

bättre. För att inte tvingas att förklara och möta medlidande från andra, 

försökte de dölja en annars svår situation. Beskrivningarna som de närstående 

som partner gav var splittrade. Kärleken till personen som insjuknat i stroke 
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fanns där men också sorg och saknad efter den person som deras partner varit 

innan strokeinsjuknandet. Tankar på att livssituationen inte skulle bli 

annorlunda beskrevs av de närstående som stundtals svåra att bära.   

 

Besvikelse beskrevs av de närstående över att ingen inom hälso- och 

sjukvården lyssnat och gett dem bekräftelse och möjlighet att berätta om sina 

egna upplevelser och behov i sin roll som närstående. Gavs stöd ifrån hälso- 

och sjukvården till den närstående så var det i deras stöd och hjälp till personen 

med stroke, med fokus på fysiska problem. Detta väckte frustration bland de 

närstående då det resulterade i att den vårdarroll de försökte frigöra sig ifrån 

ytterligare förstärktes. De närståendes upplevelse var att rollen som vårdare 

och partner var oförenliga. Deras upplevelse var av att vara hjälplösa och 

sårbara inför en auktoritet, med en känsla av att själv inte kunna påverka. 

Upplevelsen var att möta allt flera stängda dörrar till rehabilitering, eller att den 

vård som erbjöds inte var anpassat till en yngre person. De upplevde sig stå 

ensamma kvar i ansvar för personen som insjuknat i stroke. Känslor som 

beskrevs var uppgivenhet, trötthet och att ha blivit sviken av den professionella 

vården. De upplevde också att ett år med kamp och motstånd hade tagit på 

deras krafter och att de nu hade gett upp och inte hade någon energi kvar för 

att kämpa. Upplevelsen var även att ingen förstod hur det var att leva med 

någon som insjuknat i stroke och kravet på ständig närhet och uppmärksamhet. 

Beroendet av andra för egen frihet ingav en känsla av maktlöshet och 

uppgivenhet. Trots ökad frihet så upplevde de närstående sig ändå vara 

‛kedjefånge‛ utan möjlighet att leva ett eget liv.  

 

De närstående hade nu ett år efter utskrivningen till hemmet kommit till en 

gräns där de såg sig tvingade att ta hänsyn till egna behov för att orka med sin 

livssituation i en framtid. Känslor av oro, skuld och dåligt samvete för att inte 

gjort tillräckligt för personen med stroke tvingades de nu lämna för att även 

mera fokusera på sig själva och det egna välbefinnandet. Att gå ifrån 

självförnekelse till själverkännande innebar också att lämna över och ta emot all 

hjälp som var möjlig ifrån den professionella vården för att själv känna lättnad. 

Arbetsplatsen var även fortfarande ett viktigt ‛andningshål‛ för deras 

välbefinnande. Att se på sig själv med egna behov var ett sätt att återfå mening i 

livet. De sökte vägar för att även nå eget välbefinnande och tog beslut som även 

gagnade dem själva utan att enbart tänka på hur det kunde påverka personen 

som insjuknat i stroke. Det kunde också innebära beslut om separation från 

personen med stroke, det enda sättet för den närstående att ‛överleva och få 

näsan ovan vattenytan‛.  

 

“Nu jäklar också det måste finnas nått mer, det måste finnas även 

plats för att … jag ska må bra i det här”  
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Delstudie IV;  

The meaning of middle-aged female spouses’ lived experience of the 

relationship to a person who has suffered a stroke, during the first year 

post-discharge 

 

Delstudie IV belyser innebörden av kvinnliga medelålders makars levda 

erfarenhet av relationen till sin partner som hade drabbats av en stroke under 

det första året efter utskrivningen till hemmet. Den levda erfarenheten av 

relationen under året kan ses utifrån en förändringsprocess som innehåller 

upplevelser av oro, ojämlikhet, kamp, förlust, försoning och sorg.  

 

Den första månaden efter utskrivningen till hemmet var präglad av 

makarnas existentiella oro att förlora sin partner och en relation som de har haft 

innan insjuknandet men också en rädsla av förlust av sig själv och den egna 

rollen som maka. Vad som händer är att ett välkänt och tryggt förhållande 

förändras och visar på sårbarhet, brist på jämlikhet och främlingskap. De blir 

sin partners talesman, ‛skyddar‛ och bevakar sin partner för att de inte ska 

utsättas för skam och förnedring inför andra. På detta sätt blir de också bundna 

i sin relation. En relation som för övrigt är i obalans med ett ensidigt krav att 

finnas till hands. Makarna känner en förvirring och motstridiga känslor i sin 

relation till sin partner. Närhet och attraktion har bytts ut till tomhet och 

känslomässigt motstånd då de upplever främlingskap i relationen till en 

partner. Rädsla finns av förlust av relationen som den varit. Förändrade roller 

sätter också hinder i deras relation som partners. Rädsla finns att förlora sig 

själv i relationen då makarna svarade an sin partners sårbarhet genom att 

förneka egna personliga behov. Kraft att orka finner makarna hemifrån i 

relationen med andra och sig själv där en känsla av igenkännande och 

normalitet återfinns. 

 

Efter sex månader tränger verkligheten in och makarna ser den förändrade 

relationen utifrån ett framtidsperspektiv. Makarnas oro över att kanske inte 

uthärda i relationen i en framtid tvingade dem att ställa krav på sin partner för 

att få en fungerande relation, vilket innebar att de själva måste bli synlig i 

relationen för att åter finna en meningsfullhet. De finns i en kamp för att 

relationen ska fungera och för att återfå relationen som den var och en känsla 

av ‛vi‛. Nu vågar de ställa krav på sin partner och ropar efter egen bekräftelse. 

Även om de upplever en sorg över förlusten av en äktenskaplig relation och nu 

känner sig vara intvingad i en oönskad relation, lever de i ett hopp om en 

förändring av relationen. Känslan är att leva sida vid sida och att förlorat en 

känsla av delande och gemenskap, där känsla av avstånd och främlingskap 

omöjliggör en nära intim relation. De befinner sig i ett känslomässigt dilemma 
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av att älska den person som deras partner var innan strokeinsjuknandet och en 

önskan leva ett liv med honom som han varit och nu befinna sig i en oönskad 

relation med en ‛främling‛ och känslor av att eventuellt inte stå ut i en framtid. 

Relationen är påfrestande och för att orka den behöver de få avbrott från 

relationen för att ‛andas‛. 

 

Efter ett år innebar det för makarna att förlika sig med ett nytt sätt att leva 

tillsammans. Makarna insåg att de inte skulle få tillbaka relationen som den 

varit innan stroke. De måste erkänna sin partners förändringar, vilket innebar 

en sorg över förlusten av relationen till den person som partnern var innan 

insjuknandet. För att härda ut i den förändrade relationen måste de lämna en 

bild av sin partner från före insjuknandet i stroke. Känsla av delande, 

samhörighet och intimitet i relationen har bytts ut till känslor av avstånd och att 

leva sida vid sida i en relation som känns tom och uttråkande. Tidigare goda år 

tillsammans blev också det som gav stöd att orka vidare i relationen. Eget 

välbefinnande blev viktigt för att orka relationen som den blivit. Kraft sökte 

makarna genom att få bekräftelse och eget utrymme i relationen men också i 

befrielse från relationen. De kände en kärlek och trofasthet till sin make som 

binder dem livslångt, samtidigt som de upplevde sig tvingade att leva i en 

oönskad relation med en oro att inte stå ut.   

 

Den sammanvägda förståelsen av kvinnliga medelålders makars levda 

erfarenhet av relationen till sin partner under det första året efter utskrivningen 

till hemmet efter stroke visar på en förändringsprocess där makarna lärt känna, 

och erkänna bestående kognitiva och emotionella förändringar hos sin partner 

och de effekter som dessa förändringar hade på deras relation. Det som hände 

var är att en trygg relation i samvaro och jämlikhet med en känsla av ‛vi‛ 

förändrades och blev främmande och ojämlik med en känsla av ‛jag‛ och ‛du‛. 

För att härda ut måste makarna omvärdera relationen och mål i ett liv 

tillsammans med sin partner. Även om partnern fortfarande var i livet visade 

makarna en sorg och ett lidande beroende på förlusten av den relation de en 

gång haft till personen som insjuknat i stroke. Makarna visade sig vara i en 

känslomässig konflikt av att inte vilja leva kvar i relationen till sin partner 

såsom den blivit och en oro över att inte stå ut i en framtid, samtidigt som de 

kände en kärlek till sin partner som han var innan sjukdomen. Samtidigt som 

bilden av deras partner och goda år tillsammans blev en bärare av en krävande 

relation, var det också denna bild de måste frigöra sig ifrån för att kunna 

hantera den förändrade relationen. Makarna blir bärare av en sorg och ett tyst 

lidande beroende på icke dödlig förlust.  

 

”Det är grymt….grymt för honom, men nånstans är det grymt för mej också” 
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DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 

 
Eftersom det övergripande syftet med avhandlingen var att nå förståelse och 

fördjupad kunskap om den levda erfarenheten av att vara närstående till en 

person som insjuknat i stroke så blev valet kvalitativ metod där de närstående 

ombads att berätta om sina upplevelser. Valet av narrativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod var lämpligt då de närstående på detta sätt gav uttryck 

för sin upplevelse av sin livsvärld, dvs. den konkreta verklighet de levde i och 

förhöll sig till. Sandelowski (1994) ger stöd för valet av berättelsen som 

datainsamlingsmetod då hon anser att berättelsen ger viktig kunskap om 

människan som berättar, ‛vi är den berättelse som vi ger‛ (‛we are the stories 

we tell‛). Hon menar också att kvalitativ forskning är nödvändig för forskning 

med inriktning mot omvårdnad och hälsa.  

 

För att diskutera fyndens trovärdighet i de kvalitativa delstudierna används 

begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet (jfr. Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008; Graneheim & Lundman, 2004). Graneheim & Lundman (2004) 

hävdar att även om begreppen beskriver olika delar av trovärdighet hänger de 

ihop och är sammanflätade i varandra. En aspekt av tillförlitlighet handlar om 

urval. Urvalet av de närstående gjordes så att de närståendes relation till den 

som insjuknat i stroke varierade för att få en så rik variation till fenomenet som 

studerades som möjligt (I-III). Inom kvalitativ forskning ligger fokus på att 

beskriva och belysa variationer genom att identifiera skillnader och likheter i 

textinnehåll som sedan tydliggörs i sub-teman (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008). Urvalet var konsekutivt från en rehabiliteringsklinik med 

rehabiliteringsansvar för personer under 65 år i ett mellansvenskt län. 

Visserligen fanns en risk att urvalet skulle kunna bli homogent, men den risken 

bedömdes liten då också urvalet pågick under 6 månader. I gruppen närstående 

fanns både kvinnor och män med olika relation till den som insjuknat. I 

mödrarnas berättelser framstod oro inför framtiden mera i att orka för att 

kunna hjälpa och vara stöd till sitt barn och en oro för att inte få åldersanpassad 

rehabilitering. Deras oro och omsorg sträckte sig bortom sin egen död. Då det 

gällde maka/partner och tillika kvinna och sammanboende fanns i berättelserna 

mera en oro över att uthärda i en framtid med en person som upplevdes ha 

blivit ‛en annan person‛, vilket visar att upplevelsen av relationens förändring 

hade betydelse. Med bakgrund av detta valdes också att fokusera enbart på 

sammanboende par i delstudie IV då deras situation såg ut att kunna skilja sig 
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gentemot andra närstående och som i tidigare forskning beskrivits som att vara 

speciellt sårbar. 

 

Som forskare handlade det om att i mötet med de närstående i varje 

intervjusituation gå in med en nyfikenhet och ett djupt och genuint intresse av 

att fånga de närståendes berättelse om deras levda erfarenhet. Syftet med 

berättelser om levd erfarenhet innebär att i intervjun försöka att inta en annan 

persons perspektiv och bli en del av deras berättelse (Patton, 2002, p.341), 

därför var det viktigt att vara lyhörd och medverka till att situationen 

upplevdes avslappnad och trygg. Betydelsefullt var att det etablerade en 

tillitsfull relation inför varje intervju. Därför inleddes varje intervjutillfälle med 

allmänt ‛småprat‛, så att det etablerades en stämning som upplevdes öppen 

och tillåtande för de närstående. För att sedan övergå till samma öppningsfråga 

som alla fick och som startade upp intervjun. Dahlberg et al. (2008, s. 101) 

beskriver också att öppenheten startar redan vid mötet med deltagarna, det har 

också betydelse för hur tillförlitligt och rikt material man kan få. Eftersom 

studien är longitudinell var en god relation bygd på tillit och närhet till mig 

som både person och forskare viktig också för studiens fortskridande. De 

närstående gavs möjlighet att i egna ord beskriva sin livsvärld. Jag som forskare 

lyssnade aktivt genom att uppmuntra den närståendes berättelse av sin levda 

erfarenhet utan att överta berättelsen. Dahlberg et al. (2008, s. 101) beskriver att 

forskaren i lyssnandet ska tillhöra världen, fenomenet och det data som 

efterforskas istället för att ‛mästra‛ situationen och istället tillåta sig att bli 

‛mästrad‛ av situationen. De närståendes berättande upplevdes också ärliga, 

utelämnande, spontana och engagerade. Den bild som de närstående gav av sin 

livsvärld var negativ vilket också kan bero på att de kände trygghet och tillit 

vid intervjutillfället så att de kunde öppna upp för sin sorg och mörka tankar 

som de annars tidigare inte hade delat med någon. Vid flertalet tillfällen fick jag 

bekräftelse på deras positiva upplevelse av intervjun då de fick möjlighet att 

berätta om sin situation, upplevelser som de inte hade berättat för någon vilket 

visar ett uppdämt behov av att få delge någon sina upplevelser. De var också 

angelägna om att delge sina erfarenheter och upplevelser för att på detta sätt 

hjälpa andra då de upplevde sig inte blivit sedda och förstådda inom hälso- och 

sjukvården. 

 

Vid kvalitativ analys står forskaren inför valet av djup och grad av förståelse 

av sitt material för att inte tappa tillförlitlig. Den bästa lösningen är då enligt 

(Downe-Wamboldt, 1992) att använda sig av både manifest och latent 

innehållsanalys vilket har visat sig användbart i delstudie II och III. Detta för 

att inte bara ge beskrivningar utan också ge en fördjupad förståelse av de 

närståendes levda erfarenhet. Kvalitativ innehållsanalys som metod kan också 

inkludera tolkningar av dolt innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). 

Visserligen finns risk att göra övertolkningar i sin latenta ansats, men en risk 
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finns också att det bara blir beskrivningar på manifest nivå utan större 

empiriskt värde (Dahlberg, 2007). Downe-Wamboldt (1992) menar också att 

tillförlitligheten i en kvalitativ studie har att göra med hur väl undersökta 

fenomenet lyckats beskrivas .  

 

I delstudie I och IV användes en fenomenologisk-hermeneutisk 

tolkningsmetod för att få en djupare förståelse av innebörder av den levda 

erfarenheten av; att vara närstående till en person som insjuknat i stroke (I), och 

relationens förändring under året berättat av kvinnliga partners (IV). För att 

fånga fenomen och synliggöra nya aspekter på innebörder i den levda 

erfarenheten, ‚ett varande i världen‛ har berättelsen som intervjuform och en 

fenomenologisk-hermeneutisk tolkningsmetod visat sig vara lämplig, vilket 

flera forskare beskrivit (Dreyer & Pedersen, 2009; Frid, Öhlen & Bergbom, 2000; 

Lindseth & Norberg, 2004; Polit & Beck, 2004, s.46). Ricoeur (1976, s. 88) 

uttrycker också att en fenomenologisk hermeneutisk förståelse öppnar upp ett 

möjligt sätt att nå information om levd erfarenhet. Den hermeneutiska delen av 

analysen behövs för att få en förståelse genom tolkning av fenomenen. 

Medvetenhet och öppenhet är viktigt i hela arbetsprocessen av tolkning och 

förståelse i en fenomenologisk hermeneutik tolkningsmetod. Med stöd av 

(Lindseth & Norberg, 2004) som anger att vi inte kan hitta en sanning så kan 

resultatet vi beskriver i delstudie I och IV därför sägas vara ett sätt att belysa 

innebörder av att vara närstående. Ricoeur (1976, s. 78) menar också att det 

finns mer än ett sätt att tolka en text och säger att ‚guess and validation are in a 

sense circularly related as subjective and objective approaches to the text‛ (p. 

78), vilket betyder att den tolkning vi gjort är den vi fann vara mest trolig i 

jämförelse med andra tolkningar.  

 

Intervjutexterna lästes så öppet som möjligt för att få en så sanningsenlig 

tolkning som möjligt, för att få en känsla av vad som skulle kunna öppnas upp 

och finnas ‛framför texten‛ (Ricoeur,1976, s. 88). Det som hela tiden fanns i 

tanken vid läsning av texterna var utifrån (Ricoeur, 1976, s. 88) att följa texten 

ifrån vad den sa och till vad den ‛talade om‛. Viktigt i tolkningen var att vara 

känslig för textens innebörd, texten måste presentera sig själv. Det innebar att 

jag i en öppenhet försökte ta emot de närståendes livsvärld i intervjutexten med 

all dess komplexitet. För att ytterligare få en öppenhet i tolkningen lästes också 

relevant litteratur med anknytning till närståendes livssituation. Utifrån 

Lindseth & Norberg (2004) måste forskarna i tolkningen vara medveten om sin 

förförståelse och vad det kan innebära för tolkningen. I Dahlberg (2006) och 

Dahlberg et al. (2008, s. 121) beskrivs att vi i en analys ska tygla oss (bridling) 

och inte förstå alltför kvickt och på det sättet vara ett hinder i analysen. 

Analysprocessen var hela tiden en fram och tillbaka rörelse mellan delarna och 

helheten och det som Ricoeur ( 1976, s. 79) beskriver som en hermeneutisk 

cirkel. Ricoeur (1976, s.76) beskriver att vi i en validering rör oss emellan 
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tvärsäkerhet (dogmatism) och skepsis (scepticism) och att en form av validering 

görs i en strukturanalys som är objektiv, vilket då kan sägas i sin beskrivning ge 

en tillförlitlighet. 

 

En annan viktig aspekt för att uppnå tillförlitlighet är tolkningsprocessens 

beskrivning så att läsaren själv ska kunna göra en bedömning av analysen. 

Därför har det i varje delstudie, gjorts tydliga beskrivningar av analysprocessen 

med direkta citat från texten, för att läsaren själv ska kunna avgöra 

tillförlitligheten i analysen. I analysens steg var det viktigt att vara varsam för 

att inte tappa innebörder genom de olika analysstegen där textenheter 

kondenserades och abstraherades. Mina medförfattare till studierna och tillika 

handledare har också kontinuerligt varit med i analysprocessen genom att läsa 

det jag skrivit och lyssnat till mina tankar och gjort jämförelser med 

intervjutexten vilket ytterligare ger en trovärdighet till analysen. Resultatet kan 

också sägas ha en tillförlitlighet genom att en jämförelse och koppling gjorts till 

andra studier.  

 

Ofta diskuteras hur många deltagare som är tillräckligt i en kvalitativ studie 

vilket är en annan viktig aspekt för studiens tillförlitlighet. Patton (2002 s. 244-

245) hävdar att tillförlitligheten har mer att göra med informationens/intervjuns 

rikhet och forskarens egen analysförmåga. Delstudie I baserar sig på 10 

intervjuer, delstudie II och III på 9 intervjuer och delstudie IV på 12 intervjuer 

totalt. Antalet intervjuer kan möjligtvis sägas vara lågt men eftersom de 

närståendes berättelser vid alla intervjuer var rika i sitt innehåll och omfång kan 

antalet deltagare vara kompenserat och ses som fullt tillräckligt. Att alla 

intervjuer var rika i sitt innehåll kan sägas visa att de närstående gärna delade 

med sig av sina upplevelser, vilket annars kan vara ett problem vid narrativa 

intervjuer enligt Lindseth & Norberg (2004). Kvaliteten på intervjuerna kan 

därför anses som god vilken borgar för studiernas trovärdighet. 

 

Plats och tidpunkt för intervjuerna valdes av de närstående, vilket varierade 

vid de tre olika intervjutillfällena. Vid några tillfällen valde de närstående att bli 

intervjuade i hemmet (I n= 2, II n= 2, III n= 3) vilket gjordes utan den sjukes 

närvaro. Möjligtvis kan det finnas en skillnad var intervjun ägde rum och ge en 

inverkan på studiens giltighet, då det gäller en longitudinell design med 

upprepade intervjutillfällen. Att vara i hemmiljö där de närståendes känsla av 

trygghet var större och där deras levda erfarenhet av sin situation som 

närstående gjorde sig mera påtaglig skulle kunna påverka och ge mera ‛rika‛ 

berättelser. En sådan skillnad kunde jag dock inte se. Alla intervjuer 

genomfördes av mig ensam vilket innebar att våra möten med varandra 

utvecklades att bli både nära och förtroliga. Med min bakgrund som 

sjuksköterska har jag en erfarenhet av möten och samtalat med närstående vid 

vård av deras närstående som var sjuka. Därför var det viktigt att inte blanda 
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samman en roll som sjuksköterska med min nuvarande roll som forskare. 

Viktigt var också att öppna upp alla intervjuer med samma öppningsfråga. 

 

Då avhandlingen har en longitudinell design så måste beaktande göras av 

att deltagarna och liksom forskarens förförståelse av fenomenen förändras över 

tid. Även om inga analyser gjordes mellan intervjutillfällena så fanns hos mig 

som forskare en narrativ förståelse beroende på tidigare möten som kan ha haft 

inverkan på nästkommande intervju. Liksom att varje intervju skapade en 

djupare vakenhet hos de närstående över deras situation som närstående och 

där upprepade berättelser skapat en process av reflektion inom dem själva. 

Detta har också diskuterats bland medarbetarna i studierna vilket enligt 

Graneheim & Lundman (2004) är betydelsefullt för giltighet. Denna avhandling 

visar också på värdet av att göra upprepade intervjuer för att få rika 

berättelserna. De närstående och jag som forskare ingick i ett nära förhållande 

då flera möten gjordes. Vilket kan förklara att de närstående berättade 

frikostligt och delade sina innersta känslor och tankar med mig som forskare 

som de inte delat med någon annan. Hamilton et al. (1994) och Sundin & 

Jansson (2003) har i sina studier med återkommande intervjuer sett att djupet 

på intervjuerna ökade med antalet möten. Lundh (2001) visar också på liknande 

resultat där anhöriga som intervjuats upplevde sig sedda och bekräftade.  

 

Motivet med avhandlingen var att förstå rikedom, mångfald och djup inom 

ramen för det specifika sammanhanghang som studierna utfördes i. Med stöd 

av Sandelowski (1986) kan resultatet anses ‚passa in‛ och bli meningsfullt och 

applicerbart i andra liknande kontext utanför studien, där det är den som tar 

del av resultatet som avgör om resultatet är överförbart eller inte (Graneheim & 

Lundman, 2004). Dahlberg et al. (2008, s. 342) beskriver överförbarhet som 

möjligheten att generalisera och hävdar att livsvärldsforskning kan sägas 

generaliseras genom att fynden kan appliceras till andra empiriska kontext. 

Detta måste föregås av en diskussion och förståelse av fenomenet som studerats 

och om hur fynden ska ‛användas‛. Med stöd av Dahlberg et al. (2008, s.344) 

beskrivning så skulle fynden i denna avhandling först och främst kunna 

appliceras i samma kontext som studien utfördes dvs. i omvårdnaden av 

närstående till personer som insjuknat i stroke för att ge en förståelse för hur de 

närstående som är i medelåldern upplever situationen med förändring under 

det första året efter utskrivning till hemmet (I-III) respektive medelålders 

kvinnor upplevelse av relationens förändring till sin partner som insjuknat i 

stroke, under första året efter utskrivning till hemmet (IV). Fynden kan även 

överföras till andra kontext med medelålders närstående till andra personer 

som insjuknat i en långvarig sjukdom. Fynden kan också användas för att ge en 

större förståelse för de medelålders närståendes situation i hemmet, men också 

ge inspiration till och utveckla hälso- och sjukvården i allmänhet beträffande de 

medelålders närståendes behov av stöd och känsla av bekräftelse.  
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Resultatdiskussion 

 
Det övergripande syftet med avhandlingen var att nå en fördjupad kunskap 

och förståelse för hur det är att vara i medelåldern och närstående till en person 

som insjuknat i stroke för första gången samt studera de närståendes 

erfarenheter av förändringen över tid under det första året efter utskrivning 

från en rehabiliteringsklinik till hemmet, samt att fördjupa förståelsen för 

medelålders kvinnors upplevelse av förändring i relationen till sin partner som 

insjuknat i stroke utifrån ett longitudinellt perspektiv. De närståendes 

erfarenheter och förändrade upplevelser det första året efter utskrivningen till 

hemmet kan beskrivas som en transition (övergångsperiod). Schumacher & 

Meleis (1994) beskriver transition som en ‛process, riktning och förändring i 

grundläggande livsmönster‛, något som kan leda till förändringar i liv, hälsa, 

relationer och omgivning (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias, & 

Schumacher, 2000), vilket innebär en process för att anpassa, bearbeta och förstå 

den nya livssituationen. Rittman et al. (2004) menar också att tiden spelar en 

stor roll för den som insjuknat i stroke liksom för dennes närstående, för att 

ordna livet och att hitta sig själv i relation till sjukdomens följder. Det som 

framkommer i alla delstudier i denna avhandling (I-IV) är att de närstående 

befinner sig i en ständig kamp för att hantera sin livssituation i skuggan av 

sårbarhet, lidande och hopp. De närstående bär på en känsla av att vara 

ensamma och utelämnade och lär sig att stänga undan och förtränga sina 

känslor för att på detta sätt orka med situationen och härda ut. Detta upplevs 

som ett livslidande mitt i livet, som uppfattas som ett hot mot existensen.  

 

Det som innan insjuknandet i stroke betraktats som självklart i det dagliga 

livet är det inte längre vid hemkomsten efter utskrivningen. De närstående går 

in i en kamp för att inte tappa fotfästet i tillvaron. De ska nu lära sig hantera 

förändringarna hos personen som insjuknat i stroke i det dagliga livet, inom 

familjen och hemmet. Deras upplevelse är att blivit kastade in i en främmande 

och begränsad situation, där känslor av rotlöshet, otrygghet, oro och 

främlingskap visar sig, ändå svarar de närstående an ett oreflekterat krav från 

den strokedrabbade i situationen (I). Etiken påbjuder respekt och ansvar för 

andra människor och det uttrycks av Lévinas (1990, s. 114) som att ‛den andres 

ansikte frågar efter mig och befaller mig‛, vilket innebär att de närstående 

egentligen inte har något val. Den som insjuknat i stroke upplevs sårbar och de 

närstående upplever en oreflekterad plikt att ta ansvar för den som insjuknat, 

vilket innebär att ständigt vara till hands, bli ställföreträdare, agera ‛advokat‛ 

och blir den sjukes ‛röst‛ inför andra vilket också innebär att de inte kan lämna 

personen med stroke (I, II, III, IV). Detta kan också tolkas utifrån Lévinas (1990, 

116) som att inta en roll av att vara ‛gisslan‛ i relationen till den andre. De 

närstående är moraliskt ansvariga för den som insjuknat i stroke och det visar 
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sig också i de närståendes engagemang och strävan att uppfatta och svara an 

den sjukes behov i situationen och att skydda och bevara den sjukes värdighet 

inför andra (I). Detta innebär utifrån Marcel (2002, s. 88) att vara tillgänglig och 

göra rum för den andre i sig själv, ett välkomnande av den andre vilket innebär 

en gåva till den andre av öppenhet (Marcel 2002, s. xii). Marcels filosofi har 

använts i föreliggande avhandlings diskussion som stöd för att nå en ökad 

förståelse för de närståendes upplevelser av sin situation att vara nära någon 

som insjuknat i stroke. Marcels filosofi bygger på en öppenhet och ett 

engagemang i tillvaron där personer kan dela det gemensamma i att vara 

mänsklig och inte reducera människans natur till teorier, funktion och teknik 

(Marcel, 2001). Framträdande i Marcels filosofi är människans engagemang och 

personliga delaktighet i förhållandet till ‛den andre‛, samt i distinktionen han 

gör mellan ‛problem och mysterium‛, samt i innebörden i hopp (Randall, 1992, 

s.121-149). Randall (1992) menar att mysterium utifrån Marcels tankar inte är en 

abstraktion utan en upplevelse som involverar hela människan och fordrar 

personliga ställningstaganden. Mysteriet träffar oss och involverar oss, något vi 

lever och deltar i. Mysterium handlar om den egna personligheten och livets 

mening. Detta i motsatts till problem som kan mötas och lösas utan att det 

engagerar personen. Det finns en risk att mysteriet reduceras och istället 

betraktas som ett problem, och blir då något som utgör ett hinder som ska 

undanröjas, eller blir till objektiva besked som ska sökas. Marcell anser enligt 

Randall (1992, s. 192) att personer måste vara tillgängliga både för 

medmänniskors vädjan om hjälp och för de krav livet i allmänhet ställer på 

personen. Marcel anser att det är bara i mysteriet, i engagemanget som ‛jag kan 

finna mig själv‛ (s. 124-135).   

 

Marcel har även varit stöd i tidigare studier för att förtydliga förståelsen i 

relationen mellan personer med stroke och afasi och professionella vårdare 

(Sundin, Jansson, & Norberg, 2000; Sundin, Norberg, & Jansson, 2001; Sundin, 

Jansson, & Norberg, 2002; Sundin & Jansson, 2003). De professionella vårdarna i 

dessa studier strävar efter en fungerande relation genom att vara tillgänglig i en 

form av broderskap och ömsesidighet. Gemensamt för studierna är kopplingen 

till Marcels beskrivning av hur personerna själva deltar och öppnar upp för den 

andre i ett ‛us‛, för att i ett andra steg nå emotionell förbindelse mellan ‛I‛ och 

‛thou‛, de möter varandra som en närvaro ‛a presence‛, och når därmed en 

djup gemenskap (communion). Det är i detta möte som personer gör sig själv 

redo för ett delande av känslor och upplevelser, och det är i detta delande och 

tillgänglighet (availability) som närvarokänslan (presence) är bundet (Randall, 

1992, s. 244). Sundin et al. (2002) menar med stöd av Marcel att ‛communion‛ 

medför delande av känslor och erfarenheter mellan vårdare och patient och är 

sålunda en förutsättning för att förstå och bli förstådd. Till skillnad från dessa 

professionella vårdare som går in i ett möte med den strokedrabbade 

förutsättningslöst utan förutfattad mening och uppfattning om hur den 
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strokedrabbade har varit innan insjuknandet i stroke och har därför inga 

förväntningar på den sjuke, går de närstående in i möten med den sjuke med en 

‛bild‛ av och en föreställning om hur den strokedrabbade var innan 

insjuknandet (I,II,III,IV). Denna ‛bild‛ av den sjuke medför att den närstående 

upplever mötet med den sjuke som en paradox. Detta eftersom de närstående 

har en önskan att gå in i mötet med den strokedrabbade och svara an behoven 

hos personen med stroke, samtidigt som sjukdomssymtomen har förändrat den 

sjuke till en ‛främling‛ som inte stämmer överens med bilden av vem den sjuke 

varit. Den påtvingade informella vårdarrollen väcker känslor av förvirrig, 

frustration och främlingskap hos de närstående, en roll som de vill distansera 

och frigöra sig från. De närstående behöver göra sig av med bilden och 

föreställningen av hur den sjuke var innan insjuknandet i stroke för att kunna 

hantera den informella vårdarrollen. Samtidigt är det denna minnesbild av den 

sjuke som gör att de närstående vill svara an den sjukes behov. Detta utgör en 

paradox. 

 

De närstående försöker i början öppna upp och vara tillgängliga i en 

gemenskap och ett delande av känslor i mötet med personen med stroke (I). De 

går in i en kamp krig detta som vid sex månader accentuerats ytterligare som 

ett sista förtvivlat rop på kontakt och delande (II), för att efter ett år i hemmet 

tillsynes ha resignerat i sin kamp för delande och gemenskap (III, IV). När 

gemenskapen och delandet med personen med stroke fördärvas, förlorar den 

närstående även sig själv då den stokedrabbade blir en annan för dem, i 

betydelse främmande, och i detta förhållande av främlingskap blir den 

närstående även främmandegjord inför sig själv. De närstående blir därmed 

oförmögna att öppna upp och vara närvarande (availabile) i situationen och 

försöker att i stället distansera sig för att inte bli drabbade av motstridiga 

känslor och känsla av hopplöshet. Detta uttrycker Marcel (2001) som att vara 

närvarande (present) men inte ha en närvarokänsla (precence). Marcel menar 

vidare att det inte enbart är att vi inte kan kommunicera med personen, utan att 

det är att det saknas något essentiellt. Det är med andra ord en kommunikation 

utan djup emotionell förbindelse, utan gemenskap och delande, en upplevelse 

av något mellan ‛objekt‛, och inte ett delande mellan personer (s. 205). Detta 

visar sig tydligt i makarnas upplevelse av möten med sin partner (IV). Då 

makarna går in i ett möte med sin partner med föreställningen av hur han varit 

tidigare innan insjuknandet i stroke då deras parrelation innehöll ett ömsesidigt 

utbyte, möter de närstående en partner som ger dem en respons som om de 

vore den sjukes vårdare eller mor, vilket blir förvirrande och främmande för de 

närstående. Att gå in i en vårdarroll som maka kan skapa en känsla av att ha 

blivit mera vårdare eller mor till sin partner, än maka, vilket hindrar känslor av 

intimitet och känslan av att vara en älskande maka (I, II, III, IV). På samma 

gång deras partner blir främmande blir de också främmande för sig själva, 

vilket också kan förklara en känsla av alienation. Marcel (2001) menar att när 
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någon inte är riktigt närvarande (present), är utan närvarokänslor (presence), 

blir den som väcker känslor av främlingskap ett hinder till det egna jaget ‚the 

other person become a stranger and interpose himself between me and my own 

reality, he makes me in some sense also a stranger to myself; I am not really 

myself while I am with him‛ (p. 205). På detta sätt kan sägas att kontakten 

mellan makarna och partnern bryts. Det gör det omöjligt för de närstående att 

‛bereda ett rum för den andre‛ den sjuke, hos dem, när de inte får den 

förväntade responsen (jfr. Marcel, 2002, s. 90) (II, III, IV). Makarna förstår inte i 

ett existentiellt avseende den situation de befinner sig i. Detta medför att de 

närstående mer eller mindre medvetet och ofrivilligt lämnar ‛mysteriets‛ 

förhållningsätt och övergår till ‛problemlösandets‛ förhållningsätt, ett 

uthärdande för att kunna hantera situationen. 

 

Som en röd tråd genom alla delstudier går känslan av att ingen förstår hur 

livssituationen som närstående har blivit. De närstående har i och med 

utskrivningen av personen med stroke till hemmet blivit engagerade och 

delaktiga i en livsvärld som för dem har blivit främmandegjord (I). De upplever 

ett främlingskap i situationen, till sig själva och i relationen till personen med 

stroke (I och IV), framförallt en månad efter utskrivningen till hemmet. Det kan 

jämföras med det Marcel (2002, s. 90) uttrycker som känslan av ‛not being at-

home‛, när omgivningen jag lever i blir främmande för mig, jag förstår inte mig 

själv i den, jag känner mig bara placerad där, d.v.s. alienerad. Upplevelsen är 

också av att stå på sidan om då allt fokus finns på den som är sjuk. Även om de 

närstående förlikat sig med detta, så längtar de efter att bli sedda och 

bekräftade i sin roll som närstående i möten med vårdpersonalen (I, II, III). 

Förutom att inte själva vara sedda som personer upplever de närstående sig 

dessutom ensamma i sitt ansvar för personen med stroke. De måste ‛ligga på‛ 

för att något ska hända i vården av personen med stroke vilket beskrivs som att 

ta mera kraft än själva sjukdomen och skapar därmed en känsla av 

uppgivenhet, misstro och frustration (I, II). Känslan av att inte vara förstådd 

förstärks ytterligare då de kognitiva och känslomässiga problemen hos den som 

insjuknat i stroke inte uppmärksammas på samma sätt som de fysiska 

problemen (I, II, III). Makarna beskriver också en oförståelse för kampen att 

frigöra sig från vårdarrollen för att återerövra sig själv och känslan av att åter 

vara närstående istället för närståendevårdare (II, III, IV). Efter ett år har de 

kommit till en gräns där de upplever att dörrarna till rehabilitering av den 

strokedrabbade stängts, vilket gör att de närstående upplever utanförskapet 

ännu tydligare då de nu blir helt ensamma i omsorgen om den sjuke, vilket de 

uttrycker som att vara ‛kedjefånge‛. De känner en frustration men också 

uppgivenhet i sin kamp att bli bekräftade och håller därför på att ge upp, vilket 

beskrivs med en känsla av sorg (III). Det kan också beskrivas som att de 

närstående ropar utan att få svar, det handlar här om att komma ut ur 

främlingskap och övergivenhet och känslan av att inte ‛någon bryr sig‛. För att 
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hantera sin situation tvingas de närstående att förtränga sin egentliga 

upplevelse, dvs. att istället för att lösa situationen utifrån ‛mysterium‛, med ett 

personligt ställningstagande i öppenhet och engagemang och delande av sin 

livsvärld med andra, så reduceras situationen istället till ett ‛problem‛ som ska 

lösas utan att den närstående engagerar sig själv med hela sin person. Deras 

besvikelse kan utifrån Marcel (2002, s. 136) också till delar fördärva det egna 

jaget, då han menar att så länge vi tänker utifrån ‛problem‛ så är vi inte 

delaktiga och förstår. Detta kan ses som ett lidande som kan göra personen 

främmande för sig själv, andra och världen vilket kan innebära ett hot emot 

personens identitet, integritet och känsla av tillhörighet (Randall, 1992).  

 

Viktigt för de närstående i sin situation blir att regelbundet söka sig ifrån 

hemmet och samvaron med den strokedrabbade för att hitta tillbaka till sig 

själva, få en känsla av igenkännande och att livet är normalt och oförändrat 

vilket ger en styrka att orka vidare. Deras arbete blir på detta sätt ett 

‛andningshål‛ (I, II, III, IV) där de kan känna igen sig själva i aktiviteter och 

relationer med andra, vilket ger en känsla av normalitet och trygghet. Till 

arbetet kan de också gå utan förklaring och känsla av skuld, det blir för dem 

deras ‛livlina‛, där de hämtar kraft och känsla av samhörighet. De närståendes 

känsla av stöd och tröst upplevs även vid tillfällen då de känner sig lyssnade till 

och då någon delar omsorgsansvaret med dem. Här beskrivs övrig släkt och 

vänner viktiga men också vårdpersonal som ger hjälp i hemmet. Detta kan 

tolkas som att de närstående i gemenskap med andra upplever att de blir 

upplyfta och får kraft av en inre känsla av att vara sig själv tillsammans med 

andra (jfr. Marcel, 2001, s. 205). Randall (1992) beskriver utifrån Marcel att 

människan är alltid relaterad till någon annan än sig själv ‛to be means to be 

with‛ (s. 233). En existens av den andre garanterar inte en emotionell 

förbindelse (communion). Varje människa är en ‛homo viator‛, en rörelse från 

den andre (the other) till ett du (a thou) eller från mig (me) till oss (us), vi är alla 

‛fellowtravellers‛ (s. 233). På detta sätt är vi delaktiga och engagerade i världen 

som vi delar med andra där jaget sträcker sig emot ett du. Detta saknar de 

närstående i relationen till personen med stroke.  

 

Det var främst i gemenskap med andra personer som själva hade eller hade 

haft samma erfarenhet av att vara närstående som de närstående upplevde sig 

förstådda utan att behöva förklara (I, II, III, IV). Det var också i denna 

gemenskap som de inte upplevde sig främmandegjorda inför sin upplevelse av 

att den som insjuknat i stroke blivit en ‛annan person‛, här fick de bekräftelse 

på sina känslor och möttes inte av oförståelse, här behövde inte ‛mysteriet‛ 

förklaras och bli reducerat till ett ‛problem‛. I detta delande av upplevelser och 

i en närvarokänsla (presence) som involverar en ömsesidighet växer en 

emotionell förbindelse (communion) fram. Detta visar att det krävs mera än en 

delad medvetenhet och det är ett delande av den konkreta levda erfarenheten 
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(Randall, 1992, s.235). Det är i en sådan bekräftande relation som hoppet skapas 

och som är det som lindrar i ‛mörkret‛ och blir till en livsnödvändighet för 

själen och ‛varat‛ (being). Marcel anser att ‛hoppet är för själen det som 

andningen är för den levande organismen‛ (Marcel, 1978, s. 10). Marcel (1978, 

s.10-30) menar att hopp existerar inte i en ensamhet (solitary ego) det är bara 

möjligt i en känsla av ‛vi‛. Det är också i relationen med familjen och andra där 

de närstående känner en bekräftelse som de får kraft att orka, kan behålla 

hoppet och se en meningsfullhet i sin livssituation (I-IV). Marcel (1978, s.35) 

betraktar hoppet som ett mysterium och använder ‛i mig‛ (in me) som en 

beskrivning av hoppet som ‛sveper om‛ människan, det är relaterat till något 

okränkbart (sacred). Detta kan också ses som att ‛vara i hopp‛ (being in hope), i 

ett mysterium. Mysteriet ska inte reduceras till en platonisk önskan om. Om det 

sker har hoppet reducerats till att vara ett problem och något som finns ‛före 

mig‛ (before me), det vill säga ‛att ha hopp om något‛ (having hope for 

something), ett problem som är relaterat till handling och riktat mot framtiden 

(jfr. Benzein, 1999).  

 

Hoppet kan också beskrivas som att vara baslinjen i mänskligt liv (Kylma, 

Vehvilainen-Julkunen, & Lahdevirta, 2003). Kylmä (2005) menar att hopp i sig 

själv är en process, detta kan också ses i denna avhandlings delstudier vara 

kopplat till nuet och de närståendes; mod att hantera sin livssituation även om 

begränsningar fanns (I), erkännande av sin situation och hur de såg nya 

möjligheter (II – III), accepterande av svårigheter och försök att se det som var 

positivt i livet, ändra värderingar och se möjlighet (I – IV). En 

framtidsorientering kan ses med stöd av Kylmä (2005) i de närståendes förmåga 

att ‛pussla ihop livet på nytt‛ och se framåt (II) och anpassa sina livsplaner till 

förändringarna beroende på stroke och hopp om att leva så normalt som 

möjligt (III, IV). I en metaanalys beskrivs hopp, förtvivlan och hopplöshet vara 

dynamiskt balanserade och sammanvävda med varandra (Kylma, 2005). 

Förtvivlan kan med stöd av Kylmä (2005) beskrivas som en ‛sub-process‛ i 

hoppets dynamik med både en neråtgående (mot hopplöshet) och uppåtgående 

process (mot hopp), där risken finns att ge upp och falla in i en hopplöshet. De 

närstående fanns i en kamp för att inte tappa fotfästet och falla in i en 

hopplöshet (I), de kämpade också med att hantera förluster och förtränga 

känsla av utanförskap, uppgivenhet, förtvivlan och en känsla av att vara fångad 

i en oönskad livssituation (I-IV).  

 

Trots lidandet beroende på förluster visar förändringarna över tid i 

delstudierna II, III, IV på en strävan hos de närstående att försöka hitta ett nytt 

sätt att leva vidare på och fortsätta framåt mot en förändrad framtid. Morse 

med kollegor har genom sin forskning bidragit till en ökad förståelse av lidande 

genom att utveckla och förklara innebörden av ‛uthärda‛ och ‛lida‛ (Morse, 

2001; Morse & Carter, 1996; Morse & Penrod, 1999) vilket kan vara ett stöd för 
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att få en förståelse för de närståendes upplevelse av lidande och sorg och 

förändringen av upplevelsen över tid. Att plötsligt finnas i en förändrad 

livssituation präglad av sårbarhet, innebär att de närstående tvingades att 

hantera den nya situationen och göra det genom att hålla tillbaka känslor, ha 

kontroll och kämpa för att inte tappa ‛fotfästet‛. Det gjorde de genom att leva 

dag för dag (I). Detta kan med stöd av Morse & Carter (1995) sägas vara en fas 

av ‛uthärdande‛ (enduring), där den känslomässiga responsen utestängs 

medan all energi och varande går åt till att orka gå igenom och överleva i 

situationen. Genom att fokusera på nuet stängs det som hänt ute och framtiden 

existerar inte (Morse, 2000). Morse & Carter (1996) beskriver tre typer av 

uthärdande; att härda ut för att överleva, att härda ut för att leva och att härda 

ut för att vara redo för döden. Lidandet (suffering) betraktas som ett 

känslomässigt svar på; det som måste uthärdas, det förändrade nuet och en 

förväntan på en förändrad framtid, där känslorna släpps fram och den som 

lider är fylld av sorg (Morse & Carter, 1996). Morse (2001) menar därför att det 

inte är möjligt att härda ut och lida på samma gång, men däremot att snabbt 

pendla emellan tillstånden. De närstående visar på en process där de går ifrån 

att härdar ut för att överleva en månad efter utskrivningen (I) till att härda ut 

för att leva efter sex månader. Här börjar de också att se innebörden av 

förlusterna och hur framtiden kan bli påverkad, vilket betyder att de går in i ett 

lidande på ett mera aktivt vis (II). Morse & Carter (1996) beskriver att en 

individ går ifrån att uthärda till att lida när de kan ta till sig det som ska 

uthärdas och när de är känslomässigt starka nog att ta emot den känslomässiga 

anstormningen av lidandet, och pendlar mellan att uthärda och att lida, och det 

gör de närstående efter omkring sex månader (II). Fortfarande hålls 

verkligheten till en viss del utanför, men den börjar att ‛sippra in‛ då de lär sig 

allt eftersom att erkänna det som hänt och se innebörden av förändringar och 

förluster i ett framtidsperspektiv, vilket också innebär att släppa loss känslorna 

och på det sättet gå in i ett lidande. Effekterna av sjukdomen bli mera tydlig för 

dem, de börjar anpassa sig till förändringarna och pussla ihop livet på nytt, de 

rör sig ifrån dåtid (insjuknandet) till nuet och mot en framtid. Fortfarande efter 

sex månader i hemmet går dock mycket av styrkan åt till att fysiskt, emotionellt 

och psykiskt hantera tillvaron och att återskapa en balans i livet. Utifrån Morse 

& Penrod (1999) kan detta också sägas vara en reparationsprocess. Efter ett år 

har de närstående kommit till en gräns där de ser förändringarna orsakade av 

stroke tydligare, oåterkalleligt och i ett livslångt perspektiv. En förändrad 

framtid blir tydlig där föreställningar och mål måste förändras (III, IV).  

 

För de närstående i denna longitudinella studie handlar det om att de 

närstående efter ett år kommit till en insikt över det förändrade livet. De tvingar 

sig att acceptera och försona sig med denna insikt (III, IV) och försöker att hitta 

en meningsfullhet inom och utanför relationen (IV). Det kan jämföras med 
Morse & Penrod (1999) beskrivning av ‛reformulerat själv‛ (reformulated self), 
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då de närstående försöker att förhålla sig till livet på ett nytt sätt genom att 

ändra värderingar och se nya perspektiv. Även om beskrivningen av 

förhållandet mellan delstudiernas resultat ser linjär ut så är det en spiralformad 

rörelse mellan att härda ut och lida vilket också Morse & Carter (1996) 

beskriver. De närstående uppnår slutligen ett ‛reformerat själv‛, vilket innebär 

att omformulera synen på sig själv, det levda livet och framtiden i ljuset av det 

som hänt. Möjlighet till detta ökar i delande och gemenskap med andra, det är i 

denna gemenskap som styrkan att ‛get it out‛ kan växa fram (Morse & Carter, 

1995). Det var en gradvis process över tid, en transition som enligt Meleis et al. 

(2000), kan ses som ett ‛brutalt uppvaknande‛. De närstående ser sig själva som 

en del av problemet och utmaningen är att anpassa sig till förändringar 

beroende på sjukdomen, hitta framkomliga vägar att förhålla sig, men också att 

tillgodose de psykosociala behoven hos hela familjen (III, IV). Det innebär 

också ett behov av att ändra befintliga mönster i familjen av interaktion, 

förväntningar, normer och roller. Enligt Morse & Penrod (1999) kan det ses som 

att de närstående flyttat från erkännande och osäkerheten till en grad av 

acceptans – ‛från att veta om det i huvudet, men inte i hjärtat till att veta om det 

i huvudet och erkänna det i sina hjärtan" (s. 148). De närstående uttrycker 

känslor av lättnad, även om de också beskriver sorg och förstämning beroende 

på insikt om den oföränderliga situationen. Framtiden och målen var inte 

längre obegripligt för dem, även om deras livsplan med nödvändighet hade 

ändrats (III). Utifrån Morse & Penrod (1999) kan detta tillstånd beskrivas som; 

"att de närstående efter ett år i hemmet ser ljuset i slutet av tunneln" (s. 148), 

framtiden blir förstålig där nya möjligheter och förväntningar skapas liksom 

känsla av hopp. Detta betyder att de närstående behöver känna sig "hemma" 

med sig själv och aktivt verka för att skapa ett hem med nya lösningar. Den 

övergång som återspeglas i delstudierna II, III, IV visar också betydelsen av 

harmoni, igenkännande och att hitta tillbaka till en känsla av normalitet på ett 

nytt sätt.  
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KLINISKA IMPLIKATIONER 

Det som framkommit i avhandlingens delstudier är att de medelålders 

närståendes upplevelse av oförståelse och brist på känsla av bekräftelse kan 

leda till en känsla av ensamhet och övergivenhet både inom de närstående 

själva, men också i förhållande till andra och världen utanför. Delstudierna 

visar på en förändring under året efter utskrivningen och på de närståendes 

kamp för att återfå en känsla av normalitet. De närstående strävade efter 

anpassning och att familjelivet åter ska fungera genom att försona sig med 

konsekvenserna av stroken. De närstående går igenom livsavgörande skeenden 

som visar på en transitionsprocess, där förändrade upplevelser och ett lidande 

finns relaterat till; dåtid, nutid och framtid.  

 

De närstående i delstudierna visade på ett tyst outtalat lidande, de upplevde 

sig övergivna och ‛ropade‛ efter bekräftelse men fick inget svar. Risken är att 

de då blir isolerade i sin egen förtvivlan vilket också kan ses i deras 

beskrivningar av uppgivenhet och känsla av utanförskap. Det är endast i 

närvaro och engagemang för de närstående som vårdpersonalen har möjlighet 

att förstå lidandet som också kan vara dolt och inte uttalat i enlighet med 

studierna i denna avhandling. Morse (2001) påtalar att vården måste 

uppmärksamma lidandet hos en individ och att möta individen i detta lidande 

är ett omvårdnadsansvar. Att lindra lidande är det mest fundamentala inom 

omvårdnaden (Eriksson, 1992). Sundin et al. (2002) och Sundin et al. (2001) har i 

sina studier med stöd av Marcel beskrivit att i ett möte där vårdpersonalen med 

sin närvaro öppnar upp för ett delande och en gemenskap kan en känsla av 

förståelse uppstå. I ett sådant engagemang där vårdpersonalen på ett liknande 

sätt involverar sig själva i ett ‛mysterium‛ med de närstående, kan de 

närstående ges möjlighet till förståelse och att känna sig förstådd. Risken inom 

vården är dock enligt Rehnsfeldt (2002) att ‛lidandet rationaliseras bort då det 

kräver ett djupt och tidskrävande engagemang‛ (s. 96). Vårdpersonalen kan 

genom sitt engagemang och närvaro i mötet med närstående hjälpa dem att 

sätta ord på sitt lidande genom att de närstående får berätta om sin upplevelse 

av sin livssituation. Ett tyst lidande kan utifrån Rehnsfeldt & Erikssons (2004) 

tolkning bli outhärdligt om det inte får verbaliseras. Lidandet måste berättas för 

att den som lider vidare ska förstå det förändrade livet. Detta kan ses som en 

vändpunkt (turning-point) mellan det outhärdliga och uthärdliga lidandet. 

Rehnsfeldt & Eriksson (2004) menar att lindra lidande handlar om att skapa en 

livsmening i gemenskap genom att som vårdpersonal ha en målsättning att de 

närstående ska förstå det som hänt dem. Om de närstående inte förstår det 

svåra som drabbat dem i livet, så medför det ett outhärdligt lidande. 

Förståelsen av livet utgör enligt Rehnsfeldt en bro över till en förståelse av 

lidandet (‛understanding of life as a bridge to understanding the progression of 

suffering‛). Enligt Rehnsfeldt & Eriksson (2004) så finns en vändpunkt (turning-
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point) då kampen med lidandet börjar för att göra det outhärliga lidandet 

uthärdligt, genom att vårdpersonalen förstår mönstren i både det uthärdliga 

och det outhärdliga lidandet och ger förutsättning samt hjälper den närstående 

att förstå sin nya situation och hitta någon mening.  

 

Morse (2001) menar också att det är viktigt att vara varse i vilken fas den 

som lider är; När individen försöker härda ut (enduring) så innebär det ett 

skydd som ska bevaras genom att vara i en fas där känslor inte släpps fram, att 

sedan släppa fram känslorna betyder att finnas i lidandet och genomlida, vilket 

handlar om ‛hårt arbete‛. Det är genom denna medvetenhet och att ge 

förutsättningar för detta som vårdpersonalen kan vara ett stöd till närstående. 

Att för vårdpersonal möta de närstående en månad efter utskrivningen till 

hemmet handlar om att dela och vara närvarande i stunden med den 

närstående, invänta och vara tillgänglig. De närstående befinner sig i en 

situation som för dem känns främmande och där de kämpar för att inte tappa 

fotfästet (I). Vårdpersonalen bör vidare vara observant över när den närstående 

visar att de är redo att ta in omvärlden och ge stöd även i detta. Denna närvaro 

som vårdpersonalen erbjuder kan utifrån Marcel beskrivas som ‛en gåva‛, att 

finnas till för den andre (Randall, 1992, s.247). Med stöd av Sundin, Axelsson, 

Jansson och Norbergs (2000a) beskrivning av att lindra lidande, bör 

vårdpersonalen ha en medvetenhet om att lidande personer befinner sig i olika 

faser under sin lidandeprocess och att de lidande därför behöver ett varierande 

bemötande i de respektive olika faserna av sitt lidande. De närstående som 

befinner sig i den första fasen behöver någon som ser och bekräftar deras 

lidande och där de närstående känner att de har möjlighet att vila ut (having a 

good rest). De önskar att få ‛lämna över sig i vårdpersonalens händer‛. De har 

fullt upp med att hitta en balans i den förändrade livssituationen. De behöver 

därför stöd från vårdpersonalen i form av att bli bekräftade och avlastade, att 

slippa ta hela ansvaret själva. De närstående försöker i denna fas med andra ord 

med all kraft att ‛härda ut‛ och förtränga känslor av hopplöshet och kaos 

genom att fokusera på nuet. De är inte färdiga att öppna upp för att se det som 

hänt med eventuella förluster i ett framtidsperspektiv ännu, vilket betyder att 

vårdpersonalen måste ge dem stöd och tid. Morse (2001) menar att inte förrän 

det finns en öppenhet och ett förlikande med förlusterna är de som försöker 

härda ut redo att släppa fram känslorna i lidandet. Tills dess måste 

vårdpersonalen finnas där som ett stöd i nuet utan att prata om framtiden. De 

närstående behöver här stöd i att uppleva kontroll i nuet. 

 

Att möta de närstående efter sex månaders vistelse i hemmet då de börjar 

inse konsekvenserna av stroken i ett längre perspektiv och försöker att pussla 

ihop livet på ett nytt sätt (II), innebär för vårdpersonalen att ge stöd till de 

närstående att förstå sitt liv. Detta kan ses utifrån (Sundin et al., 2000a) som den 

andra fasen i lidandets bearbetningsfas där de närstående behöver tid för att 



 48 

lida igenom (suffering through). Detta innebär en tillåtande bekräftelse på deras 

lidande, ett erkännande av att de har rätt att ha varierande känslor av 

frustration, oro och sorg över förluster. De närstående måste ges möjlighet att 

verbalisera sin situation och på detta sätt få till stånd eventuella förändringar 

och hjälp att förstå sin nya existentiella livssituation. Morse (2001) menar att i 

denna fas visas ett emotionellt lidande där vårdpersonalen måste finnas till, 

lyssna, ge hjälp och emotionellt stöd medan de närstående lider igenom. De 

närstående visar här att de är öppna för att ta emot och tillåta något nytt, vilket 

visar att de är tillgängliga och utifrån Marcel (1978) kan då känslan av närvaro 

med vårdpersonal skapa en känslomässig gemenskap (communion) och på 

detta sätt ge en känsla av ett delande av lidandet. Det är också i denna 

gemenskap som kraften och hoppet att möta framtiden kan skapas.  

 

Att möta de närstående efter 12 månader i hemmet då de närstående börjat 

att försonat sig med det som inträffat, börjat anpassat sig och insett att 

framtiden är förändrad handlar om för vårdpersonalen att ge stöd till att de 

närstående ska hitta ny mening i livet (III, IV). Detta visar att fortfarande efter 

ett år i hemmet behöver närstående stöd i att se nya möjligheter och mening i 

tillvaron för att inte uppleva att ‛dörrarna till vården stängts‛ (III). Sundin et 

al. (2000a) beskriver den tredje fasen i lidandets bearbetningsfas som att mera 

aktivt ta tag i sin egen situation med syftet att utvecklas i sitt lidande för att nå 

ett optimalt välbefinnande och få kontroll över situationen (becoming in 

suffering) vilket betyder att kunna försona sig, hitta mening och nya 

möjligheter. Morse (2001) menar att erkännande, försoning och accepterande av 

förluster av det som varit och en förändrad framtid är det som får hoppet att 

‛sippra in‛. Morse (2001) menar också att hoppet gör det möjligt att nå ett 

reformerat själv och med detta lämnas lidandet. Rehnsfeldt & Eriksson (2004) 

menar dock att lidandet aldrig tar slut utan det istället blir uthärdligt och det 

visas också i den tredje delstudien i denna avhandling. De närstående visar 

fortfarande en sorg över de förluster som strokeinsjuknandet skapat i deras liv 

trots att de förstått situationen och förlikat sig med konsekvenserna efter 

stroken, vilket kan ses som ett uthärdligt lidande (III).  

 

De närståendes känsla av att stå utanför och inte bekräftade i sin situation 

ifrån hälso- och sjukvården kan beskrivas som ett vårdlidande (Sundin et al., 

2000a). De närståendes känsla av att hela tiden ‛trycka på‛ och ha egna idéer 

till vårdgivande åtgärder visar på att större ansträngningar måste göras för att 

övergången mellan olika vårdformer ska ske så smidigt som möjligt utan 

tidsfördröjande, samtidigt som valet av vårdform ska vara anpassat till 

personens ålder. Det handlar också om att för vårdgivare lyfta ett moraliskt 

ansvar ifrån de närstående utan att de närstående ska uppleva känslor av att 

svika personen med stroke. Direkt efter utskrivningen är de närstående i en fas 

av självförnekelse (I) och behöver stöd i att verbalisera sina egna behov utan att 
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känna skuld, skam, eller att de sviker den sjuke. De närstående upplever 

liknande reaktioner som professionell vårdpersonal gör när de upplever att de 

inte räcker till, de får dåligt samvete och känner ‛samvetsstress‛ (jfr. Juthberg, 

Eriksson, Norberg, & Sundin, 2008). Stor uppskattning känner de närstående 

också för det ‛lilla extra‛, som en gåva, vilket innebär ett delande av det svåra, 

eller möjlighet till en ‛respit‛ som innebär att bli befriade ifrån ansvar både för 

kortare och längre tid för att kunna få möjlighet att ‛vara sig själv‛. Viktigt är 

också att bredda nätverken för att stärka upp de närstående och familjen på 

bästa sätt (fortsatt kontakt med den sjukes tidigare arbete, vänner, själv-hjälps 

grupper, närståendegrupper, social service, kommunal service etc.). Att hitta 

det ‛normala‛, att ha kvar det de närstående känner igen (både med koppling 

till sig själv, andra personer och omgivning) och möjligheter till ett arbete 

utanför hemmet samt avlastning är betydelsefullt för de närståendes känsla av 

att kunna hantera sin livssituation och få kraft att gå vidare. De närstående 

behöver stöd i att få vara sig själva. 

 

Att vara maka till sin partner som insjuknat i stroke kan betyda att kämpa 

för att leva vidare i en relation som blivit helt annorlunda och oönskad 

beroende på att den som insjuknat i stroke blivit personligt förändrad. Detta 

innebär för de närstående en sorg av förluster som inte är relaterade till död 

men till en ‛symbolisk‛ död av den person som deras partner var innan 

sjukdomen (jfr. Jumisko, 2007). En informell vårdarroll kan bli så krävande att 

harmonin i familjen förloras och ge upplevelse av att ‛kvävas‛ i tanken på ett 

livslångt perspektiv. Delstudierna II, III, IV visar att hjälp och stöd som gavs 

till den närstående ifrån hälso- och sjukvården gavs för att underlätta de 

närståendes hjälp till den som insjuknat i stroke, vilket befäste rollen som 

vårdare i ännu större grad. Viktigt är därför att en medvetenhet finns för de 

närståendes upplevelse av identitetsförlust som maka då det påverkar känsla 

av samhörighet och en känsla av ‛vi‛ i relationen till den som insjuknat i stroke. 

Patienter och partners som får stöd tidigt att hantera och prata om sin relation 

utifrån sjukdomens påverkan kan ha bättre förutsättningar att förbereda för ett 

liv tillsammans i en framtid. Wright (2005) visar också att då gifta par blir 

drabbad av en svår sjukdom finns ofta frågor om hur deras liv tillsammans 

kommer att bli påverkat av sjukdomen. 

 

Utifrån avhandlingens resultatet bör sjukdom ses som en 

familjeangelägenhet. Hela familjen har plötsligt försatts i en svår situation 

genom att en av personerna i familjen insjuknat i en svår sjukdom, vilket kan ha 

påverkan på roller och relationer inom hela familjen. Wright (2005) menar att 

sjukdom är en ‛familjeangelägenhet‛ (family affair), därför finns det ett behov 

att utforska sjukdomen och upplevelser av den inom hela familjen då alla 

medlemmar i familjen lider, det innebär att ge "röst" till upplevelser hos alla 

familjemedlemmarna (p. 55). Hon menar att samtala om lidande och att 
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erkänna att lidandet finns är viktigt i omvårdnad. Hälsostödjande samtal med 

familjer som Benzein, Hagberg, & Saveman (2008) beskriver kan ses som en 

viktig del i sjuksköterskans arbete för att befrämja, förebygga och stärka hälsa 

för familjen i sin helhet och där det salutogenetiska perspektivet utgår ifrån de 

resurser som finns i familjen. De beskriver att i samtalet ges alla 

familjemedlemmar möjlighet att lyssna till varandras tankar och känslor genom 

att alla berättar inför varandra om sina upplevelser. Att leda dessa samtal ser 

författarna som att kunna bli en naturlig del i sjuksköterskans arbete. Benzein & 

Saveman (2008) beskriver också hur reflekterande samtal inom palliativ vård 

har en stärkande effekt på relationen mellan partners genom att i 

familjesamtalen reflektera runt existentiella frågor som hopp, lidande och 

familjesituation. Dessa samtal där tankar och känslor blir uttalade skulle också 

kunna överföras till stödjande samtal bland familjer där någon av 

familjemedlemmarna insjuknat i stroke då sådana samtal skulle kunna ge stöd 

för att verbalisera och försöka förstå sin situation samt att hitta resurser för att 

hantera relationen, det dagliga livet, lindra lidande och ge möjlighet att vara i 

hoppet, där även de speciella behov som kan uppstå i samband med kognitiva 

och emotionella förändringar hos familjemedlemmar tas i beaktande och blir en 

utmaning i sjuksköterskans hälsostödjande samtal. 
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FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

 
Denna avhandling ger flera insikter som visar på områden som bör få fortsatt 

uppmärksamhet inom forskningen. Speciellt bör effekterna av de kognitiva 

förändringarna efter en stroke uppmärksammas och hur de påverkar 

relationerna i en familj där de närstående och den insjuknande är yngre än 65 

år. Avhandlingens resultat visar på att makar till personer med stroke upplever 

ett lidande relaterat till icke dödlig förlust då en person som insjuknat i stroke 

kan genomgå förändringar som påverkar personlighet. Samtidigt som de 

känner sig intvingade i en oönskad relation känner de sig ändå tvingade att 

stanna kvar beroende på livslång trofasthet. De närståendes upplevelse av 

främlingskap visar på att deras situation är förvirrande och oförståelig, vilket 

yttrar sig i ett tyst lidande bland närstående till de personer som drabbats av 

stroke. Det är inte lätt att vara närstående, inte patient och inte vårdare heller 

därför är det viktigt att öka förståelsen för icke dödliga förluster ur flera 

perspektiv dvs. ur; vårdar- patient- och familjeperspektiv med fokus på 

förluster av relation men också utifrån konflikten mellan olika roller som 

vårdare och familjemedlem som de närstående som maka kan befinna sig i.  

 

I min genomgång av litteratur har jag inte hittat några studier som beskriver 

enbart föräldrars levda erfarenhet av att vara förälder till ett vuxet ‛barn‛ (äldre 

än 18 år) som insjuknat i stroke. För att fylla den kunskapsluckan krävs flera 

studier som fördjupar denna kunskap.  

 

En kritisk granskning av effekten av interventionsprogram till närstående till 

personer som insjuknat i stroke har visat sig ge varierande resultat (Visser-

Meily, van Heugten, Post, Schepers, & Lindeman, 2005). Resultatet av 

föreliggande avhandling öppnar också upp för interventionsprogram som 

fokuserar sig inte enbart på individerna utan också på familjen i en helhet. 

Interventionen bör också ta i beaktande de speciella behoven och specifika 

karakteristiska för varje fas i transitionsprocessen efter utskrivningen till 

hemmet, där familjens styrka och behov tas i beaktande i samtal.  
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SUMMARY IN ENGLISH 

 

Background 

 

There exist a wide array of consequences for close relatives of stroke 

sufferers; the experience of these consequences changes over time. Various 

literature reviews indicate that the close relatives of persons affected by stroke 

are under great demands, and partners seem to be especially vulnerable. 

Whereas the person who has suffered a stroke gradually adapts to their new life 

situation, the process of adaption may be more demanding for close relatives. 

The majority of studies on this topic so far have mainly focused on close 

relatives older than 65 years of age. It seems necessary to increase the 

understanding of the experience of middle-aged people, since they have 

another perspective on the future and often live their lives in a more outgoing 

and active way than people older than 65. Thus, the overall aim of this thesis 

was to illuminate the lived experience of being a middle-aged close relative of a 

person who has suffered a first-time stroke, to study the close relatives’ 

experiences of change during the first year post-discharge, and to illuminate the 

meanings of middle-aged female spouses’ lived experience of their relationship 

to a partner who has suffered a stroke, during the first year post-discharge.  

 

This thesis consists of four empirical papers (I-V) (referred to in the thesis by 

their Roman numerals), which constitute a longitudinal study.  

 

Aim 

 
The overall aim of the thesis was to elucidate the meaning of being a middle-

age close relative to a person who had suffered a stroke for the first time, to 

describe and deepen the knowledge of their experiences changing over time 

during the first year after discharge to the home from a rehabilitation clinic, and 

to elucidate the understanding of middle-age female spouses' lived experiences 

of their relationship with the stroke sufferer from a longitudinal perspective. 

 
Methods 

 

Ten close relatives of persons with a confirmed diagnosis of a first-time 

stroke, whose need for care and assistance was expected to last for more than 6 

months at the point of discharge, were included consecutively and followed up 

with during their first year post-discharge. They were between 40 and 64 (md= 
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56) years of age (spouses; n=2, common law; n=5, live apart; n=1, mothers; n=2), 

and all subjects but one lived in the same household as the stroke sufferer. 

Narrative audio-taped interviews were conducted one month (I, n=10), six 

months (II, n=9) and one year (III, n=9) after discharge to home (September 

2003 – April 2005). All interviews were conducted by myself in the same way, 

where the interviewees were encouraged to describe their lived experience of 

being the close relative of a person who has suffered a stroke at that time. The 

interviews lasted about 40 to 75 minutes; they were audiotaped with the 

participant’s permission and then transcribed verbatim, with pauses, silence, 

crying and sighs included. 

 

Among the close relatives in paper I-III there were four female middle-aged 

spouses (married; n=2, common law; n=2) who composed the informants in 

paper IV.  

 

In order to uncover the meanings of lived experience, a phenomenological 

hermeneutic method of interpretation, inspired by the philosophy of Ricoeur 

(Lindseth & Norberg, 2004; Ricoeur, 1976) was used in paper I and IV. To 

illuminate the lived experiences of the middle-aged relatives a content analysis 

with a latent approach was used in papers II and III.  

 

Results 

 

Paper I; The meaning of being a middle-aged close relative of a person 

who has suffered a stroke, 1 month after discharge from a rehabilitation 

clinic 

 

The experience of a middle-aged close relative of a person who has suffered 

a stroke, 1 month after discharge from a rehabilitation clinic, could be explained 

and understood through three intertwined themes; ‘being called to mission,’ 

‘feeling lost and set adrift‘ and ‘struggling to keep going.’    

 

For the relatives of the stroke sufferers, life became a struggle with 

overwhelming feelings, and a battle to find a new way of living and not lose a 

foothold in life. This meant seeking a balance between losing strength and 

enduring. In spite of a feeling of chaos and vulnerability, the close relatives felt 

a strong commitment and sense of duty to be present and available to the stroke 

sufferer. Even if the relatives took caring for the stroke-sufferer as natural, they 

experienced feelings of demands, burdens and being imprisoned in a shrinking 

world. Being a close relative meant being unreflectively duty-bound. They felt 

personally lost, forced into responsibility and unfamiliar roles, which generated 
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confusion and a threat to identity. The way the sick person acted and behaved 

gave rise to feelings of shame, estrangement and living with a stranger. There 

was a resigned struggle, hovering between being released from responsibility 

by leaving the sick person, and fidelity, the view that only death could release 

them from their lifelong responsibility. It became vital to remember their shared 

love and the person the partner had once been. In spite of all their gratitude to 

the home health-care service, the relatives felt that they were becoming rootless, 

trespassing into private domains and losing control. 

 

They acted as a link between the stroke sufferer and others; by putting the 

sick person’s feelings and needs into words, they ‘became’ the other person. 

This also meant denying their own needs or health-related problems when all 

the attention was focused on the needs of the person who had suffered a stroke. 

A kind of ‚shield‛ was set up around the sick person in order to not worry or 

agitate him/her; feelings of failing in their duty to the stroke sufferer were 

constantly present. Feelings of guilt were aroused when the caregiver lost her 

strength to help out or when her feelings about her own needs were aroused. 

Care-giving relatives made real efforts to adapt to their new situation, but they 

tried to deny the fact that their life situation had changed. The relatives lived 

life day by day, pushing aside fears of no improvement or the inability to plan 

for the future. Living ‚in the present‛ was a way to endure and give oneself 

time to prepare. Uncertainty about not being able to cope with or manage the 

new situation gave rise to fears of failing. Strength was found in being related 

to self and others, being confirmed by others and the moments in which 

feelings of normality were regained. When they were away from home, the 

close relatives felt that they could recover and gather strength from feelings of 

normality. Work came to be of vital importance, ‚a lifeline‛ and a place where 

the close relatives recognised themselves, felt equal, free and relaxed, and 

connected to others.  

 

The study showed the relatives struggling between suffering, and coping 

with life and overcoming feelings of helplessness. To counterbalance darkness, 

heavy burdens, and feelings of being an outsider, a bright side was always 

present, including hope and gratitude for life, even if feelings of uncertainty 

were always present. Feelings of gratitude were also expressed about the fact 

that things could be worse or that other people were in a far more difficult 

situation.  
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Paper II; The experience of being a middle-aged close relative of a 

person who has suffered a stroke - six months after discharge from a 

rehabilitation clinic 

 

The analysis revealed one theme, ‚Struggling for control and a renewal of 

family life in the shadow of suffering and hope,‛ formulated from five sub-

themes: struggling for control and a renewal of family life, struggling in the 

shadow, gaining strength to facilitate everyday life, dealing with altered 

relationships and a sense of loss, and orienting oneself towards a new future. 

 

The middle-aged close relatives felt that they had begun to acquire new 

practical routines in their daily family lives, expressed as creating a daily ‚run‛; 

something familiar, expected and under control. They felt a strong demand to 

stay close, encouraging and supporting the stroke sufferer in his/her way back 

to an ordinary daily life. However, even if they gradually did manage to adapt 

to the illness and felt calmer in their altered life situation, they also expressed 

feelings of unfairness, loss of spontaneity, freedom and social life. They 

experienced life as a rollercoaster. The close relatives felt that all responsibility 

now rested on them alone. New undertakings and responsibilities meant 

additional workloads, a source of stress. It also meant changed relationships 

and roles with experiences of loss of shared child responsibilities and marital 

mutuality. The close relatives experienced conflicts in the family because of the 

stroke sufferers’ changes in personality. Their partner had turned out to be 

someone else, overly self-centered. Reciprocity, closeness, intimacy in the 

marital relationship had been lost and the close relatives felt estranged while 

still living side-by-side. They felt trapped in a caring role which prevented 

feelings of being a loved wife. Efforts were made to liberate themselves from a 

caring role. Spouses worried about how their relationships could survive. At 

the same time as they could not allow themselves to leave the ill person, they 

also could not imagine a long life with someone that had emotionally become 

another person. 

 

They experienced a struggle to seek out information and achieve an 

adequate level of assistance and help for the person who had suffered a stroke. 

This created heavier workloads, feelings of frustration, uncertainty and a loss of 

faith in healthcare professionals. Sometimes this struggle felt more draining 

than the actual illness itself. The close relatives’ feelings were of being alone, 

neglected and lacking understanding from others of their life situation and the 

effects of the impact of cognitive and emotional changes in the stroke sufferer. 

When professionals talked about the stroke sufferer’s recovery and caring 

demands, they focused on the sick person’s physical functions. Relatives 

expressed a feeling of resignation, giving up on trying to explain their situation 
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as no one understood them anyway. They expressed feelings of lost meaning in 

their lives, thoughts that frightened them and therefore were pushed away in 

order to avoid feeling vulnerable. 

 

The close relatives emphasized freedom and relief from caring concerns as 

important for gaining the strength to carry on and a way to get new energy. The 

workplace became a ‘breathing space,’ a place for recovery and instilled 

confidence, intellectual fellowship and a feeling of ‘normality’ - a place that was 

the same as before the stroke, without any reminders of illness. Strength was 

also found in the presence of friends and relatives, when caregivers were able to 

share and unload feelings, anxieties and concerns. Mutual understanding was 

only found in meetings with others in a similar situation;l then words became 

almost superfluous and the relatives did not need to explain themselves.  

 

Even if their current lives were hard and involved great responsibility, the 

relatives also emphasized the good aspects of the situation. They emphasized 

the importance of living in hope and described how they forced themselves to 

have expectations and beliefs for the future. The close relatives experienced a 

changed appreciation of life, which led to a more humble way of thinking. Even 

if the close relatives’ images of the future were full of confidence and hope, they 

experienced uncertainty and worry. The spouses’ future prospect of living for 

30 to 40 years in a relationship that not would be the same as before prompted 

revisions of life plans and dreams together and evoked feelings of ‚almost 

choking.‛  

 

Paper III; The meaning of being a middle-aged close relative of a 

person who has suffered a stroke, 1 year after discharge from a 

rehabilitation clinic: A qualitative study 

The findings could be described in four themes, simultaneously intertwined 

and in conflict: becoming reconciled to a changed way of life; feeling liberated 

from a troubled conscience; going from self-denial to self-recognition; being an 

outsider. The themes were formulated from eleven sub-themes.   

The middle-aged close relatives experienced coming to terms with a new way 

of living. A turning point was reached; the inevitability of an altered future 

became self-evident. They had to accept, reconstruct and recapture their 

ordinary lives by integrating the stroke into their life. This meant an adjustment 

that created a sense of security, emotional balance and feelings of relief even if 

they experienced feeling alone and burdened in a struggle to keep on going, 

manage multiple roles and restore family life. Even if they experienced a greater 

sense of freedom, they still faced living life within limits and feelings of being a 

‚chained captive‛ without the possibility of a life of their own; they shouldered 
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a commitment no one else understood. Nevertheless they strove to see 

possibilities and gleams of light in order to meet challenges in the daily life and 

the future. With sadness and dejection they abandoned the idea that everything 

could go back to the way life had been before the stroke.  

As the close relatives searched for strength and wellbeing, they looked ahead 

towards their own activities and events outside the home, which meant coming 

to awareness and recognition of their own needs in a movement from self-

denial to self-recognition. They shook off the shame, guilt and bad conscience of 

leaving the stroke sufferer behind. This also meant lessening their focus on the 

stroke sufferer and ‚releasing their grip on control.‛ Just knowing that they 

were not forced to be available all the time was important regarding their own 

feelings of imprisonment. The close relatives experienced their own close 

relatives, friends, and the home care-service as important keys to their feelings 

of relief and wellbeing. Their work was also place where they felt free and 

relaxed, and where they received confirmation and found a reason to leave 

home. 

The spouses had experiences of living with and caring for their loved one while 

grieving the loss of the person they knew, where cognitive and emotional 

problems were experienced as changes in personality and were difficult to deal 

with. The spouses felt that the roles of caregiver and partner were incompatible. 

Even if they described feelings of deeper togetherness and a fundamental love 

for the stroke sufferer, they also felt abandoned in the marital relationship, 

experiencing a loss of mutuality and intimacy and feelings of giving more than 

they received. The marital relationship had changed and resembled a friendship 

and living side by side. There were also feelings of reached the point where 

they had no energy left to go on living together. Subjects reported feelings of 

having no alternative other than getting a divorce from the stroke sufferer if 

they wanted to retain their own health and continue living.  

Support from professional healthcare focused on the person who had suffered a 

stroke and the physical aspect of illness, which meant that while the close 

relatives implemented the help, they also felt neglected in their own roles and 

needs as close relatives. The attitudes of healthcare professionals resulted in a 

strengthening of the caring role from which the close relatives had been trying 

to set themselves free. They experienced feelings of fighting against an 

authority they were unable to influence, and a sense of vulnerability in their 

dependence on healthcare professionals for the care of the stroke sufferer. They 

felt as if the door to the rehabilitation was closed, or efforts were not made to fit 

care to a younger person. The close relatives felt as if they stood alone in the 

responsibility for the person who had suffered a stroke, abandoned by 

professional care, which resulted in increased demands on them as the close 

relatives. They felt drained of force in their struggles and considered giving up. 



 58 

 

Paper IV; The meaning of middle-aged female spouses’ lived 

experience of the relationship to a person who has suffered a stroke, 

during the first year post-discharge 

 

During the first year post-discharge, the middle-aged spouse’s lived 

experience of their relationship with a partner who has suffered a stroke is a 

process in which middle-age spouses come to know, recognize and 

acknowledge the residual changes in their partners’ cognitive and emotional 

conditions, and the impact that those changes had on their relationship. This 

was a transition comprised of worry, struggle, dejection, hope, grief and 

redefinition.  

 

The spouses’s experience one month after discharge was characterized by 

the spouse’s existential anxiety over losing their partner and the relationship 

they had before the stroke, but also a fear of loss of one's own identity. A well-

known and safe relationship changed and felt vulnerable, unequal and strange. 

They become their partner's spokesman, protecting and defending the partner 

in front of others. In this way, they face a unilateral demand to be available, 

predict their partner's needs and deal with their life situation. The spouse loses 

her own identity through entering into a relationship with their partner as a 

carer. The confusion of conflicting emotions arose in the relationship with the 

partner. Proximity and attraction were replaced by emptiness and emotional 

resistance and they experienced alienation in relation to a partner who feels like 

a stranger. Changes in roles placed obstacles in the relationship as a couple. 

Fears are of losing their own identity in the relationships by denying and 

sacrificing own personal needs in front of the partner's vulnerability. Spouses 

found the strength outside of the home, in feelings of being related to others 

and themselves, and a sense of recognition and normality. 

 

Six months after discharge, reality seeps in and spouses see the changing 

relationship from a future perspective. Spouses' concerns about not being able 

to endure in the relationship in the future forced them to make demands on 

their partners and call for self-confirmation. They are in a fight for the 

relationship to work, and to regain the relationship as it was before the stroke 

and their sense of "we.‛ The relationship is stressful, and they need to have 

breaks from the hurricane to "breathe." Even if they showed sadness over the 

loss of a marital relationship, they are now forced to be into an unwanted 

relationship, and they live in hope of a change in the relationship. The feeling is 

one of living side by side and to lose a sense of sharing and reciprocity, with a 

sense of distance and alienation that prevents a close intimate relationship. 

They exist in an emotional dilemma of loving the person their partner was 
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before the stroke, and a desire to live a life with him, but also living in an 

unwanted relationship and feeling unable to escape in the future.  

 

One year after discharge, spouses are struggling to reconcile their partner's 

way of behavior, to overcome discouragement and to accept a new way of life 

together, although the grief of having lost the relationship with the person as 

they were before the stroke is always present. To endure in the changed 

relationship they have to give up their image of the partner before the stroke. 

Their sense of sharing, togetherness and intimacy in the relationship is replaced 

with feelings of distance and living side by side in a relationship that feels 

empty and bored. The spouses’ starts to break away and now daring to desire 

relief in the relationship. Their own wellbeing is vital to surviving in the 

hurricane that the relationship has turned out to be. They found strength by 

having their own space and relief from the relationship. Feelings of love and 

faithfulness to the partner bind them to a lifelong commitment, while they feel 

forced to live in an unwanted relationship; this struggle manifests itself in silent 

suffering and a desire for liberation. 

 

The study showed that having a partner suffering from a stroke meant, in 

the beginning, experiences of anxiety over the loss of a partner and the loss of a 

relationship associated with changing roles. After a year, the relation meant 

having worries of not being able to endure in a changed, unwanted relationship 

in the future. What happens is that a secure relationship of reciprocity and 

equality, with a sense of "we," changes to become undesirable and unequal, and 

instead creates a feeling of "I" and "you." To endure, the spouse has to reassess 

the relationship and life goals with the partner and become visible herself. Even 

if the partner is still alive, spouses showed grief due to the loss of the 

relationship they once had. The spouse faces the emotional conflict of not 

wanting to live in the relationship as it has become and the concern of not being 

able to act independently, while they still have feelings of love for the partner as 

he was before the disease. While the images of their partners and their good 

years together were support for challenging relationships, they also had to free 

themselves from these images in order to cope with changed relationships. 
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Conclusion                 

 
This thesis provides important insights into the lived experiences of middle-

aged close relatives of stroke sufferers during the year following the patients’ 

discharge from rehabilitation clinic to their homes. The thesis shows that the 

close relatives are in a constant struggle to manage their lives in the shadow of 

vulnerability, suffering and hope (I-IV). Even if the close relatives felt alien to 

themselves, to others and the situation post-discharge, they had to be strong 

and assume responsibility. They answered an unspoken demand from the 

stroke sufferer (I). At six months post-discharge, reality seeped in. The close 

relatives struggled for control and a renewal of family life with an orientation 

towards a new future (II). After one year the close relatives saw the changes 

caused by the stroke from a lifelong perspective and realized that the future 

will be inevitably altered; they felt forced to reconcile with changed life plans to 

endure (III). The findings in the studies showed the importance of self-

recognition and rediscovery of a sense of normalcy. The close relatives strove to 

adapt; family life meant working through and coming to terms with the 

consequences of stroke. These findings showed various needs throughout a 

transition during a time of renewal (II-IV). Throughout the time post-discharge, 

the experiences of togetherness with others and ability to work seemed to be 

essential for the close relatives to manage their life situation and maintain well-

being (I-IV). 

 

The thesis also gives an important insight into the spouses’ lived experience 

of the relationship during their first year post-discharge. Even if the partner 

was still alive, spouses showed grief due to the loss of the marital relationship 

they once had with their partner and the anxiety that they would not be able to 

cope with an undesired relationship in the future (IV). The help and support 

given to the spouses by health services were meant to facilitate the close 

relatives’ assistance to the stroke sufferer, not to help the spouses cope with the 

changes in their own lives; this confirmed the spouses’ role of caregiver to an 

even greater degree. An awareness of the close relatives’ feelings of being 

trapped in a caring role and experience of loss of identity as a wife is very 

important, as these feelings affect the feeling of belonging and a sense of "we" in 

relation to the person with stroke (II, III, IV). Health professionals need to be 

aware of the long-term impact of changes in the relationship between the 

spouse and the stroke sufferer, and to find an understanding of the meaning of 

their experiences of non-death related losses. Patients and partners that have 

early support to deal with and talk about their relationship on the basis of 

impact of the disease may be better situated to prepare for a life together in the 

future.  
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This study found that the close relatives’ experience of not being understood 

and lack of a sense of confirmation may lead to a feeling of loneliness and 

abandonment, both internally and in relation to others and the outside world (I-

IV). The close relatives passed through a transition process, in which 

experiences of loss and suffering were related to the past, present and future. 

The experiences of loss were a major cause of suffering, but their suffering 

remained silent when it was not shared with anyone. This is experienced as 

potentially lifelong suffering, with onset in the middle of their lives, and is 

perceived as a threat to existence (II-IV). This finding shows that close relatives 

need to have someone who listens to them and supports them in order to 

verbalize their own needs, without feeling guilt or letting the stroke sufferer 

down. To alleviate and make suffering bearable, they need to share it with an 

attentive listener. When health professionals meet with close relatives, they can 

take the meeting as an opportunity to understand the stroke sufferer’s situation, 

but also to let the close relatives feel understood. Based on this thesis, a stroke 

should be seen as a ‚family affair.‛ The whole family has suddenly been placed 

in a difficult position by the serious illness of one of its members, and this 

illness has an impact on the roles and relationships within the whole family. 
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