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Abstrakt 
 

Att insjukna i stroke vid ung ålder är annorlunda än att insjukna i hög ålder. Man har 

försörjnings – och omsorgsansvar för minderåriga barn. Hela livssituationen förändras däri 

föräldrarollen. Syftet med studien var att beskriva hur personer som är förälder och har 

insjuknat i stroke upplever och beskriver delaktigheten i aktiviteter med sina hemmavarande 

barn. Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ ansats med innehållsanalys och en 

intervjuguide användes med semistrukturerade frågor. Resultatet visade att stroke hade både 

positiv och negativ inverkan på delaktigheten i aktiviteter med barn samt att föräldrarna själva 

hade funnit strategier för att fortsätta kunna vara delaktig i aktiviteter med sina barn. Ålders 

och individanpassad rehabilitering efter stroke är av största vikt och arbetsterapeutiska 

interventionerna borde fokuseras mer på aktiviteter med barnet redan i ett tidigt skede av 

rehabiliteringen. 
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Inledning 

 

Livet kan förändras på ett ögonblick, att få en stroke vid 35 – 45 års ålder är annorlunda än att 

få en stroke vid högre ålder. Det som skiljer sig är, att man är yrkesverksam, kanske lever i ett 

familjeliv och har ansvar för minderåriga barn (Jood, 2007). Man möter stora förändringar i 

yrkes - familjerollen och föräldrarollen och hela livssituationen påverkas (Teasell, McRae & 

Finestone, 2000). Röding, Öhman, Malm & Lindström (2007) menar att personer yngre än 55 

år har större krav på sig att återgå till det tidigare livet både på arbetsmarknaden, socialt och 

inom familjen. I de studier som har undersökts har inte detta problem uppmärksammats 

tillräckligt och författarna till denna studie anser att det är ett viktigt område ur ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv som det behövs mer kunskap om. 

 

 

Bakgrund 

 

Stroke 

Slaganfall, eller stroke är en av våra folksjukdomar och definieras enligt 

Världshälsoorganisationen[WHO] refererad i Socialstyrelsen (2002, s. 22). 

”hastigt påkommande tecken till fokala eller globala neurologiska 

bortfallssymtom som varat längre än 24 timmar eller lett till döden 

dessförinnan med säkerställd eller förmodad vaskulär genes.”  

Varje år insjuknar runt 30 000 personer i stroke i Sverige, lika många kvinnor som män. Enligt 

Höök (2001) har cirka 85 % av de som insjuknat i stroke fått en hjärninfarkt, cirka 10 % en 

hjärnblödning och 5 % fått en subaraknoidalblödning. Medelåldern är 75 år, men cirka 20 % 

av de som insjuknar i stroke är i yrkesverksam ålder. Jood (2007) redovisar att närmare 5 % är 

yngre än 45 år och för dem ser livssituationen annorlunda ut med andra krav, exempelvis 

försörjnings – och omsorgsansvar för minderåriga barn. Stroke är en dominerande orsak till 

motoriska och kognitiva funktionsnedsättningar som kan ge symtom som förlamning, 

talsvårigheter, sviktande minne och koncentrationssvårigheter samt fysisk och mental trötthet 

(hjärntrötthet) (Borg, Gerdle, Grimby & Stribrant – Sunnerhagen, 2006). Motoriska 

funktionsnedsättningar är synliga medan de kognitiva kan vara svåra att upptäcka och 

definieras som dolda funktionshinder (Carlsson, 2010). Ibland är hjärntröttheten det enda 

dominerande symtomet som har en icke kontrollerbar effekt, vilket påverkar individens  
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sociala - och familjeliv på ett negativt sätt. Den kan komma plötslig och är mycket intensiv 

därför kan personen ha svårt att leva med den. Individen får svårt att organisera och 

kontrollera sin tillvaro och får begränsningar i aktiviteter och delaktighet i det dagliga livet 

(Carlsson, Möller & Blomstrand, 2007), som även kan påverka individens aktiviteter med sina 

barn. 

 

Svårigheter med aktivitet och delaktighet efter stroke 

 

Aktivitet definieras på många olika sätt i arbetsterapeutisk litteratur. Christiansen & Townsend 

(2004) definierar det som både fysisk och social aktivitet. Det betyder alltså inte enbart att 

utföra något fysiskt utan också att få vara med och göra något tillsammans med andra 

(Häggström & Larsson, 2008) bland annat att leka med sina barn. Kielhofner (2008) beskriver 

aktiviteter som allt individen gör. Ett exempel är vad individen gör under sitt föräldraskap. En 

annan definition av aktivitet enligt International Classification of Functioning, Disability and 

Health [ICF] är utförandet av en uppgift eller handling av en person i dennes olika miljöer 

(Socialstyrelsen, 2003).  

 

Delaktighet definieras i ICF enligt följande:  

”Delaktighet är en persons engagemang i livssituationer i förhållandet till 

hälsotillstånd, kroppsfunktioner och somatiska strukturer, aktiviteter och 

kontextuella faktorer.”  

Att känna delaktighet i sitt liv påverkar människans hälsa och välbefinnande positivt 

(Socialstyrelsen, 2003). Kielhofner (2008) har liknande beskrivning och menar att 

delaktigheten är en beskrivning av personens engagemang i olika livssituationer. Han menar 

vidare att delaktighet är när en person är engagerad i en vardagsaktivitet som hon/han vill och 

behöver göra för att må bra. Vidare menar Kielhofner att delaktigheten kan individen få 

genom subjektiva upplevelser, exempelvis när föräldrar är tillsammans med sina barn. 

Townsend & Polatajko (2007) överrensstämmer med Kielhofner och menar att en person inte 

behöver alltid praktiskt kunna utföra aktiviteter med andra, utan det är hennes/hans 

individuella upplevelse av delaktigheten som är viktigast. Den sociala aspekten att vara 

tillsammans och upplevelsen av delaktighet kan således vara meningsfullt. 

 

Aktiviteter och delaktighet bildar en huvudkomponent inom ICF och båda områden kan 

påverkas och många gånger samtidigt, efter en sjukdom som stroke.  
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Svårigheter med aktiviteter och delaktighet benämns som aktivitetsbegränsningar respektive 

delaktighetsinskränkningar (Socialstyrelsen, 2003). Aktivitetsbegränsningar enligt ICF är de 

svårigheter en person kan ha vid genomförande av aktiviteter. Kielhofner (2008) beskriver att 

begränsningar i aktivitet beror ofta på många faktorer och därför krävs det förståelse för 

individens hela livssituation. Delaktighetsinskränkningar kan också förekomma efter en 

sjukdom och kan påverka individens sociala relationer inom familjen och delaktigheten i 

hemliv samt assistans till andra (Socialstyrelsen, 2003), som till sina barn  

Människor är aktivitetsvarelser och deltar i aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar och 

val, och utifrån den situation de befinner sig i (Towsend, 2002). I core sets (Geyh et al, 2004) 

finns det vanliga konsekvenser efter stroke angivna som till exempel inom personlig vård, 

förflyttning och familjsituationen. Konsekvenser för familjesituationen hör inte till de 

vanligaste, sannolikt för att medelåldern vid stroke är hög. Den är dock viktigt att belysa för 

den yngre grupp som insjuknat i stroke. En person som insjuknar i stroke kan få problem att 

utföra aktiviteter inom familjen, exempelvis med sina barn, på ett tillfredställande sätt. Vidare 

skulle det kunna medföra att den vuxna då känner att hon/han inte räcker till som förälder, 

medan barnet kan känna sig orolig, arg eller överbeskyddande mot föräldern.  

 

Föräldraskap  

Föräldraskapet är enligt Killén, (2009, s. 33)  

”en process där föräldrarna (eller andra omsorgspersoner) engagerar sig i barnet, ger 

det fysisk och känslomässig omsorg, ger näring och skydd. Det handlar om att 

tillfredsställa både det fysiska och det känslomässiga behov som barnet har utifrån sin 

ålder och utvecklingsnivå”.  

Vidare menar Killén att grundläggande egenskaper, som att se barnet och att engagera sig i 

barnets liv och deras aktiviteter på ett känslomässigt och positivt sätt, möjliggör ett bra 

föräldraskap. Efter en stroke kan dessa egenskaper förändras och personen kan uppleva sitt 

föräldraskap som otillfredsställande.  

Föräldraskapet är en central del i många människors liv och innefattar många olika aktiviteter 

som utvecklas och förändras i en tidsram, beroende på barnets ålder och behov (Kielhofner, 

2008; Hwang & Nilsson 2003). Föräldrars främsta uppgift är att vägleda och strukturera 

barnets vardag och på sätt känna sig delaktiga i deras aktiviteter (Karlsson, 2008). När en 

förälder känner delaktighet i aktiviteter tillsammans med sina barn upplever hon/han en känsla 
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av kontroll över sitt liv (Downs, 2008). Vidare menar Downs (2008) att delaktighet i 

aktiviteter med barnen ger glädje, mening med livet och skapar välbefinnande både hos 

förälder men också hos barn.  

Barns aktiviteter utgörs bland annat av lek, skolarbete och fritidsaktiviteter. Dessa aktiviteter 

har olika betydelse i olika åldrar (Kramer & Hinojosa, 2008). Under småbarnstiden är leken 

första huvudaktiviteten och under denna tid ökar även barnens motoriska utveckling och 

behov, därför behöver de pröva på en hel del rörelseaktiviteter. De behöver förebild i form av 

föräldrar som kan visa dem att dessa aktiviteter är viktiga i vardagen (Wikland, 2007). 

Föräldrar som har funktionsnedsättningar efter en sjukdom som stroke kan ha svårigheter med 

vissa rörelseaktiviteter till exempel att spela boll, cykla eller bada i badhus. Det kan påverka 

förälderns självkänsla och initiativtagande för dessa aktiviteter med barnet, vilket möjligtvis 

kan leda till en sämre kontakt mellan dem. Sandler (2005) menar att detta även kan påverka 

barns attityder till fysisk aktivitet och de får lite chans att utveckla intresse för sådana 

aktiviteter. 

Under skolåren tar aktiviteter som läxor och fritidsaktiviteter allt större utrymme i barnens liv. 

De börjar intressera sig i mer organiserade idrottsaktiviteter och de behöver föräldrar som är 

engagerade i dessa aktiviteter (Sandler, 2005). Föräldrar med någon from av funktionshinder 

exempelvis efter en stroke kan ha svårt att följa med och vara tillsammans med sina barn 

under de aktiviteterna. Enligt Carlsson (2010) kan dessa föräldrar ha besvärligt att vistas i 

stökiga miljöer med mycket ljud och ljus, som på en idrottshall. 

Efterhand som barnet utvecklas och går in i tonårstiden, drivs det av nyfikenhet och strävar 

efter att frigöra sig mer från föräldrarna för att kunna upptäcka och utforska världen samt att 

utveckla sin kompetens (Karlsson, 2008). Tonårstiden präglas av en ny slags närhet till 

kompisarna och därmed minskar beroendet till föräldrarna. Men tonåringen behöver 

fortfarande sina föräldrar som en trygg bas att kunna vända sig till. (Hwang & Nilsson, 2003). 

Gustafsson & Stephenson (2005) menar att under denna tid ställs föräldraskapet inför nya krav 

och utmaningar. Tonåringar har andra sorters aktiviteter som ofta inte involverar föräldrarna, 

de föredrar exempelvis att spela dator eller tillbringa tid med sina kompisar. Enligt samma 

författare är det betydelsefullt att föräldrar ger utrymme till sin tonåring. Vidare poängterar de 

att det är viktigt att föräldrar visar intresse och bjuder in tonåringen till olika aktiviteter 

exempelvis att gå och fika, gå på bio eller shoppa tillsammans. Det kan öka möjligheten för 

föräldern och tonåringen att få kvalitétstid tillsammans.  
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Det kan finnas risk för föräldrar som insjuknat i stroke att de upplever att de inte orkar 

engagera sig i och följa upp tonåringens aktiviteter och de känner att de tappar kontrollen över 

tonåringens aktiviteter speciellt utanför hemmet. Det kan möjligtvis orsaka frustration och oro 

hos föräldern. 

Det finns studier som beskriver personer med fysiska funktionshinder och smärta och deras 

upplevda påverkan på olika roller i vardagslivet. Plach, Stevens & Moss (2004) och Runesson 

(2005) fann att kvinnor med reumatoid artrit (RA) känner sig otillräckliga som mamma och att 

de inte kan fullfölja sin mammaroll. En annan studie om personer med långvarig smärta, visar 

att den drabbade föräldern inte kan utföra sina önskade aktiviteter med sina hemmavarande 

barn (Snelling, 1994). Paralleller till dessa studier kan dras till föräldrar som insjuknat i stroke, 

då dessa personer också kan känna sig otillräckliga i sitt föräldraskap. De kan dessutom 

uppleva delaktighetsinskärningar gällande barnens aktiviteter. 

 

Föräldraskap efter stroke 

 

Föräldraskapet kan påverkas efter en oväntad händelse i livet (Killén, 2009) som till exempel 

efter en stroke. Att insjukna i stroke som förälder kan leda till mindre delaktighet i dagliga 

aktiviteter (Law, 2002), exempelvis med barn. Carlsson (2010) menar att föräldrar som 

insjuknat i stroke upplever att de inte klarar av att ställa upp på sina familjers behov. Dolda 

funktionshinder kan göra det svårare för dem att klara av vissa aktiviteter med barnen som till 

exempel läxläsning och att gå på middagar eller barnkalas. Vidare menar Carlsson att de ofta 

känner att de inte kan vara delaktiga fullt ut i barnens aktiviteter som i fritidssysslor på grund 

av nedsatt förmåga att vistas i miljöer med mycket intryck, ljud och ljus. Det leder till att 

många därför undviker att delta i sådana aktiviteter.  

Bendz (2003) beskrev i sin studie att personer som insjuknat i stroke upplevde att de inte 

kunde eller vågade vara aktiva i aktiviteter med sina barn på grund av rädslan för att få en ny 

stroke. De kände sig därför frustrerade och upplevde sig förlora en viss kontroll över sitt liv. I 

studien av Low, et al. (2003) konstaterades det att föräldrar som insjuknat i stroke hade behov 

av stöd för att kunna vara delaktiga i sina barns liv och aktiviteter. De kände att stöd från 

rehabiliteringsteamet behövdes för att få tillbaka självförtroendet och för att lära sig strategier 

för att kunna hantera olika situationer och aktiviteter exempelvis med barnen.  

Röding et al. (2007) redovisade i sin studie hur männens och kvinnornas föräldraroll 

påverkades efter insjuknandet i stroke. Båda könen kände att de inte kunde leva upp till de 
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rollförväntningar som de hade på sig. Männens föräldraroll förändrades både på ett positivt 

och negativt sätt. De hade mer tid för barnen men kände sig inte längre som den starka och 

osårbara pappan efter insjuknandet. De hade en oro inför sin yrkesverksamma roll eftersom de 

kände ett ekonomiskt ansvar för familjen. Kvinnorna har haft omsorg över barnen och sett till 

att de sköter sig och gör sina skoluppgifter hemma. Efter stroke hade kvinnorna svårt att klara 

av dessa uppgifter och leva upp till sin roll som mamma. Båda könen uttryckte att det var 

främst tröttheten som begränsade deras aktiviteter med sina barn. De kände frustration över 

vad som har hänt eftersom de hade fortfarande ett aktivt liv som förälder.  

Ovan nämnda studier beskriver individens tillfredställelse med livet efter stroke och lägger 

inte fokus på föräldrars upplevelser av delaktighet i aktiviteter med sina barn efter att de 

insjuknat i stroke. En arbetsterapeut bör sträva efter en helhetssyn på individens livssituation 

(Socialstyrelsen, 2001). Detta innebär att arbetsterapeuten även tar hänsyn till individers olika 

roller under rehabiliteringen. Som arbetsterapeuter kommer författarna att möta föräldrar som 

insjuknat i stroke och det är viktigt att stödja dem i sin föräldraroll samt att främja deras 

upplevelse av delaktighet med sina barn.  

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången ett fåtal studier som beskriver föräldrars 

upplevelser av delaktighet med sina barn efter insjuknandet i stroke. Rehabilitering efter 

stroke är en lång process och kräver att rehabiliteringsteam däri arbetsterapeuten har en större 

kunskap om personers egna upplevelser av delaktigheten i aktiviteter med sina barn. Därför 

avser författarna till föreliggande studie att undersöka detta ämne vidare. 

 

Syfte  

Syftet var att belysa hur personer som är föräldrar och som insjuknat i stroke upplever 

delaktighet i aktiviteter med sina hemmavarande barn. 

 

 

Metod 

 

Design 

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ ansats med innehållsanalys. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) ger denna metod en beskrivande information och djupare tolkning av 

deltagarnas upplevelser. Insamling av data gjordes genom intervjuer, eftersom detta är en 

lämplig metod då man vill ta reda på människors subjektiva erfarenheter om ett ämne (Kvale 
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& Brinkmann, 2009). En intervjuguide utformades i förväg med semistrukturerade frågor samt 

öppna följdfrågor för att förtydliga studiens syfte (Bilaga 1). 

Undersökningsgruppen 

Inklusionskriterierna till denna studie var att deltagarna skulle vara oavsett kön i åldrarna 35 – 

45 år, som insjuknat i stroke för cirka ett halvt år till fem år sedan och vara förälder med 

hemmavarande barn i åldrarna 0 – 15 år samt att kunna utrycka sig verbalt på svenska.  

Undersökningsgruppen bestod av fyra kvinnor och tre män. Alla utom en var gifta. Antalet 

barn i hushållen var mellan ett och fyra stycken, minsta barnet var 4 år och det äldsta var 15 år 

gammal (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Beskrivning av undersökningspersonerna (n=7) 

Person – kön Ålder* Civilstånd Antal barn Ålder på barn* Antal månader 

från 

insjuknandet* 

Kvinna  42 Ensamstående 2 13/15 18 

Man  45 Gift 2 8/13 8 

Man  40 Gift 2 12/15 22 

Man 45 Gift 4 6/8/13/14 6 

Kvinna  37 Gift 2 8/13 34 

Kvinna  41 Gift 1 4 33 

Kvinna  35 Gift 2 5/9 67 

*Data gäller vid intervjutillfället november 2010 

 

Datainsamling  

Fyra intervjuer gjordes i undersökningspersonernas egna hem. Enligt Kvale & Brinkmann, 

(2009) rekommenderas att intervjuerna genomförs i trygg och välkänd miljö vilket ger en 

avslappnad och bekväm situation för deltagaren. De övriga tre deltagarna intervjuades via 

MSN Windows Live Messenger eftersom de inte bodde i Skåne. MSN Windows Live 

Messenger är ett direktmeddelande system, utvecklat av Microsoft och programmet möjliggör 

chatt och samtal via nätet i enskilda loggrum (Wikipedia, 2010). Internet är ett bra verktyg för 

att utföra interaktiva chattar och samtal eller intervjuer i realtid på ett effektivt sätt (Daneback 
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& Månsson, 2008). Författarna till denna studie valde att använda samtal via programmet med 

mikrofon och webbkamera. Det ansågs vara viktigt att båda höra och se varandra och inte bara 

få skriftlig information som via chatt från undersökningspersonerna (Kvale & Brinkmann, 

2009). Under dessa intervjutillfällen satt båda parterna i sitt eget hem. 

Båda författarna medverkade under alla sju intervjuer. Författarna delade på ansvaret för 

intervjuerna vilket innebar att en författare hade huvudansvaret för huvudfrågorna medan den 

andra författaren kompletterade och ställde följdfrågor om det behövdes. Författarna turades 

om att ha huvudansvaret för tre respektive fyra intervjuer. Intervjuerna inleddes och 

avslutades som rekommenderas i litteraturen (Kvale & Brinkmann, 2009). Det förklarades 

även hur och när studien kommer att publiceras, vilket upplevdes positivt av alla 

undersökningspersonerna.  

Intervjuerna tog cirka 45 minuter där enbart ljud spelades in samtidigt på mobiltelefon och 

digitalkamera för att författarna själva skulle kunna lyssna på innehållet. Enligt Malterud 

(1998) är detta lämpligaste sätt att registrera samtalsdata och på så sätt kan intervjuarens 

uppmärksamhet koncentreras på ämnet och på undersökningspersonen. Alla intervjuer 

inleddes med enkla bakgrundsfrågor som ”Hur gammal är du? Hur många barn har du och 

hur gamla är de?”. Det gjorde situationen avslappnad för undersökningspersonen. Detta 

styrks även i litteraturen (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter varje avslutad intervju tillfrågades 

undersökningspersonerna om det gick bra att författarna kontaktade dem om några eventuella 

frågor funderingar skulle uppstå. 

 

 

Procedur 

Arbetsterapeuter inom Region Skåne och inom Kommunal regi i sydvästra Skåne kontaktades 

via telefon och mejl och informerades om studiens syfte och innehåll. Två personer gav sitt 

medgivande till sin arbetsterapeut att lämna ut sitt telefonnummer direkt till författarna.  

På Stroke - Riksförbundets hemsida (2010) fann författarna information om Stroke mitt i livet 

– SMIL, en verksamhet för personer som insjuknat i stroke i arbetsför ålder. För att sprida 

information om SMIL har Stroke - Riksförbundet skapat en grupp på internetsajten Facebook 

där man kunde gå in och bli medlem. Eftersom författarna redan var registrerade på Facebook 

var det lätt att bli medlemmar i SMIL. En allmän förfrågan skrevs i gruppens logg om det 

fanns någon som ville delge sina erfarenheter till studien. Svar inkom från ett flertal 

medlemmar i SMIL och författarna valde att kontakta dem som svarade allra först och som 
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uppfyllde kriterierna. Fyra personer kontaktades via mejl och en person kontaktades efter att 

författarna fick personens telefonnummer av SMIL – verksamhetens ordförande i Skåne som 

också är medlem i SMIL på Facebook. 

Alla undersökningspersonerna som blev aktuella för studien kontaktades via telefon och 

informerades om studiens syfte av författarna. Informationsbrev och samtyckesblankett med 

författarnas underskrift samt ett frankerade svarskuvert skickades till deras hemadresser.  

Efter att författarna hade fått in samtyckesblanketterna, kontaktades undersökningspersoner på 

nytt för att bestämma plats och tid för intervjun.  

 

Bearbetning av insamlad data 

I anknytning till intervjutillfällena skrevs samtalsdata ut ordagrant och en kvalitativ 

innehållsanalys gjordes enligt Granskär & Höglund - Nilsen (2008). Kvalitativ innehållsanalys 

är en metod för att tolka innebörden och sortera det insamlade materialet i olika kategorier. 

Författarna turades om att transkribera intervjuerna, för att sedan kontrollera varandras texter 

genom att lyssna på samtliga ljudmaterial på nytt. Enligt Malterud (1998) blir 

innehållsanalysen mer trovärdig om flera personer, i detta fall både författarna, analyserar 

samma text. Detta gjorde att inga viktiga data förlorades. 

Dataanalys gjordes enligt rekommendationer av Malterud (1998). För att få en helhetsbild 

över undersökningspersonernas berättelse läste författarna igenom texterna var för sig. 

Därefter tog författarna enskilt ut meningsbärande enheter som svarade på syftet och sedan 

jämförde för att se likheter och skillnader. Utifrån studiens syfte kondenserades de 

meningsbärande enheterna och därefter omvandlades de till koder tillsammans av författarna. 

Koderna delades upp i kategorier och subkategorier. Därefter skapades två huvudkategorier 

genom att sammanfoga subkategoriernas innebörd vilket besvarade studiens syfte. Materialets 

trovärdighet ökades genom att handledaren gav synpunkter på kategorierna som författarna 

skapade.  

 

Etiska övervägande 

Under studiens gång har hänsyn tagits till och reflekterats över etiska överväganden enligt 

Vetenskapsrådet (2002) principer.  

Informationsbrevet som undersökningspersonerna fick, innehöll beskrivning av olika etiska 

aspekter såsom att deltagandet var helt frivilligt och de hade rätt att avbryta sitt deltagande i 
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studien när som helst utan angivande av skäl. Vidare fick undersökningspersonerna 

information om att datainsamlingen skulle ske genom en bandinspelad intervju av båda 

författarna. Etiska överväganden gällande intervjusituation gjordes, då det kunde upplevas 

obehagligt att bli intervjuad av två personer samt att intervjun även skulle beröra andra 

känsliga livsområden. Undersökningspersonerna fick även erbjudandet att själva välja plats för 

intervjun, för att de skulle känna sig trygga under intervjutillfället. 

All material i studien hanterades konfidentiellt, så att det endast var tillgängligt för författarna 

och handledaren och det klargjordes också att materialet skulle förstöras efter studiens 

godkännande.  

 

 

Resultat 

Genom analysen framkom två huvudkategorier och sex underkategorier: Den första kategorin 

beskriver Positiv och negativ inverkan på delaktighet i aktiviteter med barn med 

subkategorierna: Närmare relation och mer tid till barnen, Känslomässiga reaktioner och 

Hjärntrötthet. Den andra kategorin beskriver: Strategier att hantera delaktighet i aktiviteter 

med barnen med subkategorierna: Vila, Delaktighet utifrån egna förutsättningar och Ge större 

ansvar för barnen (Tabell 2). 

Citat kommer att tilläggas under varje kategori för att belysa förståelsen av intervjuerna och de 

används i den form som undersökningspersonerna utryckte.  

 

Tabell 2. Beskrivning av huvudkategorier och subkategorier 

Positiv och negativ inverkan på 

delaktighet i aktiviteter med barnen  

 Strategier att hantera delaktighet i 

aktiviteter med barnen 

– Närmare relation och mer tid till barnen 

– Känslomässiga reaktioner  

– Hjärntrötthet 

 

 

 

 

– Vila 

– Delaktighet utifrån egna förutsättningar 

– Ge större ansvar för barnen 

 

Positiv och negativ inverkan på delaktighet i aktiviteter med barnen  

Denna huvudkategori beskriver att föräldrarna kände både positiv och negativ inverkan på 

delaktigheten i aktiviteter med barnen efter insjuknandet i stroke. Det positiva var att de 

upplevde en annan sorts närhet och mer tid till barnen. På grund av hjärntrötthet upplevde 
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föräldrarna begränsningar och därmed en negativ inverkan på delaktigheten i aktiviteter med 

barnen. De känslomässiga reaktionerna som föräldrarna upplevde, var frustration, sämre 

tålamod och saknad över att inte räcka till som förälder. 

 

Närmare relation och mer tid till barnen 

Kategorin beskriver att stroke medförde att föräldrar upplevde att de kommit närmare sina 

barn och har mer tid med dem än innan insjuknandet.  

Föräldrarna värdesatte familjelivet mer än tidigare. De upplevde av att de fick mer tid för/med 

barnen efter stroke. Många poängterade att de har kommit varandra närmare som förälder och 

barn men också som en familj.  

”Jag värdesätter min familj och mina barn på ett helt annat sätt idag.”  

Föräldrar beskrev att äta middag tillsammans och ta sig tid att diskutera och reflektera över 

dagens händelser med barnen gav dem en närmare relation till varandra. Genom att ha egentid 

tillsammans med sitt barn då det bara var förälder och barn utan övriga familjemedlemmar gav 

också möjlighet till att komma varandra närmare. 

”Jag försöker att ha tjejhelg med min dotter i alla fall två gånger om året ja 

vi går på bio, museum, käkar pizza, tittar på film bara så där mysa helt 

enkelt. Det verkligen jag försöker upprätthålla för att få en bra grund… då 

står bara vi i centrum... Hon får fritt spelrum. Så det är en viktig aktivitet 

som jag känner… att ta sig tid att när de vill prata.” 

Eftersom tonårsbarnen umgicks mycket med sina egna kompisar, tyckte föräldrarna att 

exempelvis laga mat tillsammans eller att hjälpa till med läxorna gav dem möjlighet att vara 

tillsammans och komma närmare varandra. De sociala aktiviteter som utfördes i och utanför 

hemmet som att spela spel och gå på museum var också ett sätt för föräldrarna att uppleva en 

annan närhet till sina barn och upptäcka nya egenskaper hos sina barn. 

”Det är det därför jag tycker, är skönt att kunna göra läxorna. För att de för 

man lite mer tid med dem.” 

 

Känslomässiga reaktioner 

Kategorin beskriver känslorna som föräldrar upplevde efter insjuknandet.  
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Känslomässiga reaktioner efter stroke beskrevs av föräldrarna som saknad, frustration, sämre 

tålamod samt känslan av att inte räcka till som förälder. Saknad och frustration upplevdes när 

föräldrar inte kunde delta i eller utföra aktiviteter med sina barn. Många beskrev att de saknar 

att vara delaktiga fullt ut i aktiviteter som rör till exempel skolan. Att inte kunde hjälpa sitt 

barn med till exempel vid matteuppgifter eller ordförståelse beskrevs som frustrerande. 

”Ja, flicka skriver och lär sig ord och det kan jag inte hjälpa henne med […] 

Det är svårt, otroligt svårt… Jag skulle kunna lägga mig ner och gråta.” 

Försämrat tålamod orsakade att föräldrarna inte var lika engagerade i barnens aktiviteter som 

tidigare. Ett flertal uttryckte svårigheter att räcka till och finnas till hands för sina barn. De 

upplevde otillräcklighet i sitt föräldraskap och kände att de var en skör länk i familjen. 

”Jag känner mig otillfredsställd som förälder, mycket. Jag tycker att jag är 

en dålig mamma, det är inte så konstigt då, att jag känner att jag inte räcker 

till, det är ett problem.” 

Några föräldrar utryckte en saknad över att inte kunde delta i fysiska aktiviteter med barnen 

till exempel att cykla tillsammans, men tidigare har man inte lagt mycket vikt vid dem men 

idag känns de mer viktiga. 

 

Hjärntrötthet  

Kategorin beskriver hur hjärntröttheten påverkade negativt delaktigheten i aktiviteter med 

barnen. 

Föräldrar upplevde att det var främst hjärntröttheten som begränsade deras delaktighet i 

aktiviteter med barnen. Hjärntröttheten kunde slå till närsomhelst under dygnet och upplevdes 

som största hindret i vardagen med barnen. Föräldrar ville göra så mycket som möjligt med 

sina barn men deras ork på grund av hjärntröttheten räckte inte till alla aktiviteter de önskade 

utföra tillsammans med barnen. 

”Jag vill ju göra mer med barnen, men hjärntröttheten säger sitt.”  

Det framkom att engagemanget i barnens skolarbete minskades på grund av hjärntröttheten 

och de orkade inte ha kontroll över dessa aktiviteter så som tidigare.  

”jag känner mig inte lika alert i och med jag kan inte var med som förut, jag 

låg på bättre med skolarbetet […]  
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Hjärntröttheten orsakade även att föräldrarna inte orkade med långa diskussioner och dispyter 

med barnen vilket bidrog till en rakare och tydligare kommunikation.  

”Ja, jag har väl inte samma tålamod med diskussioner, orkar inte med tjafs 

är vad man kan säga, ett nej är ett nej och ingenting annat”. 

Sociala aktiviteter med barnen blev också åsidosatta, exempelvis att gå på eller arrangera 

middags bjudningar eller gå på barnkalas. 

 

Strategier att hantera delaktighet i aktiviteter med barnen 

Denna huvudkategori beskriver hur föräldrarna använde sig av olika strategier i form av vila, 

deltagande utifrån egna förutsättningar och ge större ansvar för barnen. 

 

Vila 

Föräldrarna berättade att vila var den mest använda strategin för att ha kraft till delaktighet i 

aktiviteter med barnen. De behövde vila på grund av att hjärntröttheten kunde slå till 

närsomhelst under dygnet.  

”Den tröttheten går inte att beskriva, det bara säger pang man blir riktigt 

urladdad och man vill bara gå och lägga sig och ladda batterierna igen.” 

De föräldrar som arbetade, fick vila när de kom hem för att orka med aktiviteter resten av 

dagen som till exempel att kunna laga mat eller att leka med sitt barn. Vila inför ett barnkalas 

eller gå ifrån och vila under en middag liksom att gå undan och vila när barnen hade kompisar 

hemma var sätt att spara på krafterna för att kunna utföra aktiviteter med barnen. På helgen 

valde några av föräldrarna att inte vila för att kunna utföra aktiviteter med sina barn under 

dagen. Det i sin tur ledde det till att kvällen blev kortare. När föräldrarna var på badhuset med 

sina barn, kunde de gå ifrån och sätta sig och vila. 

”Ja, bada. Ja det kan vi göra men då vill jag att vi åker tillsammans med min 

man hela familjen. Han läser ju mig bra också, han säger: gå o fika eller sätt 

dig ner nånstans så badar jag så länge.” 

De flesta vilade varje dag för att klara av aktiviteter med barnen. 
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Delaktighet utifrån egna förutsättningar 

Kategorin beskriver hur föräldrar deltog i aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar.  

Den fysiska begränsningen gjorde att många hade svårt att utföra aktiviteter som att spela 

fotboll, springa och simma eller cykla tillsammans med barnen. Föräldrarna upplevde att det 

var viktigt att vara närvarande och delaktiga i barnens vardag trots begränsningar. De försökte 

vara delaktiga även i fysiska aktiviteter med barnen men i mindre utsträckning än tidigare. De 

försökte ändå för barnens skull till exempel att spela fotboll genom att småkicka eller att vara 

med i badhuset genom att bara vara med i vattnet. 

Föräldrar till äldre barn beskrev att det var betydelsefullt för dem att stödja och vara delaktiga 

exempelvis i läxläsningen utifrån sin egen dagsform och de poängterade även att det var 

viktigt att vara med på föräldramöten och på så viss känna sig delaktiga i barnens skolgång. 

Genom att vara med till exempel på fotbollsmatcher eller sitta och titta på barnets teaterlektion 

kände föräldrar delaktighet i barnens aktiviteter.  

”Jag följer med på fotbollen och jag hejar på dem […]. Jag tycker det är 

viktigt att jag är där och det behöver inte nödvändigtvis vara saker jag gör 

med dem.” 

Trots begränsningar upplevde föräldrarna att det var viktigt att försöka klara dessa aktiviteter 

utifrån sina egna förutsättningar. 

 

Ger större ansvar för barnen 

Denna subkategori beskriver att föräldrarnas begränsningar ledde till att barnen fick större 

ansvar för vissa aktiviteter. 

Att ge större ansvar i vissa aktiviteter för barnen betydde inte enligt föräldrarna att barnen fick 

göra hela aktiviteten själva. Barnen kunde till exempel självständigt ta på sig pyjamasen och 

förberedde sig till nattning och sen kunde föräldern läsa nattsagan. Barnen fick också själva 

åka buss till sina fritidsaktiviteter, men förälder var med hela vägen till bussen och såg till att 

barnet kom på bussen och väntade tills barnet åkte iväg. 

”[…]vi har löst det så att jag följer henne ner till bussen och hon åker till 

stationen och möter hennes pappa där och han kör henne därifrån till 

dansen o så har hon egen mobiltelefon, så är det nåt så ringer hon, annars 

sitter hon o lyssnar på musik på bussen. Det har hon gjort sen hon var 7, åkt 

bussen då. Men jag tänker inga byten ingenting o hon sitter alltid längst 
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fram, ja, jag får inte vara så hönsig när jag är sjuk, det kostar för mkt att 

vara det.” 

Ibland kunde barnen vara med och ha större ansvar vid matlagningen och föräldern fanns med 

som ett verbalt stöd.  

”[…] barnen har fått ta större ansvar till exempel vid matlagning så får dem 

göra de uppgifter som inte jag klarar av att göra längre. Barnen har fått ta 

mer ansvar i mer avancerade grejor, de har de fått göra. De har blivit mer 

vuxna.” 

De äldre barnen fick hjälpa till vid inköp genom att bära tyngre matkassar och även att bära 

tvättkorgen från tvättstugan. 

”[…] de får hjälpa mig att handla, bära o så där. Och så försöker jag gå ner 

till tvättstugan själv och nån av dem får följa med och hjälpa mig och bära 

[…]” 

I de familjer där det var flera barn fick barnen hjälpa varandra i större utsträckning och de fick 

också tidigt lära sig att lösa problem på egen hand. Föräldern var med som stöd och följde upp 

barnens eventuella beslut. 

”För brusade jag upp och la mig i, men det gör jag inte längre på samma 

sätt. Barnen får själva reda ut det.” 

Föräldrarna upplevde att det gynnade deras barn att de fick större ansvar och att det ökade 

barnens självständighet att klara av vardagen. 

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Författarna anser att den kvalitativa metoden kunde bäst besvara studiens syfte. Denna metod 

är enligt Kvale & Brinkmann (2009) lämplig, då man vill förstå en annan människas 

livssituation, beskriva hennes upplevelser och därefter tolka den. Författarna till denna studie 

tyckte att båda skulle delta i alla intervjuerna. Då fick båda en egen bild av intervjupersoner, 
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och fick samma information som kunde diskuteras efter varje intervjutillfälle. Det hjälpte 

också till att öva upp sin intervjuteknik.  

Den i förväg konstruerade intervjuguiden gav stöd och säkerställde att samtliga 

intervjupersoner fick samma frågor. Begreppet aktivitet fick dock förtydligas, då det 

upplevdes som ett invecklat uttryck av många intervjupersoner. Kvale & Brinkmann (2009) 

föreslår att frågorna bör vara lätta att förstå och befriade från akademiskt yrkesspråk. Vad som 

kan ha påverkat studiens pålitlighet var att frågorna inte alltid följdes åt i samma ordning 

under varje intervju, vilket berodde på att författarna till denna studie valde att följa upp vad 

som sades och också för att undvika att ställa samma fråga igen när den redan blev besvarat 

genom en annan fråga. Kvale & Brinkmann (2009) menar att det finns möjlighet att ändra på 

frågornas ordningsföljd, då man vill följa upp de specifika svaren som har berättats av 

intervjupersonerna, vilket också är ett bevis på ett aktivt lyssnande från intervjuares sida.  

Eftersom det var svårt att få tag på lämpliga personer via arbetsterapeuter på vårdcentraler 

eller andra rehabiliteringsenheter, söktes frivilliga deltagare till studien via internetsajten 

Facebook. Med den här metoden ökades chansen för att snabbare få in deltagare till studien. 

Denna metod tycker författarna ligger i tiden eftersom dessa typer av social medier växer och 

blir en allt större kommunikationsarena, bland många olika grupper i samhället. De som 

svarade först på förfrågan på Facebook, blev tillfrågade om deltagandet i studien. Det var 

svårt att bedöma om resultatet hade blivit annorlunda om författarna hade intervjuat också 

dem som svarade senare på förfrågan. Antalet undersökningspersoner beräknades dock som 

tillräckligt med tanke på studiens omfattning och den tid som fanns till förfogande. Malterud 

(1998) menar att med ett stort antal undersökningspersoner kan materialet bli för oöversiktligt 

och analysen ytlig.  

Att intervjua personer via Internet var ett nytt sätt, men att prata via Windows Live Messenger 

var en välanvänd metod för både författarna och undersökningspersonerna i vardagen. 

Metoden möjliggjorde att intervjua personer som var geografiskt avlägsna från författarna och 

som kunde ge värdefull information om studiens ämne trots avståndet. Det var därmed ett 

bekvämt sätt så att ingen av parterna behövde förflytta sig långt utanför sitt hem för en 

intervju. Webbkameran användes för att skapa en känsla av kroppslig närvaro och för att se 

intervjupersonernas kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket kan missas via ett vanligt 

telefonsamtal enligt Kvale & Brinkmann (2009). 

Enligt Malterud (1998) är det betydelsefullt att intervjuaren har kontroll över sin utrustning 

innan intervjutillfället, därför prövades alla tekniska utrustningar så att dem inte skulle ge 

några störande moment under intervjuerna. Trots det, uppstod problem med 
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Internetanslutningen under några sekunder vid intervjuerna, vilket försämrade ljudkvalitén. 

Detta skulle kunna störa deltagarens berättelse då han/hon behövde upprepa sina svar och 

kanske kom av sig mitt i sin berättelse. Detta påverkade emellertid inte resultatet i sin helhet 

och upplevdes inte heller negativt av någon av parterna.  

Med studiens inklusionskriterier fanns det förhoppningar om att respondenter skulle ge en 

bred bild om sina upplevelser av delaktigheten i aktiviteter med sina barn . Enligt Graneheim 

& Lundman (2003) kan variation på inklusionskriterier ge varierande beskrivningar av ämnet 

som studeras och därmed öka studiens trovärdighet.  

Att skriva ut och analysera text var ett tidskrävande arbete men gav möjlighet till författarna 

att öva på denna typ av metod. Citat användes efter varje kategori för att förtydliga kategorins 

innehåll och ge läsaren möjlighet att själv göra egna tolkningar. Enligt Malterud (1998) 

belyser citat viktiga delar från datamaterialet och som författarna vill förtydliga ytterligare. 

 

Resultatdiskussion 

Det övervägande resultatet visar både positiv och negativ effekter samt att föräldrarna har lärt 

sig strategier för att kunna vara delaktiga i aktiviteter med barnen.  

Människan är i naturen en aktiv varelse och har olika roller där föräldrarollen är en central del 

i mångas liv. Att vara förälder innebär att man är delaktig i många olika aktiviteter med sina 

barn (Kielhofner, 2008). När en oväntad händelse, som att insjukna i stroke, inträffar kan 

delaktigheten minskas eller förändras i aktiviteter (Law, 2002). Det bekräftar även denna 

studies resultat. En anledning till minskad delaktighet i aktiviteter var hjärntröttheten som 

många upplevde i olika utsträckning. Den hade en negativ inverkan på delaktighet i aktiviteter 

med barnen eftersom den kunde komma plötsligt och hindrade eller avbröt aktiviteter med 

barnen. Att tröttheten är ett problem som påverkar aktivitetsutförandet efter stroke, styrks av 

andra författare som till exempel Carlsson (2010). Carlsson menar att hjärntröttheten kommer 

oväntad och har en icke kontrollbar effekt på individen. Staub & Bogousslavksy, (2001) 

menar att hjärntröttheten kan vara det enda symtom som kan påverka det dagliga livets 

aktiviteter som människor engagerar sig i. Den påtagliga tröttheten kan hindra personen att 

återuppta fullt sina tidigare aktiviteter, till exempel med sina barn, som också denna studie 

pekar på. ICF (Socialstyrelsen, 2003) beskriver att delaktighet i aktivitet har en positiv effekt 

på hälsan och välbefinnandet. Downs (2008) menar att delaktighet i aktiviteter med barn ger 

glädje och skapar välbefinnande både hos förälder men också hos barn. Trots hjärntrötthet var 

föräldrarna motiverade till att var delaktiga i barnens aktiviteter så mycket de kunde.  
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Ibland kan insjuknandet i stroke ge positiva effekter på individer då de upplever en ökad 

närhet och kärlek till dem som betyder mest i deras liv (Murray, 2007). Resultatet i denna 

studie indikerar också på en positiv följd efter att föräldrarna insjuknat i stroke. Föräldrarna 

upplevde närmare relation och mer tid för barnen samt att de värderade familjelivet på ett mer 

positivt sätt jämfört med före insjuknandet. Detta stämmer överens med studien av Röding et 

al. (2003) som beskriver att papporna upplevde sig ha mer tid för sina barn.  

Författarna till denna studie tror att en anledning till detta kan vara att föräldrarna var 

sjukskrivna eller arbetade deltid och därmed hade mer tid för familjen och barnen. 

Alla livshändelser ger, liksom stroke upphov till känslomässiga reaktioner (Murray, 2007). 

Föräldrarna upplevde olika känslor kopplade till föräldrarollen som ofta var av negativ 

innebörd. De mest dominerade känslorna var frustration, saknad och otillräcklighet i 

föräldraskapet med anledningen av att de inte kunde vara delaktiga i aktiviteter med barnen i 

samma utsträckning som före stroke. Detta styrks av Röding et al. (2007) studie där 

föräldrarollen påverkades för män som upplevde sig inte lika starka och osårbara som pappa, 

och för kvinnor som kände att de inte kunde leva upp till sin roll som mamma efter 

insjuknandet. Kielhofner (2008) menar att efter en sjukdom kan individen ha svårt att 

upprätthålla sina roller i det dagliga livet och behöver ändra inställningen gällande aktiviteter 

som denna roll innebär. Vidare menar Kielhofner att personens intresse och roller samt 

upplevelsen av aktivitetsutförandet bör identifieras och främjas i rehabiliteringen. En positiv 

effekt av arbetsterapi träning i dagliga aktiviteter har påvisats gällande förmågan att utföra 

exempelvis hushållsarbete och inköp (Socialstyrelse, 2005). Författarna till denna studie tror, 

att genom att träna på viktiga aktiviteter i hemmet, exempelvis aktiviteter som involverar 

hemmavarnade barn, kan hjälpa personen att hitta tillbaka till en fungerande vardag som 

förälder. 

Resultatet i denna studie indikerar på att föräldrar använder olika strategier för att kunna vara 

delaktiga i aktiviteter med barnen. Den mest användbara strategin var att vila sig innan, under 

och efter aktiviteter. Det framkom i resultatet att föräldrarna vilade exempelvis efter att de 

kommit hem från jobbet eller under en middag även när de hade främmande hos sig. 

Kielhofner (2008) menar att människor skapar nya rutiner och vanor som passar till deras nya 

livssituation, vilket innebär att de kan leva utifrån sina personliga behov. Det kan vara svårt 

för föräldrar som insjuknat i stroke och som tidigare kanske levt ett aktivt liv att vara 

begränsade i meningsfulla aktiviteter på grund av tröttheten. Low et al (2003) menar att stöd 

och kunskap om olika strategier från rehabiliteringspersonal behövs till föräldrar som 
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insjuknat i stroke för att kunna vara delaktiga i barnens aktiviteter. Stroke är en sjukdom som 

kräver rehabiliteringsinsatser under en längre period efter insjuknandet och därför är det 

viktigt att stöd ges efter individuella behov. Det är även viktigt att informera närstående om 

vad det innebär att insjukna i stroke och hur konsekvensera kan bli gällande aktiviteter med 

hemmavarande barn. Detta bekräftas även av Carlsson (2010).  

En annan strategi som användes av föräldrarna var att de deltog i aktiviteter utifrån sina egna 

förutsättningar. Kielhofner (2008) menar att en sjukdom som ger funktionshinder kan hindra 

personen att vara delaktig i aktiviteter hon önskar utföra. I Bendz (2003) studie framkom det 

att föräldrarna undvek att vara delaktiga i vissa aktiviteter med sina barn på grund av rädslan 

att få en ny stroke. Till motsats från Bendz studie visar resultatet i föreliggande studie att 

föräldrarna ville vara delaktiga och göra så mycket som möjligt med sina barn och gav inget 

uttryck av oro att insjukna på nytt. De deltog i aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar och 

de kände sig delaktiga trots eventuella funktionshinder. Townsend & Polatajko (2008) betonar 

att delaktigheten kan uppnås genom subjektiva upplevelser, som också framkommit i denna 

studie, då när föräldrar var med under barnens fritidsaktiviteter exempelvis på en 

fotbollsmatch och hejade på barnet. 

Den tredje strategin var att föräldrarna gav större ansvar till sina barn, vilket betydde inte att 

ansvaret lades helt över barnen. Enligt Karlsson (2008) är förälder alltid en ledare, medan 

barnet är medskaparen i aktiviteterna. Tillsammans skapar de struktur och rutiner som båda 

kan trivas med. När familjens dagliga rutiner förändras på grund av sjukdom behöver de stöd i 

att tillsammans hitta ett sätt att bygga upp nya fungerande vardagsrutiner och 

ansvarsfördelning inom familjen (Forsberg – Wärleby, 2010). Kielhofner (2008) menar att 

alla människor har vanor och rutiner naturligt i vardagen som fortgår utan att de tänker på det. 

Genom struktur mellan dagliga aktiviteter uppnås välbefinnande i vardagen.  

 

 

Konklusion 

Resultatet i vår studie har bidragit en ökad förståelse och en djupare insikt för föräldrar som 

insjuknat i stroke. Den har även gett oss en förståelse hur arbetsterapeuter inom vården skulle 

kunna hjälpa dessa personer i deras föräldraroll. En tolkning vi gör utifrån vårt resultat är att 

de arbetsterapeutiska interventionerna borde fokuseras mer på aktiviteter med barnet redan i 

ett tidigt skede av rehabiliteringen. Arbetsterapeuten bör vara medveten om vilka förändringar 

stroke kan ge inom familjen och bör beakta individens hela livssituation samt stödja 
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hennes/hans föräldraroll under rehabiliteringen. Arbetsterapeuten bör dessutom skapa 

möjlighet till föräldrar som insjuknat i stroke att kunna vara delaktiga i aktiviteter med sina 

barn trots funktionshinder. Detta kan man göra genom att kartlägga aktiviteterna som är 

viktiga för förälder att utföra med sina barn. Efteråt kan arbetsterapeuten tillsammans med 

föräldern anpassa aktivitetsutförandet till hennes/hans förmågor. Arbetsterapeuten bör lära ut 

strategier för personer som insjuknat i stroke att hantera sin trötthet genom att lyssna på sin 

egen kropp.  

Ålders och individanpassad rehabilitering efter stroke är därmed av största vikt. Gällande 

framtida studier anser författarna att det behövs fler studier som fokuserar på hur föräldrar 

upplever sin delaktighet i aktiviteter med sina hemmavarnade barn.  
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      Bilaga 1 

Bakgrundsfrågor   

Hur gammal är du? 

Familjesituation – hur många barn har du och hur gamla är de? 

Civiltillstånd?  

Hur ser ditt boende ut?  

Vad jobbar du med och hur många procent jobbar du? 

Hur många år sedan fick du stroke? 

Hur upplever du att ditt föräldraskap är pga stroke? 

 

Intervjufrågor: 

 Hur ser en vardag ut för dig? Hur ser en helgdag ut för dig? 

 Hur ser en vanlig dag ut för dig som förälder?  

 Vilka aktiviteter utför du idag tillsammans med dina barn?  

 Vilka aktiviteter är viktiga att kunna utföra för dig som förälder med ditt/dina barn? 

 Hur påverkar sjukdomen din delaktighet i aktiviteter med ditt/dina barn  

 Finns det situationer eller aktiviteter som du upplever är problematiska? Om, ja vilka?  

 Finns det aktiviteter som du utför annorlunda tillsammans med ditt/dina barn, idag? 

 Finns det aktiviteter som Du/Ni har valt bort pga stroke? Om ja, vilken/vilka och hur 

upplever du detta? 

 Är det något mer du vill berätta/tillägga? 

 

 


