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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Antalet patienter som överlever stroke ökar, till följd av det behöver fler patienter 

lära sig att leva med en förändrad kropp, både fysiskt och emotionellt. Återhämtningen är 

långsam och insikten om att ha drabbats av stroke kan komma i ett senare skede vilket medför 

en stark sorg av förlust, både av kropp och identitet. Syfte: Syftet var att belysa patienters 

erfarenheter av att leva med en förändrad kropp efter stroke. Metod: En litteraturöversikt. 

Artiklarna söktes via databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. De nio artiklar som valdes 

analyserades genom innehållsanalys samt diskuterades mot Merleau-Pontys teori om den 

levda kroppen. Resultat: Tre kategorier identifierades, Den emotionellt förändrade kroppen, 

Den förändrade kroppens påverkan på sociala relationer och Att lära sig leva med sin 

förändrade kropp efter stroke. Slutsats: Många patienter upplevde efter sin stroke förlorad 

identitet, förlorad självkänsla och social isolering, mycket på grund av bristande tro till sina 

kroppar. Socialt stöd och kunskap ökade patienternas kroppskännedom och tron på sig själv, 

därmed dras slutsatsen att sjuksköterskan bör lägga större fokus på patienters erfarenhet av sin 

förändrade kropp, både på den emotionella- och fysiska rehabiliteringen för att öka 

livskvaliteten hos patienterna och förebygga att de känner sig trygga med sin förändrade 

kropp.   

 

 

Nyckelord 

Stroke, kroppsuppfattning, självbild, förändrad kropp, stöd 

  



 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 1 

2 Bakgrund 1 
2.1 Att drabbas av stroke 1 
2.2 Återhämtning efter stroke 2 
2.3 Omvårdnad efter stroke 3 
2.4 Livskvalitet efter stroke 4 
1.1 2.5 Förändrad kropp och kroppsuppfattning 4 
2.6 Teoretisk referensram 5 

3 Problemformulering 6 

4 Syfte 6 

5 Metod 6 
5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 7 
5.2 Sökningsförfarande 7 
5.3 Kvalitetsgranskning 8 
5.4 Analysprocessen 9 

6 Forskningsetiska överväganden 11 

7 Resultat 11 
7.1 Den emotionellt förändrade kroppen 11 

7.1.1 Att inte känna igen sig själv 11 
7.1.2 Fånge i sin kropp 12 
7.1.3 Rädsla 12 

7.2 Den förändrade kroppens påverkan på sociala relationer 13 
7.2.1 Utanförskap 13 
7.2.2 Isolering 13 

7.3 Att lära sig leva med sin förändrade kropp 14 
7.3.1 Stöd från andra 14 
7.3.2 Återfå kroppsidentitet 15 

8 Diskussion 16 
8.1 Metoddiskussion 16 

8.1.1 Metod 16 
8.1.2 Urval 16 
8.1.3 Sökningsförfarande 17 
8.1.4 Kvalitetsgranskning 18 
8.1.5 Analysprocess 18 
8.1.6 Forskningsetiska överväganden 18 

8.2 Resultatdiskussion 19 

11 Referenser 25 
12 Bilagor 

   Bilaga 1 Cinahl 

   Bilaga 2 PsycInfo 

   Bilaga 3 PubMed 

   Bilaga 4 Granskningsmall 

   Bilaga 5 Artikelmatris



  

 
 

  

1 Inledning 

Stroke är ett sjukdomstillstånd som varje år drabbar 30 000 individer i Sverige (Terént, 2014). 

Sjukdomstillståndet ger ofta en förändrad kropp både fysiskt och emotionellt. Fler individer 

som drabbas av stroke överlever tack vare ny och avancerad behandling, detta leder till att 

många äldre kommer att leva med kvarstående kroppsförändringar efter sin stroke som i sin 

tur kan leda till svårigheter att återanpassa sig till samhället (Mayo, 1996; Sarti, et al., 2003; 

Shahar, et al., 1995). Eftersom gruppen av individer som drabbas av stroke är stor, är det 

således stor sannolikhet att sjuksköterskor kommer att träffa på dessa individer. Därför är det 

viktigt att sjuksköterskan har förståelse för hur en förändrad kropp efter stroke påverkar 

individen, så att de kan få det stöd de behöver. För oss väcktes intresset av stroke under en 

verksamhetsförlagd utbildning på en strokeenhet, där patienter tampades både med den 

fysiska och emotionella innebörden av att ha drabbats av stroke. Där började också intresset 

för hur den förändrade kroppen påverkar patientens liv. 

2 Bakgrund 

2.1 Att drabbas av stroke 

Stroke definieras som en cirkulationsstörning i hjärnans blodkärl där följden blir ischemi i det 

drabbade området (Världshälsoorganisationen, 2017). I 85 procent av fallen är det en 

blodpropp som är orsaken bakom cirkulationsstörningar och därmed täpper till kärlet och 

orsakar en ischemi. De resterande 15 procenten består av hjärnblödningar där ett blodkärl har 

brustit inuti hjärnan vilket leder till en tryckökning och i sin tur till ischemi (Jönsson, 2015). 

Risken att drabbas av stroke ökar med stigande ålder, faktorer som hypertoni, stress, rökning 

och oupptäckt förmaksflimmer kan öka risken att drabbas. De symtom som uppvisas vid 

insjuknandet i stroke har till stor del att göra med vilket område i hjärnan som drabbas. Med 

hjälp av rehabilitering och tid kan symtomen minska eller försvinna helt, dock är symtomen 

kroniska för många patienter, vilket är något som de får acceptera och lära sig att leva med 

(Ericson & Ericson, 2012). 

 



 

 

2 

Att drabbas av stroke sker ofta plötsligt och utan förvarningar vilket sätter patientens livsvärld 

ur balans (Kirkevold, 2002). Livsvärlden förklaras som hur vi uppfattar våra liv, andra 

människor och oss själva. Livsvärlden erfars genom våra kroppar och kan därmed inte 

särskiljas från själen (Dahlberg & Segesten, 2010). Strokedrabbade upplever ofta händelsen 

som en kris i livet, med förändrad självbild och med ett stort sorgarbete som följd (Lutz, 

Young, Cox, Martz & Creasy, 2015). Många patienter drabbas av emotionella komplikationer 

efter stroke, vilka kan vara depression, oro och ångest. Även funktionsnedsättningar i form av 

förlamning eller försvagning i ena kroppshalvan är allmänt förekommande (Murray, 2014). 

2.2 Återhämtning efter stroke 

Återhämtningen sker relativt snabbt under de första sex veckorna efter insjuknandet av stroke. 

De nästkommande sex månaderna är återhämtningsmöjligheterna fortfarande goda, för att 

därefter stanna av och ske gradvis (Duncan & Lai 1997; Dancan, Samsa, Weinberger et al. 

1997). Kirkevold (2002) uppmärksammade i sin studie att det första året efter stroke går att 

dela in i fyra faser (Tabell 1). 

 
 

Tabell 1. Fyra faser inom det första året av stroke. 

Fas 
 

Tidsintervall 

1. Debut - överraskning och ovisshet 1 - 7 dagar 

2. Initial rehabilitering - hårt fysiskt arbete 1 - 8 veckor 

3. Fortsatt rehabilitering - fokus på psykosocial och praktisk 

anpassning 

8 veckor - 6 

månader 

4. Halvstabil fas - fortsätter med livet 6 - 12 månader 

 

Den första fasen, debuten, utspelar sig under de första dagarna när patienten är ganska utsatt 

och ofta utlämnad till sjuksköterskor och annan vårdpersonal med fokus på att stabilisera 

tillståndet. Nästa fas, initial rehabilitering, startar så fort patienten har stabiliserats medicinskt 

och befinner sig på en rehabiliteringsenhet på sjukhuset. Dagarna är ofta fyllda av 

träningspass med arbetsterapeuter och sjukgymnaster med fokus på att återfå förlorade 

funktioner och kunna upprätthålla fundamentala behov. Under den tredje fasen, fortsatt 
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rehabilitering, har patienten skrivits ut från sjukhuset och många gånger återvänt till hemmet. 

Det blir ofta en stor förändring att klara av det dagliga livet i hemmet utan stöd från 

sjuksköterskor och kräver ofta mycket energi till att komma på nya sätt att ta sig igenom de 

dagliga sysslorna. Rehabiliteringen fortsätter ofta polikliniskt. I sista fasen, halvstabil fas, sker 

förändringen långsamt om ens någon, här har den fysiska rehabiliteringen mindre fokus utan 

mycket tid läggs åt att finna mening i livet. Det är ofta först i denna fas som patienterna blir 

medvetna om strokens betydelse (Kirkevold, 2002). 

 

2.3 Omvårdnad efter stroke 

Att vårda strokepatienter på en strokeenhet anses av många sjuksköterskor som ett mycket 

tungt arbete. Detta är ofta relaterat till personalbrist och sjuksköterskorna anser det svårt att 

hinna med rehabiliteringen med patienterna i det dagliga arbetet. Trots att sjuksköterskorna 

har svårt att hinna med rehabiliteringen för patienterna, finns en överdriven vilja att hjälpa 

patienter i rehabiliteringssituationer där patienten är frustrerad för att hen inte klarar av 

uppgiften själv, som exempelvis att ta på sig en tröja självständigt. Sjuksköterskorna kan då få 

en känsla av att vilja hjälpa patienterna samtidigt som kunskapen finns om att det inte hjälper 

patienterna i längden (Barreca & Wilkins, 2008). Vidare anser sjuksköterskorna att 

patienterna tar dem för givet och att de finns på avdelningen för att passa upp på patienternas 

behov. Sjuksköterskorna behöver därför tala om vilka förväntningar de har på patienterna och 

dess närstående i samband med rehabilitering (Barreca & Wilkins, 2008; Christensen & 

Feiring, 2017). 

När en patient drabbas av sjukdom är det viktigt att sjuksköterskan försöker förstå hur 

sjukdomen upplevs av patienten för att kunna ge god omvårdnad. Det finns en mening i att 

försöka förstå en annan människa, med förståelsen kommer en inlevelse som gör att 

människan kan känna empati för varandra. Empatin gör i sin tur att sjuksköterskan vill göra 

gott för patienten och kan bortse från eventuella fördomar som kan finnas kopplade till vissa 

sjukdomar. Om patienten känner att någon försöker förstå hans eller hennes tillstånd kan det 

öppna upp för relationer och förtroende mellan sjuksköterska och patient. Patienten kan känna 

att det finns någon att lita på och kan känna sig mindre ensam i sin situation (Birkler, 2007). 

Patienter som har stort behov av hjälp med dagliga sysslor upplever att de är mindre delaktiga 

i planeringen av deras utskrivning från sjukhuset, det leder till oro över hur deras framtid i 

hemmet ska se ut (Almborg, Ulander, Thulin & Berg, 2009). Patienterna berättar att de 
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upplever mest fokus på den fysiska rehabiliteringen och beskriver ett behov av bättre 

kommunikation mellan patient och sjuksköterskor för att utforma rehabiliteringen så den blir 

relevant för patienten (Bendz, 2003). 

2.4 Livskvalitet efter stroke 

Livskvalitet kan definieras som en upplevelse om att ha det bra och vara emotionellt 

välmående. För att kunna mäta livskvalitet är det vanligt att använda sig av olika skalor där 

patienten ska skatta hur den upplever sin livssituation (Naess, 2011). Det finns ett positivt 

samband mellan patienter med stora behov av hjälp i dagliga livet och försämrad livskvalitet, 

därmed anser sig de som har större behov av hjälp att de har sämre livskvalitet (Moum & 

Mastekaasa, 2011). Efter att ha drabbats av stroke uppger alla patienter att de har förändrats, 

de känner sig inte längre som sig själva och kan inte göra de saker som de tidigare har gjort, 

vilket känns frustrerande (Takemasa, Nakagoshi, Uesugi, Inoue, Gotou, Koeda & Naruse, 

2016). Vissa patienter anpassar sig efter ett tag och kan se att deras tidigare identitet gör sig 

synlig då de utövar aktiviteter liknande de som de gjort tidigare fast på ett sätt som är mer 

anpassat för deras nuvarande livssituation (Clarke & Beck, 2005). Patienter som haft en 

stroke upplever försämrad livskvalitet, särskilt de som lever ensamma har större risk att 

drabbas av psykisk ohälsa (Haley, Roth, Kissela, Perkins & Howard, 2011). Den försämrade 

livskvaliteten hos patienter som drabbats av stroke kan bero på oförmågan att göra de 

aktiviteter som de brukade göra innan stroke drabbade dem, begränsningarna i social 

delaktighet, beroendet av andra, oförmågan att delta i fritidsaktiviteter samt 

rörelseinskränkningar. Många patienter känner stor besvikelse över de fysiska begränsningar 

som kroppen orsakar. För att öka livskvaliteten anses det viktigt att ha hopp om att en dag bli 

bättre eller att det ska finnas ett botemedel, ha en positiv inställning till livet, testa på nya 

saker, och för de som är rörelsehindrade, att leva i ett samhälle som är mer tillgängligt för 

personer med funktionshinder (Abu Tariah, Hersh & Ostwald, 2006). 

1.1 2.5 Förändrad kropp och kroppsuppfattning 

Begreppet kropp definieras i den här litteraturöversikten efter Merleau-Pontys (1999) teori om 

att kropp och medvetande är ett och går därmed inte att särskilja. Kroppsuppfattning 

innefattar många områden, det är till exempel hur kroppen uppfattas i vår spegelbild, hur den 

känns eller hur den beter sig i olika situationer (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014). 

Innan en människa drabbas av sjukdom är det vanligt att ens kropp ses som en helhet och att 
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kroppens funktioner tas för givna. Vid sjukdom är det lätt att individen går från att se sin 

kropp som en helhet till att nu se den i delar. Kroppen ses som förändrad. Patientens identitet 

förändras från att ha varit en självständig människa till att bli en patient vars liv är beroende 

av vården (Dahlberg & Segesten, 2010). En förändrad kropp för en patient som drabbats av 

stroke kan innebära en hängande sida på grund av försvagad muskulatur, gå vingligt eller 

prata sluddrigt (Murray, 2014; Ericson & Ericson, 2012). Exempelvis för en patient som på 

grund av stroke och får en förändrad kropp, kan de enklaste sakerna i världen nu ses som en 

stor utmaning. Att ta skeden till munnen, äta maten utan att det rinner ut ur ena mungipan 

eller att svälja maten utan att sätta i halsen för ena sidan av sväljningmuskulaturen är 

försvagad (Håkansson, 2014).     

Synen på hur vi uppfattar våra kroppar och hur vi anser att våra kroppar ska se ut formas ur 

samhället och vår kultur. Kulturen och samhället skapar det kroppsideal som människan 

sedan försöker leva upp till. Hur någon uppfattar sin kropp förändras över tid och skiljer sig åt 

mellan män och kvinnor. Åldrandet i vårt samhälle anses som negativt för framförallt det 

kvinnliga kroppsidealet. Männens kroppsmissnöje är inte så beroende av ålder utan mer om 

de har tillräckligt med muskler eller inte. I nutid är det vanligt att på ett eller annat sätt vara 

missnöjd med sin kropp men hos de människor som faktiskt har en positiv kroppsuppfattning 

är det utmärkande förmågorna att kunna acceptera och respektera sin kropp. Acceptansen och 

respekten kommer genom att stärka det individuella jaget och fokusera på att ens kropp är 

unik och inte ha så stort fokus på hur kroppen faktiskt ser ut utan vilka förmågor den har 

(Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014). 

2.6 Teoretisk referensram 

Studien utgår från Merleau-Pontys teori om den levda kroppen då teorin överensstämmer väl 

in hur kopp definieras under arbetet. Merleau-Ponty menar att vi är våra kroppar. 

Medvetandet och kroppen är ett. Själen kan inte ses som en separat del från vår 

kropp.  Därmed är identitet och självkänsla även kopplad till den levda kroppen, det finns 

inget “jag” utan en kropp. Vår kropp är förutsättningen för vår fortsatta existens. Merleau-

Ponty beskriver dessutom kroppen som ett konstverk, vars mening bara är tillgänglig genom 

direktkontakt och som utsänder sin mening utan att lämna tid och rum. Det går dock inte att 

beskriva kroppen som i rummet eller i tiden, vi är till rummet eller till tiden. Det är genom 

våra kroppar vi finns till och skapar mening. Vi är bundna till en viss värld och det är genom 

kroppen man tar sin värld i besittning på sitt egna unika vis. När en individ upplever sjukdom 
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skapas en skentillvaro, där patienten skiljs från det hen tidigare sett som den sanna världen. 

För att hitta den sanna världen igen menar Merleau-Ponty att sjukdomen måste kunna ses som 

någon form av mening. Patienter som har förlamade kroppsdelar kan exempelvis sätta dessa 

ur spel för att inte behöva ta itu med sin förlust trots att de fortfarande har en viss kännedom 

om den (Merleau-Ponty, 1999).   

3 Problemformulering 

Stroke är ett vanligt tillstånd som drabbar många människor i Sverige årligen. Tillståndet 

leder ofta till kroppsliga skador som påverkar patientens framtid. Återhämtningen är långsam 

och insikten om att ha drabbats av stroke kan komma långt senare, vilket medför en stark 

känsla av sorg och förlust, både av kropp och identitet. Patienter som drabbats av stroke 

behöver därför lära sig leva med en förändrad kropp för att kunna uppnå livskvalitet. Patienter 

som inte får det stöd de behöver riskerar att hamna i djupa depressioner och få försämrad 

livskvalitet. Det är viktigt för sjuksköterskor att få en förståelse av dessa patienters 

erfarenheter av sina kroppar för att kunna genomföra adekvat omvårdnad. Om inte 

vårdpersonalen fokuserar på patienters erfarenheter av den förändrade kroppen efter stroke 

finns risk att patientens livskvalitet påverkas i negativ riktning. 

 

4 Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa patienters erfarenheter av att leva med en förändrad 

kropp efter stroke. 

5 Metod 

Fokus i en litteraturöversikt är att skapa en kunskapsöversikt om hur aktuell forskning ser ut 

och ge en ökad kunskap i ämnet. I en litteraturöversikt sammanställs tidigare forskning och 

genereras till en ny helhet. Arbetssättet i en litteraturstudie är strukturerat för att framställa 

befintlig data över ett specifikt område. En litteraturöversikt har inte samma krav på 

djupgående analys såsom i en litteraturstudie. Analysen i en litteraturöversikt görs över redan 
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befintliga artiklar, det är alltså inte förstahands material som exempelvis intervjuer eller 

enkäter (Friberg, 2012). . 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Våra inklusionskriterier var att alla individer i artiklarna skulle ha drabbats av stroke. De 

drabbade patienterna skulle vara över 18 år. Artiklar som handlade om enbart fallrisk efter 

stroke och bilkörning efter stroke, exkluderades då det ansågs ha en för smal vinkel till 

studiens syfte. Därmed önskades en problematik där kroppen var förlamad/försvagad eller att 

individen inte såg på sina kroppsdelar som egna. Även artiklar där anhöriga talade för 

patienten exkluderades då det önskades ett patientperspektiv och inte ett anhörigperspektiv. 

5.2 Sökningsförfarande 

I mars 2017 inleddes informationssökningen i databaserna Pubmed, Cinahl, och PsycInfo. 

Cinahl och PubMed innehåller främst publikationer inom hälso-och vårdvetenskap. PubMed 

riktar sig åt det medicinska perspektivet. PsycInfo är beteendevetenskapligt inriktad och är 

främst till för psykologer men kan även vara intressant för närliggande fält såsom medicin- 

och vårdvetenskapliga perspektivet (Backman, 2008). 

Efter rekommendation från Östlundh (2012) började informationssökningen med en 

provsökning. Begreppen som väljs vid provsökningen bör passa till frågeställningen. 

Provsökningen görs för att öka sin förståelse för hur informationen kan hittas, om det finns 

relevant forskning till litteraturstudien samt vilka synonymer det går att använda sig av. 

Provsökningen bestod av en fritextsökning med begreppen, stroke, body image, stroke 

patients och experience. För att hitta fler relevanta sökord att använda valdes en relevant 

artikel ut från provsökningen i PubMed där vi identifierade self concept, self awareness och 

personal appearance från major och minor concept. Om fritextsökningen ger allt för många 

träffar går det att använda ämnesordsökningar istället, för att finna ämnesord användes 

ämnesordlistor såsom thesaurus i PsycInfo, MeSH-termer i PubMed och Cinahl headings i 

Cinahl (Östlundh, 2012). I den slutgiltiga informationssökningen som ägde rum i slutet av 

mars 2017 valdes från början att kombinera ämnesorden stroke och self concept med en 

avgränsning att artiklarna skulle vara publicerade efter 2006. Det resulterade i ett för stort 

urval för att tidsramen skulle räcka till att gå igenom allt material och snävare avgränsningar 

krävdes. Sökordet experience lades till i sökningen och att artiklarna skulle vara publicerade 

från 2010 för att följa Forsberg och Wengströms (2013) rekommendation om att ha så aktuell 
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forskning. Artiklarna skulle vara avgränsade till engelska då det är ett språk som behärskas av 

oss. Artiklarna skulle vara peer reviewed för att säkerhetsställa deras kvalitet.  

I Cinahl gjordes utöver ämnesordsökningen en frisökning på stroke patients som lades till i 

sökningen med ämnesordet stroke. Flertal sökningar gjordes på ämnesord så som body image 

med synonymer, för alla sökord vänligen se Bilaga 1. Senare insåg vi att det fanns explode, 

som tar med alla underordnade termer i sökningen. I Cinahl testades en sökning på 

ämnesordet self concept med explodefunktionen och därmed fick vi ytterligare synonymer i 

sökningen som gav ett fördjupat resultat. I PsycInfo gick det ej att använda stroke som 

ämnesord utan vi fick välja cerebrovascular disorders och cerebrovascular accidents som 

ämnesord, utöver detta gjordes en fritextsökning på stroke vilket gav ett fylligare resultat, 

vänligen se Bilaga 2. I PubMed användes explodefunktionen på ämnesordet stroke, vilket 

gjorde att alla underordnade termer tagits med i sökningen såsom brain infarction, brain stem 

infarction, cerebral infarction och stroke, lacunar. Vidare gjordes en sökning på ämnesordet 

body image, men då body image var underordnat self concept i funktionen explode valdes att 

använda self concept och dess underliggande termer i vår slutgiltiga sökning för att få ett så 

brett resultat som möjligt. Vänligen se Bilaga 3 för de olika sökkombinationerna. 

För att hitta relevanta artiklar följde vi Östlundhs (2012) urvalsprocess och valde ut relevanta 

titlar och läste dessas abstrakt. Utifrån abstracts som såg ut att svara an på vårt syfte valdes ett 

första urval ut på 13 artiklar för fortsatt granskning. Genom att läsa abstracts gallrades ett 

flertal studier ut då de ej passade vårt syfte. De slutgiltiga tretton artiklarna lästes i sin helhet 

för att se så de i hög grad passade vårt syfte. 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Tio artiklar kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för 

kvalitativa studier. Enligt Friberg (2012) bör kvalitetsgranskningen föregås av att ha läst 

igenom artiklarna flertalet gånger för att förstå helheten, samt för att se om artiklarna passar 

till syftet och om de innehåller de valda inklusionskriterier för studien. Alla valda artiklar är 

av kvalitativ design. Granskningen gjordes oberoende av varandra, för att vid ett senare 

tillfälle jämföra granskningarna tillsammans och diskutera de resultat som fåtts fram. I 

kvalitetsgranskningsmodellen byttes frågan “Patienter med lungcancerdiagnos” till “Patienter 

med stroke” för att det skulle passa studiens syfte bättre (se bilaga 4). De artiklar som fick 

poäng inom ramen för hög eller medel i granskningsmodellen, valdes ut och därefter återstod 

nio artiklar. 
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5.4 Analysprocessen 

Till vår analys valdes innehållsanalys som kan användas för att beskriva variationer i texten 

och hitta likheter och skillnader. Innehållsanalysen är en vanlig analysmetod inom 

vårdvetenskap där det fokuseras på den subjektiva sanningen. För att få fram ett resultat av 

analysen placeras likheter och skillnader i texten i olika kategorier och teman men innan detta 

kan göras plockas utsagor ut, vilket är textstycken som har liknande sammanhang eller 

innehåll. Utsagorna kondenseras, det vill säga kortas ned utan att förlora det centrala 

budskapet, därefter kodas utsagorna där koden kort beskriver vad utsagorna handlar om. 

Koder med liknande innehåll sammanfaller sedan i kategorier (Forsberg & Wengström, 2013) 

Vi plockade enskilt ut utsagor från varje artikels resultat som vi ansåg svarade an på syftet till 

vår studie och kodade dem. Efter enskild kondensering och kodning, skapades ett dokument 

där möjlighet att flytta runt utsagorna fanns. Tre kategorier diskuterades fram vilka vi ansåg 

kunde passa till koderna och grupperna av utsagor. Det slutade med dessa kategorier; Den 

emotionellt förändrade kroppen, den förändrade kroppens påverkan på sociala relationer och 

att lära sig leva med sin förändrade kropp. Se exempel nedan. 
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Exempel på analysprocessen. 
 

 

Utsagor                   Kondensering                     Kod                   Kategori 
 

Informanterna beskrev deras kroppar 

som avlägsen och i konflikt med deras 

tidigare självbild. 

Kroppen beskrivs som avlägsen 

och i konflikt med tidigare 

självbild. 

Att inte känna 

igen sig själv 

Den 

emotionellt 

förändrade 

kroppen 

En informant sa att hon var inlåst och 

tvingad att leva inuti hennes kropp, det 

fick henne att känna sig olycklig och 

förtvivlad. 

Att var inlåst i sin kropp gjorde 

henne olycklig och förtvivlad.  

Fånge i sin 

kropp 

 

Negativa känslor (ex. rädsla för att 

kroppen ska ge upp i framtiden) gjorde 

att de hamnar ur balans genom att skapa 

osäkerhet och ångest över deras kroppar. 

Rädsla för att kroppen ska ge 

upp ger osäkerhet och ångest.  

Rädsla 
 

En informant trodde att folk undvek 

relationer med honom på grund av hans 

fysiska och kognitiva 

funktionsnedsättningar.  

Blir undvikt på grund av fysiska 

och kognitiva 

funktionsnedsättningar. 

Utanförskap Den 

förändrade 

kroppens 

påverkan på 

sociala 

relationer. 

De förändrade fysiska begränsningarna 

från hennes stroke, inkluderat svaghet, 

koordiantionsproblem och extrem 

trötthet gjorde att hon stannade hemma 

mycket mer. 

De fysiska förändringarna gjorde 

att hon stannade hemma. 

Isolering  

En informant behövde lära sig att 

bemästra sin förändrade kropp så att han 

kunde röra på sig trots den ansträngning 

han upplevde. Därav trots att 

informanterna känner att sin kropp är 

annorlunda och krävande kunde de bli 

bekanta med sina kroppar igen.  

Att lära sig bemästra sin 

förändrade kropp trots den 

ansträngningen som krävdes, 

gjorde att informanterna kunde 

bli bekanta med sin kropp igen. 

Återfå 

kroppsidentitet 

Att lära sig 

leva med sin 

förändrade 

kropp 

Vissa av informanternas funktionshinder 

var sådana att det behövdes stöd för att 

utföra viktiga aktiviteter i det dagliga 

livet såsom att utföra övningar eller träna 

på att läsa. 

De behöver stöd för att kunna 

öva på att träna eller läsa 

Stöd från andra 
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6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt rekommendation från Forsberg och Wengström (2013)  har det enbart tagits med 

studier som blivit granskade och godkända av forskningsetiska kommittéer i vår 

litteraturöversikt. Vi har försökt att lägga våra egna åsikter åt sidan vid urvalet av artiklar för 

att inte påverka resultatet. Alla artiklar som svarade an på syftet samt föll inom 

inklusionskriterierna har tagits med i studien. Inget resultat har medvetet förvrängts eller 

tagits bort. Vi har försökt att endast beskriva det resultat som framkom utan att skildra egna 

åsikter (se bilaga 5).   

7 Resultat 

7.1 Den emotionellt förändrade kroppen 

7.1.1 Att inte känna igen sig själv 

För många patienter kom livet efter att ha drabbats av stroke som en chock och skiljde sig 

avsevärt från att ha levt ett aktivt liv till att ofrivilligt tvingats in i en inaktiv livsstil (Anderson 

& Whitfield, 2012). Kroppsmedvetenheten ökade vilket medförde nya obehagliga känslor mot 

kroppen. Kroppen som tidigare tagits för given upplevdes efter stroke som oförutsägbar, 

främmande och overklig. Det var vanligt att patienterna inte kände igen sig själva och att de 

inte längre kunna lita på sina förmågor. Den nya kroppen efter stroke, gjorde sig ständigt 

påmind genom att det uppstod svårigheter i att tänka, att röra armar och ben, försämrad balans 

och att ständigt ha ont och vara trött (Pallesen, 2013; Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & 

Kim, 2011; Bergström, Eriksson, Asaba, Eriksson & Tham, 2015; Timothy, Graham & 

Levack, 2016). Kroppen som tidigare gick att ta för given blev en energikonsument som 

begränsade patienterna i vad de ville och kunde göra. En ofantlig trötthet infann sig efter 

stroken och patienterna uppfattade kroppen som krävande och gränssättande (Bergström, 

Eriksson, Asaba, Erikson & Tham, 2014; Eilertsen, Kirkevold & Bjork, 2009). Kroppen 

hindrade dem från att utveckla sina liv och återgå till hur de var innan stroken  (Pallesen, 

2013; Horne, Loincoln, Preston & Logan, 2014; Elirtsen, Kirkevold & Bjork, 2011; 

Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & Kim, 2011). Genom att patienterna inte fick möjlighet 
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till att exempelvis sköta sin egna personliga hygien ökade likgiltigheten mot kroppen. När 

likgiltigheten mot kroppen ökade kunde patienterna objektifiera sina kroppar och refererade 

till den som en tredje person. Att vissa kroppsdelar hade ett eget beteende avskilt från resten 

av kroppen. I ovanliga fall förekom hotfulla kommentarer av patienterna mot deras 

kroppsdelar (Timothy, Graham & Levack, 2016; Klinke, Zahavi, Hjaltason, Thorsteinsson & 

Jonsdottir, 2015; Eilertsen, Kirkevold & Bjork, 2009). Förekomsten av en bestående identitet 

verkade minimera graden av kroppslig förvirring (Timothy, Graham & Levack, 2016). 

7.1.2 Fånge i sin kropp 

Förlorad kroppskontroll kunde liknas med att förlora sin frihet och upplevas som om 

patienterna var fångar i sina kroppar. När patienterna upplevde frihet var deras kroppar ett 

med själen och inte separerade som de upplevde att kropparna var efter att ha drabbats av 

stroke. (Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & Kim, 2011). 

Stroke kunde göra att patienterna upplevde förlorat ägandeskap av sin kropp och därmed blev 

fångar i sin kropp då den inte gick att kontrollera som tidigare (Bergström, Eriksson, Asaba, 

Eriksson & Tham, 2015; Timothy, Graham & Levack, 2016). Patienterna kände förtvivlan 

och misär när de hade svårt att uttrycka tankar och ord. Även minnes- och 

koncentrationssvårigheter var komplikationer vilka blev orsaker till att känna sig fångad i 

kroppen (Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & Kim, 2011). 

 Den nya kroppen efter stroke, gjorde sig hela tiden påmind genom att det uppstod svårigheter 

i att tänka, att röra armarna och benen, försämrad balans och att ständigt ha ont och vara trött 

(Bergström, Eriksson, Asaba, Eriksson & Tham, 2015). En annan erfarenhet av kroppen 

kunde vara att den var separerad från jaget vilket ledde till känslor av förlorad kroppskontroll 

(Timothy, Graham & Levack, 2016). Känslan över att ha förlorat sin kroppskontroll blev ofta 

överväldigande och ledde till existentiella begrundande över vad patienterna egentligen hade 

kontroll över (Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & Kim, 2011). 

 

 

7.1.3 Rädsla 

Stark rädsla inför att eventuellt drabbas av en ny stroke figurerade vanligen hos patienterna. 

Rädslan visade sig bli en stressfaktor som gjorde att det var svårt att hitta balans mellan 

hälsosam rehabiliterande träning och överdriven träning. Rädslor och tankar på döden var 

också vanligt förekommande, samt rädsla över att inte kunna återhämta sig och återgå till sitt 
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tidigare jag (Eilertsen, Kirkevold & Bjork, 2009). Negativa känslor som till exempel att 

kroppen kommer att svika patienterna drev dem till oro, ångest och osäkerhet. Osäkerhet över 

vad kroppen klarade av och rädsla för att misslyckas (Bergström, Eriksson, Asaba, Eriksson 

& Tham, 2015). Ovisshet över hur framtiden skulle se ut blev likaså en rädsla för patienterna 

(Timothy, Graham & Levack, 2016). 

7.2 Den förändrade kroppens påverkan på sociala relationer 

7.2.1 Utanförskap 

Efter insjuknandet i stroke förändrades patienternas sociala status och de blev därmed bemötta 

på ett annat sätt än tidigare (Elirtsen, Kirkevold & Torunn Bjork, 2010; Anderson & 

Whitfield, 2013; Pallesen, 2013; Horne, Loincoln, Preston & Logan, 2014; Boger, Demain & 

Latter, 2015) och kunde känna en känsla av utanförskap, både från familjemedlemmar, vänner 

och vårdpersonal (Pallesen, 2013; Anderson & Whitfield, 2013). Även om patienterna ansågs 

sig vara som sitt tidigare jag, blev de ofta nedvärderade genom att personer i deras närhet 

talade nedlåtande till dem eller ignorerade dem helt (Pallesen, 2013; Anderson & Whitfield, 

2013). Det var inte ovanligt att patienterna blev hindrade från att göra något då personerna i 

deras omgivning inte trodde att de skulle klara av det. Det upplevdes av patienterna att 

mycket fokus låg på vad de inte klarade av, istället för vad de faktiskt klarade av att göra. 

Stora problem fanns kring stigmatisering av funktionshindrade och stroke vilket kunde vara 

en av anledningarna till att patienternas sociala status minskade. Många i patienternas 

omgivning hade stereotypa idéer av vad en strokepatient klarade av på grund av deras 

funktionshinder, detta var något som den strokedrabbade patienten inte ville associeras med 

(Anderson & Whitfield, 2013). Dessa negativa sociala erfarenheter påverkade patienterna 

djupt, med försämrad självkänsla och isolerande beteende som resultat (Horne, Linocln, 

Preston & Logan, 2014; Boger, Demain & Latter, 2014) 

7.2.2 Isolering 

Isolering efter stroke var en omfattande svårighet. Många patienter valde att isolera sig i 

hemmen då det fanns en rädsla över att inte kunna kontrollera sina kroppar, behöva hjälp från 

andra, hur andra skulle se på dem eller att drabbas av ytterligare en stroke (Kouwenhoven, 

Kirkevold, Engedal & Kim, 2011; Horne, Loincoln, Preston & Logan, 2014). Deras tidigare 

roller var förändrade och de kände sig inte längre kompetenta att delta i aktiviteter de tidigare 
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deltagit i. Patienternas kroppar uppfattades av dem som bräckliga och deras ihärdiga krämpor 

ledde till minskad fysisk aktivitet och mindre deltagande i sociala händelser eller evenemang 

(Horne, Loincoln, Preston & Logan, 2014; Elirtsen, Kirkevold & Bjork, 2011). Patienterna 

oroade sig konstant över kraven som deras kroppar ställde, vilket begränsade deras dagliga 

aktiviteter (Elirtsen, Kirkevold & Bjork, 2011). Kommunikationsproblem blev till en 

anledning att undvika sociala sammanhang och därmed gjorde patienterna endast det som 

ansågs nödvändigt, såsom att handla mat (Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & Kim, 2011). 

Trots att många patienter uttryckte rädsla över att umgås med andra människor, fanns en 

enorm vilja att hitta strategier för att överkomma denna rädsla (Horne, Loincoln, Preston & 

Logan, 2014). En acceptans och ny tillit till kroppen infann sig hos en del patienter, vilket 

kunde hjälpa dem att övervinna rädsla för att delta i aktiviteter, men det fanns fortfarande en 

stor begränsning i att delta i sammanhang som kunde uppfattas obehagliga eller svåra att klara 

av (Pallesen, 2013). 

7.3 Att lära sig leva med sin förändrade kropp 

7.3.1 Stöd från andra 

Att känna stöd från människor runt omkring patienterna var viktigt både för den emotionella 

och fysiska återhämtningen efter att ha drabbats av stroke. Vårdpersonalens stöd spelade stor 

roll för att vissa patienter skulle finna motivation till fortsatt rehabilitering (Bergström, 

Eriksson, Asaba, Erikson & Tham, 2014; Boger, Demain & Latter, 2014; Horne, Lincoln, 

Preston & Logan, 2014; Anderson & Whitfield, 2012; Timothy, Graham & Levack, 2016). 

Empati, positiv attityd, humor och uppmuntran ansågs vara viktiga egenskaper hos 

sjuksköterskan för att kunna få patienterna att bygga upp sitt självförtroende och 

framgångsrikt återfå rörlighet. Det kunde vara de små sakerna som att patienterna kände sig 

lyssnade på eller känslan av att sjuksköterskan trodde på deras förmågor (Horne, Lincoln, 

Preston & Logan, 2014). Genom att sjuksköterskorna såg till att patienterna fick ökad 

kunskap om hur deras kroppar fungerade efter stroke, blev det lättare för patienterna att förstå 

varför de upplevde sina kroppar som de gjorde. Kunskapen gjorde det lättare för patienterna 

att finna tröst i situationen, det hjälpte dem även att planera deras dagar och hantera särskilda 

situationer efter deras förmågor (Timothy, Graham & Levack, 2016). Även vänner och den 

inre motivationen spelade stor roll för patienternas möjlighet att stärka självförtroendet igen 

och våga göra saker som tidigare varit en självklarhet. Utan att ha någon som uppmuntrade 
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och pressade patienterna minskade chansen att de skulle våga utmana sig själva att genomföra 

nya aktiviteter (Horne, Lincoln, Preston & Logan, 2014; Bergström, Eriksson, Asaba, Erikson 

& Tham, 2014). Stöd från anhöriga/sjuksköterskor kunde även upplevas som frustration över 

att vara beroende av andra, trots detta sågs stödet som nödvändigt och accepterades successivt 

(Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & Kim, 2011). 

7.3.2 Återfå kroppsidentitet 

Tidigt efter att patienterna drabbats av stroke var den förändrade kroppen en drivkraft till att 

återfå kroppsfunktionerna. Tolerans och accepterande av den egna kroppen upplevdes av 

patienterna som tidskrävande, emotionellt- och fysiskt påfrestande (Timothy, Graham & 

Levack, 2016; Elirtsen, Kirkevold & Torunn Bjork, 2011; Bergström, Eriksson, Asaba, 

Erikson & Tham, 2014). För att patienterna skulle återfå kroppsidentitet och för att kunna 

återta kontroll över sina liv efter stroke, krävdes motivation, positiv attityd, acceptans, 

tjurskallighet och hängivenhet (Eilertsen, Kirkevold & Bjork, 2009; Anderson & Whitfield, 

2012). Trots kroppslig oförutsägbarhet och opålitlighet skedde gradvis en acceptans hos 

patienterna av den förändrade kroppen (Timothy, Graham & Levack, 2016; Elirtsen, 

Kirkevold & Bjork, 2011; Bergström, Eriksson, Asaba, Erikson & Tham, 2014; Anderson & 

Whitfield, 2012). Motivationen hos många patienter låg i att kunna återvända hem, att 

utforma något som liknade deras tidigare liv. Det fanns en enorm önskan och ett mål att känna 

sig normal och de flesta patienterna kämpade flitigt med att hitta meningsfulla aktiviteter 

(Eilertsen, Kirkevold & Bjork, 2009; Bergström, Eriksson, Asaba, Erikson & Tham, 2014; 

Boger, Demain & Latter, 2014). Till skillnad från innan stroken, blev patienterna mer 

kroppsmedvetna och behovet av att planera och reflektera över vad de kunde utöva för 

aktiviteter blev stort  (Bergström, Eriksson, Asaba, Erikson & Tham, 2014; Eilertsen, 

Kirkevold & Bjork, 2009). Trots att livet hade tagit en oväntad vändning och att den 

vändningen var oönskad såg en del patienter möjligheter i den nya situationen. Fast kroppen 

var otroligt främmande och krävande var de flesta patienter kapabla att känna sig hemma i 

sina kroppar igen (Eilertsen, Kirkevold & Bjork, 2009; Timothy, Graham & Levack, 2016; 

Bergström, Eriksson, Asaba, Erikson & Tham, 2014). Patienter kunde uppskatta livet trots att 

de var mindre fysiskt aktiva än innan stroken genom att göra saker som kändes normala för 

dem, exempelvis läsa tidningen trots lässvårigheter (Pallesen, 2013; Klinke, Zahavi, 

Hjaltason, Thorsteinsson & Jonsdottir, 2015). Med tiden ansåg sig de flesta patienterna att ha 

återgått till att vara ungefär samma person som tidigare, trots att de fortfarande led av 
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strokesymtom och tvingades ha ett nytt förhållningssätt till livet (Timothy, Graham & Levack, 

2016; Pallesen, 2013). 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen används begreppen överförbarhet, trovärdighet och pålitlighet. Genom 

att påvisa dessa begrepp kan det enligt Graneheim och Lundman (2004) styrka 

tillförlitligheten inom kvalitativ forskning. 

8.1.1 Metod 

För att svara på vårt syfte valde vi att göra en litteraturöversikt. Det hade blivit en mer 

omfattande studie om det istället hade valts att göra en systematisk litteraturstudie såsom den 

beskrivs i exempelvis Forsberg och Wengström (2013) då analysen blir mer ingående. I en 

litteraturstudie görs vanligen en metaanalys. Forsberg och Wengström (2013) förklarar att för 

att kunna göra en metaanalys krävs specifika metodkunskaper samt statistiska beräkningar. Vi 

har ändock valt att utgå från Fribergs (2012) litteraturöversikt vilket kan ses som en svaghet 

då det finns en risk för selektivt urval, då vi själva skulle kunna välja artiklar vi anser passar 

vårt syfte. Detta har vi försökt förhindra genom att ha ett kritiskt förhållningssätt under hela 

studiens process. En litteraturöversikt ansågs mer relevant gällande vår nivå på studien då 

litteraturöversikter enligt Friberg (2012) passar som metod för ett examensarbete på 

kandidatnivå. Vi ansåg även att det var mer passande i relation till tidsramen för studien.  

8.1.2 Urval 

Av de tretton artiklar vi hade valt att läsa i sin helhet, valdes nio artiklar ut. Vid läsningen av 

artiklarna i sin helhet föll tre artiklar bort. En av artiklarna passade inte våra 

inklusionskriterier då det i Ahuja, Clark, Morahan, Ono, Mulligan & Hale (2013) delvis var ur 

ett anhörigperspektiv, de andra två artiklarna, Karnath och Baier (2010) samt Van Stralen, 

Van Zandvoort och Dijkerman, (2011) passade inte vårt syfte då de var för medicinskt 

inriktade och fokuserade mer på strokens påverkan på hjärnan på cellnivå än upplevelserna av 

att ha drabbats av en förändrad kropp efter stroke. Den fjärde bortsållade artikeln, de Guzman, 
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et al. (2012) fick för låga poäng enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för 

kvalitativa studier. Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska artiklar med låg trovärdighet 

sållas bort ur urvalet då trovärdigheten inte är tillräckligt hög. I slutändan valdes nio artiklar 

ut som representerade både kvinnor och män från olika delar i världen. Fem stycken var från 

nordiska länder, vilket kan vara en styrka för överförbarheten. Vi fann dock inget i studierna 

som skulle visa på att det fanns skillnader beroende på studiens ursprung, vilket då kan anses 

som en fördel för att få en så stor population och överförbarhet som möjligt. Att det ej var 

några kvantitativa studier som togs ut var inget medvetet val, urvalet skedde enbart så att 

artiklarna skulle passa vårt syfte, således föll det sig att enbart kvalitativa studier togs med. 

Studier av kvalitativ design syftar till att skapa förståelse för en person och dennes 

livssituation. Genom att sammanställa flera kvalitativa studier ökar kunskapsvärdet för det 

fenomen som undersöks (Friberg, 2012). Därav ser vi det inte som en svaghet att enbart fått 

med kvalitativa artiklar. Genom att avgränsa enbart till studier skrivna på engelska finns en 

risk att aktuella artiklar som var skrivna på svenska och norska föll bort då även de är språk vi 

behärskar. Vi hade i vårt urval ändock fått med artiklar från hela Norden inklusive Island, 

vilket gör att vi anser att avgränsningen till enbart engelska inte påverkat vårt resultat. Vi 

ansåg att de artiklar vi fick ut från den slutgiltiga sökningen gav oss tillräckligt med data för 

att få ihop ett resultat som svarar an på vårt syfte. Det kan dock finnas tvetydigheter om de 

valda artiklarnas resultat passar vårt syfte om man ser till artikelmatrisen, efter noga 

övervägande och ytterligare genomgång av artiklarna ansåg vi ändock att det fanns så pass 

mycket data som passade vårt syfte att en ny sökning ej var nödvändig. 

8.1.3 Sökningsförfarande 

Det kan vara till en fördel att analysera träfflistan i databaserna flera gånger innan det 

slutgiltiga urvalet av artiklar görs (Östlundh, 2012). Vilket gjordes då vi anser att det ökar 

tillförlitligheten i studien. Det genererade till att ytterligare en studie hittades som vid första 

genomgången av sökningen hade förbisetts. Det förekom att samma artiklar fanns med i 

träfflistan vid sökningen i olika databaser vilket vi anser kan tyda på att sökningen är utförd 

på ett tillförlitligt sätt. Det förekom att artiklar sållades bort då de ej fanns i fulltext och kräver 

ekonomiska resurser, vilket vår budget inte tillåter i dagsläget, även detta kan ha påverkat 

resultatet i ringa grad. 
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8.1.4 Kvalitetsgranskning 

Det är en nödvändighet enligt Friberg (2012) att granska de valda artiklarnas kvalitet för att 

styrka studien. Det som kan sänka trovärdigheten i vår kvalitetsgranskning är vår bristande 

erfarenhet att granska artiklar vilket gör granskningen mindre tillförlitlig. Vi har försökt efter 

bästa förmåga stärka kunskapen om hur kvalitetsgranskningen ska gå till genom att läsa i en 

metodbok av Friberg (2012). Att granska artiklarna individuellt kan vara en styrka då våra 

individuella åsikter om artiklarna diskuterades och togs med i omdömena. Dessutom att de 

flesta av artiklarna fick höga poäng när de kvalitetsgranskades visar på ökad trovärdighet. 

8.1.5 Analysprocess 

Friberg (2012) rekommenderar att de valda artiklarna läses igenom med öppenhet och 

följsamhet flertalet gånger med fokus på resultatet för att få en uppfattning om vad de handlar 

om. Detta gjordes för att få en djupare förståelse för artiklarnas innehåll. Analysprocessen 

gjordes var för sig för att vi sedan skulle kunna diskutera det vi kommit fram till för att stärka 

arbetet och inte låta oss påverkas av den andres perspektiv. Med andra ord har vi använt oss 

av forskartriangulering, Forsberg och Wengström (2013) beskriver forskartriangulering när 

flera forskare är med och samlar in data och analyserar i samma studie, detta ökar studiens 

trovärdighet. Vi har till största del försökt vara så neutrala som möjligt i analysprocessen. För 

att göra vår analys på ett djupare plan hade vi kunnat gå ett steg till i analysprocessen och 

delat upp kategorierna i teman. Forsberg och Wengström (2013) beskriver teman som en 

tolkning för att sammanfatta kategorier där forskaren söker mönster. Vi ansåg inte att vi har 

tillräcklig kunskap för att tolka data till teman, vilket Forsberg och Wengström (2013) menar 

är en tolkning till metaforer. Vi anser inte att Fribergs (2012) beskrivning av analysmetoden 

är tillräcklig och valde då att arbeta efter Forsberg och Wengströms analysmetod (2013).  

 
8.1.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Vi har försökt att vara noggranna i våra slutsatser och att inte vinkla vårt resultat efter 

förförståelse eller egen tolkning. Diskussioner gällande vår förförståelse har förekommit 

genomgående under arbetsprocessen för att undvika tolkning. Det är dock omöjligt att sätta 

sin förförståelse helt inom parentes, vilket kan i viss mån påverka resultatet. En av oss har en 

anhörig som drabbats av stroke. Därmed kan det också finnas en risk att tolka in egna 

erfarenheter i resultatet. Vi har endast tagit med studier där vi anser att ett etiskt resonemang 
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förekommit och som blivit godkända av etiska kommittéer, vilket rekommenderas av 

Forsberg och Wengström (2013).   

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters erfarenheter att leva med en 

förändrad kropp efter stroke. Vårt huvudsakliga resultat blev uppdelat i tre kategorier. Första 

kategorin fokuserar på hur det är att leva med den emotionellt förändrade kroppen genom att 

inte längre känna igen sig själv, känslan av att vara en fånge i sin kropp samt rädsla för 

framtiden. Andra kategorin handlar om den förändrade kroppens påverkan på sociala 

relationer, genom en ökad känsla av utanförskap och isolation. Att sedan lära sig leva med sin 

förändrade kropp blev den tredje kategorin, där resultatet visade ett ökat behov av stöd från 

andra och att vägen till att återfå sin kroppsidentitet berodde mycket på patienternas inre 

motivation och positiva attityd till livet. 

 

Resultet belyser att många patienter inte känner igen sin kropp efter stroke med en ökad 

kroppsmedvetenhet som följd. För patienterna som tidigare tagit kroppen för given är den nu 

orsaken till nya obehagliga känslor. Problematiken i att inte känna igen sig själv ligger i den 

kris som uppstår när patienterna inte längre är den människa de tidigare varit. Känslor av att 

ha förlorat sig själv kan vara överväldigande och svåra att hantera (Ternestedt & Norberg, 

2014). Förlusten av sig själv och att inte känna igen sig efter stroke stärks bland annat av 

Sarre, Redlich, Tinker, Sadler, Bhalla och McKevitts (2014), där patienterna förklarar att efter 

stroke uttrycks jaget genom kroppen istället för tidigare där jaget var själsligt och kroppen 

togs för given. Som tidigare beskrivet kan sjukdom göra att en individs identitet förändras 

från att ha varit en självständig människa, till att bli en patient där ens liv är avhängigt av 

vården. Merleau-Pontys (1999) teori hävdar att den levda kroppen har stor betydelse för 

identitet och självkänsla och att allting hänger ihop i en symbios. Vi tror att patienter som 

drabbas av stroke påverkas i mycket stor grad av en allvarlig identitetskris och en förlorad 

självbild utöver den förlorade kroppsbilden vilket kan förklaras genom Ternestedt och 

Norberg (2014) teori om att olika händelser i livet påverkar identiteten, ju fler händelser som 

sker samtidigt desto mer komplext blir det. Det stämmer väl in i att medvetandet förändras 

över tid och på så sätt kan upplevelser uppfattas olika vid olika tillfällen beroende på var eller 

hur vi befinner oss i livet (Birkler, 2007). 
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Som resultatet visar har patienter som drabbats av stroke både drabbats av en svår sjukdom, 

ofta blivit arbetslösa och förlorat relationer. Det blir därmed många omvälvande förändringar 

under kort tid. Håkansson (2014) menar att det ofta är en stor utmaning för de som drabbats 

av kroppsliga förändringar i samband med sjukdom och att de därmed får svårt att bevara sin 

identitet. I vårt resultat framkom dock att många upplevde att de med tiden återfann sin 

identitet. Som sjuksköterska är det enligt Håkansson (2014) viktigt att arbeta aktivt för att 

patienterna ska komma överens med sina kroppar igen och deras nya livsvillkor. 

 

I resultatet framkom även att det inte var ovanligt att patienterna använde sig av objektifiering 

angående deras nya kroppar efter stroke, med hotfulla kommentarer som följd. Vi tror att som 

sjuksköterska ha förståelse över varför patienterna kan uppfattas som arga eller frustrerade 

kan vara en avgörande del i att kunna hjälpa dessa patienter i processen mot att återfå sin 

kroppsbild efter stroke. 

 

Resultatet belyser vidare att vissa patienter känner en känsla av att vara fånge i sin kropp på 

grund av en känsla av förlorat ägandeskap över kroppen och en känsla av att själen är skild 

från kroppen. Merleau-Ponty (1999) förklarar att personer som har förlamade kroppsdelar kan 

sätta dessa ur spel för att inte behöva ta itu med sin förlust trots att de fortfarande har en viss 

kännedom om den. Vi tror att detta kan associeras till att hela kroppen, att vissa 

strokepatienter sätter hela sin kropp ur spel och därmed känner en känsla av att vara fångade i 

den för att de inte är redo att bearbeta de kroppsförändringar som stroken har åstadkommit. 

Håkansson (2014) menar att en patient som upplever ett förlorat ägandeskap av sin kropp 

kommer ha svårt att känna sig som en hel människa. Vi anser att om sjuksköterskorna är 

medvetna om att patienterna kan uppleva en känsla av att vara fånge i sin kropp, ger det 

personal anledning att trycka på ett ökat stöd med psykologer eller liknande under lång tid 

framöver. 

 

Rädsla över att drabbas av en ny stroke eller att kroppen kommer att svika patienterna på ett 

eller annat sätt var en vanligt förekommande känsla som figurerade i resultatet. Rädslan drev 

patienterna till ångest, oro och osäkerhet. Williams och Murray (2013) beskriver att 

patienterna upplever en överhängande rädsla över att drabbas av ny stroke eller att ramla. En 

strategi för att överkomma detta var att helt enkelt göra de saker patienterna kunde och ville 

utföra, utan att fundera så mycket på konsekvenserna. Sarre, et al. (2014) menar att se positivt 

på framtiden och vilka möjligheter som finns var ett sätt att överkomma rädsla. 
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I en annan del av huvudresultatet framkom det att insjuknandet i en stroke förändrar 

patienternas sociala status och att de därmed blir behandlade annorlunda, ofta negativt, både 

från familjemedlemmar, vänner och vårdpersonal. Detta styrks av Sarre, et al. (2014) samt 

Northcott och Hilari (2011). Förklaringen till att patienter med stroke blir utstötta från sitt 

sociala sammanhang kan vara många. En förklaring till utstötning som Angelöw, Jonsson och 

Stier (2015) beskriver, är samhällets regler om att inte avvika från normen. En patient som 

drabbats av stroke kan ha en hängande sida, gå vingligt eller prata sluddrigt (Murray, 2014; 

Ericson & Ericson, 2012). Som Håkansson (2014) och Frisén, Holmqvist Gattario och Lunde 

(2014) beskriver kan normativa förväntningar ställa till många problem, särskilt för de som 

drabbats av någon form av sjukdom då patienten blivit hjälpberoende, då detta ofta anses som 

en svaghet hos individen. Om det dessutom finns ett svåruppnåeligt kroppsideal och ett 

allmänt kroppsmissnöje trots en frisk kropp, som nämns i bakgrunden, tycker vi att det är lätt 

att förstå att dessa människor isolerar sig. Angelöw, Jonsson och Stier (2015) menar på att 

sociala relationer är den största källan till lycka, och i första hand den närmaste familjen. 

Därför anser vi att det är viktigt att som sjuksköterska arbeta förebyggande för att patienten 

ska behålla sina relationer och att fokusera på en familjefokuserad omvårdnad. Benzein, 

Hagberg och Saveman (2012) förklarar familjefokuserad omvårdnad som ett sätt att vårda 

patienter och dennes tillhörande familj. Kärnan i familjefokuserad omvårdnad är att när en 

individ i familjen drabbas av sjukdom, drabbas hela familjen och blir påverkad på olika sätt. 

Familjen är närvarande i vården och ger trygghet och stöd åt den sjuke. Ett problem i den 

familjefokuserade omvårdnaden är enligt Lawrence, McVey och Kerr (2010) att 

sjuksköterskorna upplever att de involverar patientens anhöriga medan de anhöriga upplever 

att de fått knapphändig eller ingen information. Vi anser även att om sjuksköterskan är 

uppmärksam på sitt eget beteende och sina fördomar och förförståelse gentemot patienter som 

drabbats av stroke arbetar sjuksköterskan förebyggande för att inte patienter som drabbats av 

stroke ska uppleva att de behandlas annorlunda. Vidare visar resultatet att många patienter 

anser att de bemöts nedvärderande och ofta är utsatta för stigmatisering och stereotypa idéer 

kring personer som varit med om stroke. Merleau-Ponty (1999) menar att vi är exakt vad 

andra tänker om oss och vad vår värld är. Vi tror detta kan vara en förklaring till varför många 

patienter som drabbats av stroke har så dålig självkänsla och hellre isolerar sig själva än att 

möta den stigma som finns gällande personer som drabbats av stroke i samhället. 
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Northcott och Hilari (2011) kom fram till att anledningen varför vänskap förändrades efter 

stroke kunde vara förändrade sociala önskningar då det blivit ansträngande att röra på sig, 

kommunicera, en ökad trötthet och att det var besvärligt att ta sig till sociala evenemang valde 

man att vara nöjd i sin ensamhet. Detta stämmer inte helt i vårt resultat, där strävade många 

efter att finna strategier för att kunna umgås med andra människor, trots att de ofta isolerade 

sig i hemmet på grund av skam och rädsla över sin kropp. Med rätt uppmuntran blev 

patienterna motiverade att genomföra nya saker. Sarre, et al. (2014) menar att familj och 

närstående kan ses som prevention för att patienter ska isolera sig och därmed hämma 

rehabiliteringen. Närstående var en viktig faktor för patienternas känsla av att höra till och att 

fortfarande känna sig som en meningsfull person. Om patienterna interagerade med andra 

kunde detta leda till att lättare acceptera den nya världen efter stroke. Hjälp från andra kunde 

över tid göra att patienterna kunde acceptera sina förändrade roller. Kopplat till bakgrunden, 

där det förklaras att patienten upplever frustration över att inte klara av enkla uppgifter och att 

vårdpersonal vill hjälpa mer än vad som är till fördel för patienten, tror vi att det är viktigt att 

låta patienterna sköta sina vardagliga rutiner så långt det går självständigt för att öka 

möjligheten till en positiv kroppsbild. Det är också fördelaktigt om vårdpersonal är tydlig med 

vilka förväntningar de har på patienten för att undvika missförstånd om vem som gör vad. 

Danzl, et al. (2016) menar att depression och isolering är vanligt efter stroke och patienter 

upplever att de saknar utbildning i hur de ska kunna hantera depression eller isolering och det 

finns en önskan om stödgrupper och en kontaktperson som kan svara på frågor. Patienterna 

beskriver även att det saknas hjälp med att ta upp sina intressen eller meningsfulla aktiviteter. 

De flesta patienter tog för givet att information och utbildning skulle komma från 

vårdpersonalen och om den uteblev kände patienterna frustration och hjälplöshet. En del 

patienter ansåg att de fick tillräckligt med information på sjukhuset men väl hemma, om vissa 

komplikationer kvarstod, saknade de utbildning och stödpersoner (Danzl, et al., 2016). 

Ytterligare fynd från vårt resultat, har stöd från andra en betydande roll för rehabiliteringen. 

 

I resultatet gällande att återfå kroppsidentitet, var det som sådant, att efter att ha drabbats av 

stroke krävs en ofantlig vilja, engagemang och motivation för att lära känna sin kropp igen 

och se på den som sin egen istället för främmande, oförutsägbar och opålitlig. Detta styrks av 

Sarre, et al. (2014), där kroppen förklaras som opålitlig, främmande och att icke fungerande 

delar av kroppen uppfattas som objekt. För att kunna acceptera sin förändrade kropp igen 

krävs tid, tålamod och beslutsamhet över att återhämta sig. De som lyckades bäst att 

återhämta sig var de som kände att de hade mycket att leva för. Clarke och Black (2005) har 
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hittat ett positivt samband mellan känslan av att ha mycket att leva för och förmågan att kunna 

bevara sin identitet. Sarre, et al (2014) menar att för att lättare anpassa sig kognitivt behövde 

patienterna definiera sin nuvarande verklighet, de behövde se vad de klarade av att göra i nuet 

och inte fokusera på tidigare funktioner. Detta kan kopplas till vår bakgrund, där de individer 

som hade positiv kroppsuppfattning, har förmågan att se vilka funktioner ens kropp faktiskt 

har, att se kroppen som unik och att kunna acceptera och respektera sin kropp. 

 

I vårt resultat var det genomgående att de flesta patienter lärde sig acceptera och leva med sin 

förändrade kropp med tiden. Kirkevold (2002) beskriver tredje fasen, som utspelar sig mellan 

åtta till sex månader efter att ha drabbats av stroke, som mycket energikrävande för 

patienterna då de ofta skrivs ut från sjukhuset och återgår till hemmet. Det som framgick i 

resultatet var en stor önskan hos patienterna att få återgå till hemmet och få känna sig normala 

igen. Vi tror att det kan vara svårt för patienterna att inse vilken omställning det är att återgå 

till hemmet, där det ställs mycket mer krav på patienternas egna motivation för att forsätta sin 

rehablitering. Särskilt svårt tror vi det kan vara då många patienter kanske inte ens insett 

strokens betydelse förens i sista fasen som utspelar sig först efter ett halvår efter att ha 

drabbats av stroke. Med tanke på den långa rehabiliteringsprocess som förekommer vid stroke 

anser vi att patienterna följs upp för dåligt när de skrivs ut från sjukhuset, då de ofta bara 

befinner sig i början av sin rehabiliteringsprocess. Något som bekräftas av DePaul, Moreland 

& deHueck (2013) där patienterna upplevde att de fick för lite hjälp med rehabiliteringen efter 

utskrivning från sjukhuset, särskilt ansågs sig patienterna ha ett större behov av den 

emotionella rehabiliteringen.  

 

10 Slutsats 

Syftet med vår litteraturöversikt var att belysa patienters erfarenhet av att leva med en 

förändrad kropp efter stroke. En förändrad kropp innebar så mycket mer än bara kroppens 

fysiska funktioner, det emotionella hade minst lika stor del. Det många av patienterna 

upplevde efter sin stroke var en förlorad identitet, tappad självkänsla, social isolering och en 

rädsla för framtiden, mycket på grund av en bristande tro till sina kroppar. Socialt stöd och 

kunskap ökade patienters kroppskännedom och tron på sig själv. Av detta drar vi slutsatsen att 

sjuksköterskan bör lägga ett större fokus på patienters erfarenhet av sin förändrade kropp, 

både på den emotionella- och fysiska rehabiliteringen. Detta för att öka livskvaliteten hos 

patienterna och förebygga att de känner sig trygg i att leva med sin förändrade kropp.   
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9 Förslag för framtida forskning 

Vi anser att det behövs mer forskning angående den emotionella rehabiliteringens betydelse 

för patienter som drabbats av strokes kroppsuppfattning och identitetbevarelse. Detta för att 

kunna hjälpa patienter in i samhället även på ett emotionellt plan och inte bara det fysiska. 

Det behöver också forskas mer på om långvarig rehabilitering, rehabilitering som sträcker sig 

över flera år, skulle gynna patienternas rehabiliteringsprocess, detta stöds av Ing, Linton, 

Vento och Nakagawa (2015) som menar att patienterna ofta inte minns sjukhusvistelsen efter 

stroke, vilket kan utgöra ett behov för en längre rehabiliteringsprocess. 
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