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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Årligen drabbas 30 000 personer i Sverige av stroke. Det är den 
vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och de som drabbas är i behov av långa 
vårdtider. Den forskning som finns tillgänglig belyser främst patienters upplevelser i 
det tidiga skedet efter att ha drabbats av stroke. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer upplever sin livsvärld efter att ha 
drabbats av stroke. 
Metod: Studien utgick från en kvalitativ ansats. Fem självbiografier valdes för att 
belysa personers upplevelser av att drabbas av stroke. Analysen gjordes utifrån 
Lundman och Graneheims kvalitativa innehållsanalys. 
Resultat: Det framkom att de drabbade genomgick stora förändringar i livet. De hade 
svårt att acceptera sitt nya jag, anpassa sig till sin nya situation och till de svårigheter 
som uppstod i vardagen. Omgivningens syn och förutfattade meningar hade även en 
stor betydelse och påverkan på personerna.  
Slutsats: Personer som drabbats av stroke upplevde att de fick en förändrad livsvärld. 
De upplevde både lidande, hälsa och välbefinnande beroende på i hur stor 
utsträckning de accepterat sin nya situation. Det är viktigt att som sjuksköterska ha 
kunskap om hur de upplever sig själva och sin vardag för att kunna möta deras 
livsvärld och ge en god omvårdnad.  
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INLEDNING 
 
Föreställ dig att du vaknar upp i en sjukhussäng, med främmande människor omkring 
dig. Du hör och ser dem men när du försöker prata får du inget svar och när du ska 
röra på dig händer ingenting. Hur känns det att gå från att vara frisk till att plötsligt 
vara beroende av andra människor, att inte kunna tala, gå, äta eller dricka själv 
längre? Vardagliga saker som friska människor tar för givet kan kanske inte personer 
som fått stroke klara av längre. Är det möjligt att bli helt frisk igen och återgå till sin 
normala vardag? Hur känns det att behöva lära sig allt på nytt?  
 
Personer som drabbas genomgår ofta en stor förändring i livet. Vården som ges efter 
en stroke samt sjuksköterskans emotionella stöd har en stor betydelse för personens 
fortsatta liv. Det finns endast fåtal studier om patienters egna upplevelser av 
rehabilitering och omvårdnad trots att patientgruppen är stor. Vi vill med denna studie 
få en större förståelse för hur de drabbade upplever sin livsvärld efter en stroke. 
 
BAKGRUND 
 
Stroke 
Stroke är en av Sveriges stora folksjukdomar och årligen drabbas 30 000 människor 
(Strokeförbundet, 2012). Det är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och 
de som drabbas behöver ofta långa vårdtider (Socialstyrelsen, 2012a). Samtidigt som 
dödligheten i stroke minskar så ökar antalet personer som insjuknar. En orsak till att 
dödligheten minskar kan vara att det finns bättre vård och behandling idag och 
anledningen till att antalet insjuknandet ökar kan bero på att vår befolkning blir allt 
äldre (Engström, 2005). Stroke är ett tillstånd som drabbar kärlförsörjningen till 
hjärnan och de två huvudgrupperna av stroke är hjärninfarkt och hjärnblödning 
(Svensson, 2007). Stroke kan inträffa i alla åldrar men är vanligast bland äldre. De 
yngre som drabbas har i allmänhet en större chans att återhämta sig (Hamilton, 2000). 
 
Riskfaktorer och symtom 
Det finns olika riskfaktorer för stroke som till exempel diabetes, hypertoni, förhöjda 
blodfetter och rökning. Vanliga symtom som uppstår är förlamning, sänkt 
medvetandegrad, talsvårigheter, synbortfall och förvirringstillstånd (Svensson, 2007). 
Vilka symtom som uppstår är beroende av skadans omfattning och lokalisation 
(Hamilton, 2000). Symtomen efter stroke kan variera mycket och patienterna kan 
drabbas både på ett fysiskt, personligt och socialt plan. De drabbade kan ofta få 
symtom som till exempel hjärntrötthet, personlighetsförändringar, känslomässiga 
förändringar och depression, som inte syns utåt. Dessa så kallade dolda symtom kan 
försvåra patientens återhämtning och även bli bestående (Socialstyrelsen, 2012b). 
 
Behandling och vård 
Behandlingen vid stroke är olika beroende på vilken typ av skada patienten drabbas 
av. Hjärnblödning behandlas kirurgiskt medan hjärninfarkt behandlas med läkemedel 
(Svensson, 2007). Det är viktigt att snabbt ge lämplig behandling för att minimera 
risken för konsekvenser (Bergman, 2011). Trombolys är den enda evidensbaserade 
behandlingen vid hjärninfarkt. Användandet av trombolys har visat sig vara både 
säker, effektiv och minskar patienternas funktionshinder efter stroke (Eissa, Krass & 
Bajorek, 2012). Behandling med trombolys ska ges inom tre timmar från det första 
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symtomet, detta för att öka möjligheterna till överlevnad samt för att minimera skadan 
(Socialstyrelsen, 2012a).  
 
Omvårdnad och rehabilitering är viktigt för att patienten ska återfå sina tidigare 
förmågor och kunna hantera sin nya livssituation. Målet med omvårdnaden är att 
hjälpa patienterna att planera och genomföra handlingar i det dagliga livet. Detta för 
att förbättra och bevara hälsa och förebygga ohälsa. Patienten bör även vara delaktig i 
sin vårdplanering för att den ska bli så individanpassad som möjligt (Engström, 
2005). 
 
I en studie av Tutton, Seers, Langstaff & Westwood (2012) framkommer det att 
sjuksköterskans sätt att informera och stötta patienten är av stor betydelse för 
patientens motivation till rehabilitering. Genom att sjuksköterskan tillsammans med 
patienten kommer fram till realistiska mål skapas ett hopp hos patienten att tillfriskna 
och kunna bli oberoende av andra. I en annan studie framkom det att det finns en brist 
på information. Patienterna har inte något minne av att sjuksköterskan hade 
undervisat eller informerat om deras sjukdom, vad som hänt, om förutsättningar och 
möjligheter för att kunna bli självständiga och klara sig själva (Engman & Lundgren, 
2009).  
 
I en annan studie beskriver patienter att det finns en bristfällig kommunikation hos 
vårdpersonalen. Patienterna saknar information om symtomen de fick till följd av sin 
stroke. Vissa upplever att de inte får stöd från vården och att information om hur det 
kommer bli att återgå till familj och arbete inte heller uppmärksammas. De önskar ett 
bättre samarbete mellan de olika professionerna för att få en bättre rehabilitering. Med 
hjälp av rehabilitering kan 80 % av de som drabbas av stroke återgå till hemmet efter 
att ha vårdats på sjukhus (Smith, Egbert, Dellman-Jenkins, Nanna & Palmieri, 2012). 
Patienterna tycker även att rehabiliteringarna som erbjuds är för få, den är inte 
individanpassad för deras behov eller ålder (Medin, Barajas & Ekberg, 2006).  
 
Engman och Lundgren (2009) beskriver även i sin studie att patienterna värderar 
sjukgymnastik och vårdarnas engagemang högt då det snabbare leder till fysisk 
förbättring. Patienterna betonar även vikten av att bli självständiga, att få bekräftelse 
på vilka resultat och framsteg de gör var också av stor vikt och uppskattas av 
patienterna.  
 
Flera studier har visat att patienter och vårdgivare upplever att informationen som ges 
till patienter efter en stroke inte är tillräcklig. De saknar kunskap om konsekvenserna 
som kan uppstå efter en stroke och metoderna som används vid undervisning är 
ineffektiva och behöver förbättras. Undervisning till patienter är viktig för att de ska 
få förståelse för vad deras sjukdom innebär. Bristande undervisning kan leda till oro, 
rädsla, ohälsa och depression (Hafsteinsdóttir, Vergunst, Lindeman & Schuurmans, 
2011).  
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Studien har ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv. Det innebär att patienten är i 
fokus och att det finns en förståelse av patienten. Det är genom livsvärlden som hälsa, 
välbefinnande, lidande och sjukdom visar sig. Ett vårdande som inte möter 
livsvärlden är inget vårdvetenskapligt vårdande. Genom att ha en öppenhet inför 
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andra människors sätt att förstå och hantera sin sjukdom och hur den påverkar 
patientens liv, kan vårdandet bli vårdvetenskapligt (Dahlberg & Segesten, 2010). I 
denna studie är fokus lagt på de vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, hälsa, 
välbefinnande, lidande och levd kropp. 
 
Livsvärld 
Livsvärlden innefattar människans upplevelser och erfarenheter. I vårdandet bejakas 
patientens verklighet, så som patienten ser den. Den relaterar till den naturliga 
hållningen, som är ett förhållningssätt till individens dagliga aktivitet där personen är 
försjunken av det som pågår. Den är i grunden oreflekterad och omedveten men utgör 
en ram för de dagliga handlingarna (Ekebergh, 2009). Livsvärlden kännetecknar även 
det sätt som vi förstår oss själva, andra och allt annat i världen, alltså det dagliga livet 
som människan lever i. Den förstås som världen så som den erfars, som delas med 
andra och är högst personlig och unik för varje individ. Livsvärlden har ingen egen 
existens och kan aldrig särskiljas från människan. Den präglas av tid och rum vilket 
upplevs olika hos människor. I ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv vill vårdaren 
förstå hur hälsa, sjukdom och lidande påverkar patienten i sitt livssammanhang. Med 
livsvärldens som grund kan vårdarna få en djupare förståelse för varje patients unika 
perspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Hälsa och välbefinnande 
Hälsa innebär att må bra och att kunna utföra ting som anses vara av värde och att ha 
en känsla av inre balans samt att ha en god relation till sina medmänniskor. Hälsa och 
välbefinnande vävs oftast samman, välbefinnande kan upplevas trots ohälsa om 
tillvaron upplevs meningsfull. Även livskraft och olika livsprojekt kan få drivkraft om 
trygghet och sammanhang upplevs (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Vidare beskrivs att hälsa ofta oreflekterat tagits för givet innan sjukdom inträffar. 
Långvarig sjukdom kan innebära att ta tag i sin hälsosituation på ett mer seriöst sätt än 
tidigare. På så sätt kan personen uppleva ett större välbefinnande efter sjukdomen tack 
vare ett ökat hälsomedvetande. Det handlar också om att på ett så uppriktigt sätt som 
möjligt se sin ohälsa men att samtidigt kunna se till det som innebär hälsa och 
välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Patienter med långvarig sjukdom kan omprioritera sin livssituation så att livet känns 
mer meningsfullt, som till exempel att materiella ting känns mindre värdefulla efter 
sjukdomen och istället prioriteras familjen. Aktiviteter och genomförande av 
livsprojekt kan kännas möjlig även vid sjukdom. Vid långvarig och svår sjukdom kan 
det vara svårt att fokusera på hälsa men med stöd från professionell vårdpersonal kan 
det vara möjligt att känna välbefinnande trots sjukdomen (Dahlberg & Segesten, 
2010). 
 
Lidande 
Lidande kan beskrivas utifrån olika perspektiv, det kan vara något allmänmänskligt 
eller kan utgå från individens tillvaro, hälsa, sjukdom och vården som ges. Det är 
människans personliga upplevelser av sitt liv, sin sjukdom och sin vård som avgör 
vad som är lidande för personen. Som sjuksköterska är det viktigt att lindra lidande 
genom att ge alla rätt till hälsa där det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet är 
fullständigt (Wiklund, 2009). 
 



4 
 

Patienter som upplever lidande känner sig mer eller mindre utsatta och sårbara då de 
är i behov av vård. Om patientens lidande inte uppmärksammas påverkas deras hälsa 
och välbefinnande negativt och tilliten till vården kan försvinna då bemötandet inte 
blir vårdande. Patienten går då miste om de positiva delarna som en vårdrelation 
skulle kunna ge. Detta kan vara att de individuella behoven inte blir tillgodosedda 
eller att hälsoprocessen inte stärks (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Om patientens lidande inte uppmärksammas så tas deras rätt att vara delaktig i sin 
egen hälsoprocess bort. Patienter som är i behov av vård men som inte blir sedda eller 
hörda och heller inte får vara aktiv i sin vård kan uppleva detta som kränkande och 
känner sig maktlösa när de blir utestängda av vårdpersonalen. En av sjuksköterskans 
uppgift är att lindra patientens lidande. Genom att sätta sig in i patientens livsvärld 
kan en bättre förståelse fås för patientens lidande och därigenom kan en bättre 
individanpassad vård ges (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Levd kropp 
Kroppen kan förstås som ett subjekt, något med erfarenheter och som är levd. Den 
levda kroppen har många minnen, erfarenheter, upplevelser, tankar och känslor. 
Kroppen kan aldrig lämnas, den är konstant då människan inte har en kropp utan varje 
person är sin kropp. Alla individer får tillgång till världen genom sin levda kropp. 
Människan både påverkas av och påverkar den värld han eller hon lever i (Dahlberg 
& Segesten, 2010). 
  
Då människan har tillgång till livet genom kroppen så påverkas denna tillgång när 
kroppen förändras vid långvarig sjukdom. Människan kan aldrig kliva ur sin livsvärld 
och inte heller träda in i den. På något sätt måste alltså varje människa lära sig att leva 
med sin kropp och den förändrade situationen (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Tidigare forskning visar att det finns relativt lite kunskaper om patienters upplevelser 
efter att ha drabbats av stroke. Det har visat sig finnas bristande information och 
undervisning om deras sjukdom samt möjligheter att klara av sitt dagliga liv. Stroke 
kan inträffa i alla åldrar, yngre personer som drabbas har andra behov än de äldre 
eftersom de har olika förutsättningar och befinner sig i olika stadie i livet. 
Åldersskillnaden av de som insjuknar gör att det är viktigt att belysa upplevelser för 
att kunna ge en så individanpassad rehabilitering som möjligt.  
 
Vid symtom som till exempel talsvårigheter, förlamning och sänkt medvetandegrad 
kan det vara svårt för omgivningen att förstå hur detta kan upplevas. Symtom som 
inte alltid syns utåt, så kallade dolda symtom, kan göra att den drabbade uppfattas ha 
ett bättre psykiskt och fysiskt välmående än vad som egentligen föreligger. Om 
sjuksköterskan inte har tillräcklig kunskap om olika symtom, om dess följder och om 
hur patienterna upplever sin situation kan ett onödigt vårdlidande skapas hos 
patienten.  
 
Frågeställningarna i studien blir att svara an på: Hur förändras vardagen hos personer 
som drabbats av stroke? Hur upplever personerna omgivningens reaktioner efter en 
stroke? 
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SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa hur personer upplever sin livsvärld efter att ha 
drabbats av stroke. 
 
METOD 
 
En kvalitativ ansats valdes då studiens syfte var att få fram subjektiva upplevelser av 
att leva med stroke. Kvalitativ ansats används för att belysa människors uppfattningar, 
erfarenheter, upplevelser och tankar (Paulsson, 2008). Vid kvalitativ metod används 
induktiv ansats som innebär att på ett förutsättningslöst sätt analysera texter som 
bland annat kan vara baserade på människors berättelser om sina upplevelser. 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  
 
Studiens resultat bygger på självbiografier skrivna av personer som har drabbats av 
stroke. Friberg (2012) menar att berättelser har en central roll i vårdandet och är en 
källa till ökad kunskap. Biografier är livsberättelser som bland annat beskriver hur 
personen i fråga upplever hälsa, ohälsa, lidande och vård. Personernas vardag är ofta 
detaljerat beskrivna och ger på så vis tillgång till deras livsvärld.  
 
Genom att läsa och analysera självbiografier erhölls en djupare förståelse hur det var 
att leva med stroke.  
 
Datainsamling 
Den kvalitativa metoden syftar till att samla in viktig information rörande beteende 
och aktivitet i en viss situation (Carlsson, 2008). I studien samlades information in 
från personer som drabbats av stroke genom att läsa självbiografier. Thorén- Jönsson 
(2008) menar att data kan samlas in genom både intervjuer, observationer och 
dokument. Målet med datainsamling var att få ett rikt datamaterial. Då författarna 
ville belysa upplevelser ansågs självbiografier vara den bäst lämpade 
insamlingsmetoden.  
 
Fem böcker valdes ut till studien. Böckerna passade väl in på studiens syfte då de 
innehöll subjektiva upplevelser av hur det var att drabbas av stroke. Personerna 
beskrev ingående hur det kändes att inte längre vara sig själv men även hur personer i 
deras omgivning reagerade och hur det upplevdes att vara beroende av andra 
människor.  
 
Det första steget i litteratursökningen var att välja begrepp utifrån syftet. Utifrån syftet 
valdes begrepp ut som sammanfattade ämnet i studien, dessa var stroke, livskvalité 
och upplevelser. Även sökning på synonymer i ordböcker på Internet gjordes för att få 
fram ännu fler sökord för att på så sätt komma åt de mest relevanta böckerna för att 
kunna svara an på syftet.  
 
Utifrån de begrepp och sökord som framkom gjordes en provsökning i 
Linnéuniversitetets bibliotekskatalog och på webbsidan bokus (http://www.bokus.se). 
Dessa databaser valdes därför att de gav tillräckligt antal träffar för att kunna välja ut 
fem stycken. Böckerna som kom fram utifrån sökningen svarade an på syftet och 
därför ansågs inga andra databaser nödvändiga. Begreppen som valdes var: stroke, 
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personal narratives, cerebrovaskular disorders och biografier. Urvalet var begränsat 
utifrån inklusions- och exklusionskriterierna men böckerna som valdes ansågs passa 
till studien syfte då de innehöll subjektiva upplevelser från personer med olika grader 
av funktionsnedsättning.  
 
Urvalsförfarande 
Författarna valde att läsa fem självbiografier skrivna av personer som haft en stroke. 
Böckerna som valdes ut till studien (se bilaga 1) passade väl in på studiens syfte då 
samtliga böcker innehöll subjektiva upplevelser av hur det var att drabbas av stroke. 
För att kunna välja ut de böcker som passade in på inklusion- och 
exklusionskriterierna lästes sammanfattningen av böckerna (se bilaga 2). 
 
Inklusionskriterierna för studien var att självbiografierna skulle vara skrivna av 
personerna själva eller vara medförfattare för att få fram deras egen upplevelse av sin 
situation. Böckerna skulle inte vara äldre än 15 år med undantag om böckerna var 
relevanta för studien, det vill säga att upplevelserna var subjektiva och att inga större 
förändringar skulle ha skett i vården de senaste åren. Det skulle vara böcker skrivna 
av både män och kvinnor samt i olika åldersgrupper för att öka möjligheterna att 
belysa ämnet utifrån olika erfarenheter. Böckerna ska vara skriva på antingen svenska 
eller engelska för att undvika språkliga missförstånd.  
 
Exklusionskriterierna var att självbiografierna inte skulle vara skrivna av anhöriga 
eller sjukvårdspersonal. Böcker som inte var från västvärlden valdes bort för att 
skillnaden i vård och omvårdnad inte skulle vara för stor jämfört med den svenska 
sjukvården. Även böcker som innehöll mer fakta än upplevelser valdes bort då det 
inte passade in i studien.  
 
Analys 
Analysen utgick från en kvalitativ innehållsanalys som innebär att fokus ligger på att 
tolka och granska texter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Författarna läste, 
analyserade och tolkade innehållet i böckerna var för sig och sedan diskuterade 
tillsammans vad som framkommit och fick då en helhetsbild av materialet. 
Förståelsen uppstår inte förrän författarna bekantat sig med materialet (Polit & Beck, 
2010). Därför lästes de relevanta delarna av materialet flera gånger för att finna 
mening och få en djupare förståelse för innehållet  
 
Författarna läste först texterna översiktligt för att därefter plocka ut meningsenheter 
från texten, vilka plockades ut var för sig. En meningsenhet är en meningsbärande del 
av texten som till exempel ord eller meningar som hör ihop genom innehåll och 
sammanhang. Meningsenheter utgör grunden för analysen och dessa ska inte vara för 
långa. Det kan då bli svårhanterligt då flera betydelser kan framkomma, blir de 
däremot för små blir resultatet för splittrat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
 
Därefter kondenserades och kodades meningsenheterna tillsammans. Kondensering är 
en process som gör att texten bli kortare, mer lätthanterlig och att det centrala i 
innehållet bevarades. Efter detta abstraherades innehållet vilket betyder att lyfta 
innehållet till en högre och logisk nivå och dess giltighet kontrolleras mot 
meningsenheter och den kondenserade texten. Sedan kodades meningsenheterna, 
vilket betyder att meningsenheterna får en kort beskrivning utifrån dess innehåll. 
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Koder är redskap för att kunna reflektera innehållet på ett nytt sätt (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2008). 
 
Utifrån flera koder med ett liknande innehåll skapades en kategori. Innehållet i en 
kategori är närbesläktat och skiljer sig även från innehållet i andra kategorier. Det 
innebär att inget innehåll skulle passa in i två eller flera kategorier vilket författarna 
har följt till analysprocessen. Material som svarar an på syftet får inte uteslutas vilket 
författarna var noggranna med att följa (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
 
Det kan vara svårt att få med viktig information när texter handlar om upplevelser 
men då författarna läste samtliga böcker var för sig föll ingen relevant information 
bort i analysen. Material från texterna kan passa in i flera kategorier, då kan 
underkategorier skapas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Ur analysen 
skapades två kategorier med flera underkategorier. Exempel på hur analysprocessen 
gått till redovisas i bilaga 3.  
 
Författarnas förförståelse 
Att vara öppen för en annan persons unikhet innebär att möta den andre så 
förutsättningslös som möjligt, trots att vi alltid har någon form av förförståelse. 
Därför är det viktigt att kunna tygla sin förförståelse, vilket innebär att hålla tillbaka 
den egna förförståelsen så att den inte tillåts få ett okontrollerat inflytande på 
materialet (Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna hanterade sin förförståelse 
genom att vara neutrala och öppna för de olika upplevelser och känslor som kom att 
uppstå i materialet.  
 
Etiska överväganden 
Utifrån Helsingforsdeklarationen (2008) får inte texten förvrängas för att inte kränka 
författaren samt för att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt. Därför användes 
ett respektfullt tillvägagångssätt och författarna analyserade materialet på ett neutralt 
sätt och med en öppenhet för att inte förvränga informationen som framkom. Ingen 
information undanhölls eller vinklades. 
 
Självbiografier användes för att få en djupare förståelse av hur patienter upplever sin 
livssituation efter en stroke. Då självbiografierna är tillgängliga för alla att läsa, 
behövs inte hänsyn tas till informanternas privatliv, fysiska och psykiska integritet på 
samma sätt som vid en intervjustudie.  
 
Genom att hålla ett neutralt förhållningssätt och lägga förförståelsen åt sidan erhålls 
ett så bra och sanningsenligt resultat som möjligt (Lundman & Hällgren Granheim, 
2008). Förförståelsen kan vara till hjälp för vårdaren men det finns även en risk att 
missförstå patienten. Att använda öppenhet i mötet med patienten ökar möjligheten att 
få fram det unika i patientens erfarenhet. Utan öppenheten kommer patientens 
berättelse istället präglas av vårdarnas förförståelse (Dahlberg & Segesten, 2010). På 
så vis påverkar forskarens förförståelse och erfarenhet sanningshalten i resultatet 
(Lundman & Hällgren Granheim, 2008). Författarna medvetandegjorde sin 
förförståelse så att den inte skulle påverka resultatet. 
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RESULTAT 
 
Resultatet bygger på en analys av fem självbiografier. Ur analysen framkom två 
kategorier och sex underkategorier. Huvudkategorierna var: det nya livet och 
patientens uppfattning av omgivningens reaktion (se bilaga 3). 
 
Det nya livet 
Ur analysen framkom fyra underkategorier; att inte vara sig själv, att bevara sin 
identitet, att vara beroende av andra och att ha viljan att kämpa vidare (se bilaga 3). 
 
Personerna som drabbades av stroke genomgick en stor förändring i livet. 
Förändringarna i livet var individuella men samtidigt fanns det liknande upplevelser 
av hur livet förändrades efter en stroke. 
 
Att inte vara sig själv 
Det upplevdes svårt att upptäcka att de inte längre var den person som de en gång 
varit. Det beskrevs som att få ett barns hjärna och att de behövde lära sig allt från 
början. Att återhämta sig upplevdes som att genomgå alla stadier i ett barns normala 
utveckling än en gång. Genom att de inte kunde kommunicera eller koppla ihop ord 
upplevde de en stor sorg och frustation.  
 

”När man drabbas av en sjukdom är det som om man vandrar över en bro. 
Bakom sig lämnar man det gamla livet. Man traskar över bron och på andra 
sidan möter man världen med andra förutsättningar.” (Trollsten, 2010, s. 84) 

 
I resultatet framkom att det var väldigt svårt att komma tillbaka till sitt hem efter att 
ha varit på sjukhuset under en längre tid. Att återvända hem innebar mycket minnen 
om det liv de hade levt tidigare som aldrig skulle komma tillbaka. Vissa beskrev att 
de hade haft ett högt tempo när de var friska, men fick nu kämpa för att inte bli 
irriterade på sitt långsammare jag. Känslor och olika reaktioner visade sig på ett annat 
sätt än tidigare och många kände sig överkänsliga, irriterade och hade lätt för att bli 
arga och börja gråta.  
 
Förändringarna som sjukdomen medförde kunde även upplevas på annorlunda sätt. 
Vissa berättade att de skämdes över hur ytliga de hade varit och att de tidigare hade 
tagit allt för givet. Nu satte de värde på andra saker i livet än vad de tidigare hade 
gjort och materiella ting saknade nu värde i deras ögon. Vidare framkom att personer 
upplevde att tiden efter en stroke hade lärt dem att se på livet med andra ögon, att 
prioritera och tillbringa mer tid med familj och vänner. De blev mer vaksam på 
världen runtomkring, stressade mindre och hade ett rikare känslomässigt liv. Andra 
beskrev att de vågade vara mer raka mot människor och att de även lyssnade med ett 
större tålamod på vad andra människor hade att säga. De upplevde också att de nu 
hade lärt sig att säga nej till alla måsten. 
 
Vidare beskrev personer att de blivit mer öppna och såg på ett annorlunda sätt på 
människor som har drabbats av sjukdomar liknande deras egen. En förståelse uppstod 
och de ansåg att medlidande inte var nödvändigt och tyckte därför inte synd om dem. 
 
I början av insjuknandet upplevdes det vara svårast att inse sina begränsningar och att 
de levde ett liv med andra förutsättningar och att livet inte skulle bli som förut. När de 
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hade accepterat sin nya situation blev det lättare att uppleva känslan av välbefinnande. 
De hade en känsla av inre frid och lärde sig att se livet med andra ögon. Det var 
viktigt att vara närvarande och att leva i nuet.  
 
”Jag har lärt mig att se på livet med andra ögon. Det finns mycket att njuta av om vi 

bara ger oss tid.” (Trollsten, 2010, s. 239) 
 
Att bevara sin identitet 
I resultatet framkom det att det var viktigt att bevara sin identitet så de kunde stärka 
självförtroendet och för att hålla modet och livskraften uppe. Vid långvarig sjukdom 
befann sig personerna i en utsatt och sårbar position och genom att vårdas på sjukhus 
mer än vad som behövdes gjorde att de kände sig sjukare än vad de var. Genom att de 
hade sina egna kläder, kom upp ur sängen varje dag och hade fotografier eller saker 
från sitt hem inne på sjukhuset stärktes känslan av att livet gick vidare. Detta fick 
personerna att kämpa för att tillfriskna fortare och hålla motivationen uppe för att inte 
sjunka in i depression.  
 
Familjetiden värderades högre efter att de drabbades av stroke. Det upplevdes viktigt 
att de inte blev behandlade annorlunda av sin familj då de fortfarande var samma 
person som tidigare men med andra förutsättningar. Att de fortfarande kunde ha 
samma roll i familjen trots sjukdomen och att de kunde känna sig som en förälder till 
sina barn, trots förlamning och oförmågan att prata, var av stor vikt. Genom att de 
gjorde saker själv och inte lät familjen erbjuda sin hjälp kunde de återhämta sig 
fortare. De som tyckte synd om sig själva riskerade att hamna i situationer där 
familjen hjälpte dem med allt ifrån påklädning och dusch till matlagning. Detta 
missgynnade de drabbade istället för att de gav stöttning och motivation till den 
drabbade i den grad de klarade av. Det var viktigt att få stöd då de drabbade hade en 
önskan att klara sig själv i framtiden. Självkänslan stärktes om de fick utföra så 
mycket som möjligt själva. De behövde så mycket energi och livskraft som möjligt 
för att återhämta sig, det fanns ingen annan som kunde göra det åt dem utan 
livskraften var de tvungna att själva hitta.  
 

”Beware of such temptation. Don’t let yourself give in. They may not be aware 
of it, but well-meaning people are encouraging you to become an invalid.” 

(Douglas, 2002, s. 70) 
 
De fritidsintressen som funnits innan personerna drabbats av stroke visade sig vara av 
stor betydelse även efter stroken. Fritidsintressena hjälpte dem vid återhämtningen på 
olika sätt. Det kunde vara att få prata om sina intressen och passioner vilket hjälpte till 
att koppla bort sina problem och samtalet förbättrades ju minde de tänkte på 
talsvårigheterna. Ett annat sätt att bevara sin identitet var att göra saker som de gjorde 
innan de drabbades av stroke som till exempel umgås med sina vänner. De upplevde 
då en känsla av välbefinnande och den levda kroppen var inte längre ett hinder. 
Livsgnistan återkom när de fick känslan av att hitta tillbaka till sitt gamla jag. Någon 
beskrev också att humor var den bästa medicinen som kunde ges till en person som 
led eftersom situationen upplevs då lättare och modet hölls uppe.  
 
Att vara beroende av andra 
Att vara beroende av andra, särskilt människor som de aldrig hade träffat tidigare var 
en stor förändring och påfrestning för de drabbade. Det var en situation som de inte 
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själva hade valt att utsätta sig för. Majoriteten av de drabbade insjuknade i ett stadie i 
livet där tankarna kretsade kring familj eller karriär, inte på sjukdomar. 
 

”// a stroke is a disease that people often hide. They feel guilty, embarrassed, 
humiliated. When they talk, they feel that people look at them as if they are 

stupid.” (Douglas, 2002, s. 93) 
 
De som hade helt eller delvis begränsad rörelseförmåga, det vill säga helt förlamade i 
armar och ben eller kunde röra exempelvis ena armen, var mer eller mindre beroende 
av att omgivningen skulle hjälpa dem med till exempel daglig hygien och påklädning. 
De som var beroende av andras hjälp vid den dagliga hygienen upplevde det viktigt 
att vårdarna och den drabbade hade en god vårdrelation. Det framkom att trygghet 
och tillit var viktig. De drabbade kände att de inte kunde låta vem som helst hjälpa till 
med dusch och hygien. Situationer då andra människor hjälpte till med påklädning 
kunde upplevas som en mardröm eftersom de drabbade inte själva kunde hjälpa till. 
Det beskrevs som en besvärlig och tidskrävande process. Familjen visade sig var 
väldigt betydelsefull för de drabbade, särskilt då de inte klarade av att sköta hemmet 
själva. Familjen var även viktig som hjälp och stöd till rehabilitering och 
återhämtning. 
 
Att gå från att vara frisk och klara sig själv till att behöva hjälp med alltifrån att hämta 
saker till att bli duschad var oerhört påfrestande och svårt att acceptera. Att acceptera 
sin nya kropp, oavsett om de drabbade hade fysiska begränsningar eller led av dolda 
symtom, upplevdes svårt. Det kändes svårast i början men med stöd från omgivningen 
ökade acceptansen av deras nya liv. Situationen kunde i vissa fall upplevas kränkande 
när de kände sig som att de var barn på nytt och inte kunde kontrollera varken sin 
kropp eller den nya situationen. Människan har en vilja att kunna klara sig själv och 
att då bli beroende av andra upplevdes som en stor förändring. Därför var det viktigt 
att vårdpersonalen och familjen hjälpte till på ett respektfullt sätt genom att visa 
förståelse för deras nya tillvaro, deras begränsningar men även deras förmågor. 
 

En av sjuksköterskorna var särskilt uppmärksam på mina behov. // 
Naturligtvis kände jag mig trygg i hennes vård. Hon såg mig i ögonen och gav 
mig verkligen utrymme att läka. En annan av sjuksköterskorna undvek att se 

mig i ögonen // Kvinnan kom med en bricka med mjölk och jell-o till mig, men 
brydde sig inte om att ta reda på om mina händer och fingrar kunde öppna 
förpackningarna. Hon var helt blind för mina behov. Hon höjde rösten när 
hon pratade med mig och förstod inte att jag inte var döv. // Jag kände mig 

inte trygg i hennes vård. (Taylor, 2009, s. 84) 
 
De som hade förlorat förmågan att kommunicera, både verbalt och icke-verbalt, 
upplevde det som oerhört frustrerande och de kände sig både maktlösa och 
deprimerade. Det framkom att kommunikationen var mycket viktig och att de hade ett 
starkt behov att kunna uttrycka sig och förmedla vad de kände. Eftersom 
kommunikation var av stor betydelse kunde de som förlorat förmågan att tala använda 
sig av olika hjälpmedel, till exempel en lightwriter som är en dator med inbyggd röst 
som läser upp vad personen skriver, för att lättare kommunicera med personer i sin 
omgivning.  
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Att höra elaka kommentarer om deras nya situation från omgivningen upplevdes både 
kränkande och sårande, särskilt när det kom från en av assistenterna. Personer som 
behövde hjälp och assistans av andra människor ville känna trygghet och bli 
respekterade vilket blev tydligare i utsatta situationer där beroende av andra var 
nödvändigt.  
 

”Medan jag sitter där hör jag henne prata i sin mobil utanför toaletten: ”hon 
sitter i rullstol, dessutom kan hon inte prata. Vilket meningslöst liv, va”? Men 

vem är hon att döma mig?” (Trollsten, 2010, s. 119) 
 
Att ha viljan att kämpa vidare 
I resultatet framkom det att det var viktigt att uppleva viljan att kämpa vidare samt att 
fokusera på förmågorna istället för på oförmågorna. Det visade sig vara betydelsefullt 
att fira framstegen eftersom framstegen gav inspiration och motivation. Att känna 
tacksamhet var en inställning som ansågs vara till stor hjälp vid känslomässiga och 
fysiska skador. Några beskrev längtan efter att kunna klara av olika situationer i 
vardagen, som till exempel att kunna betala räkningar, vilket var betydelsefullt för att 
orka kämpa vidare eftersom det stärkte deras självkänsla av att kunna klara av 
vardagen. 
 
De drabbade intalade sig att livet skulle återgå till det normala igen. För att orka 
kämpa vidare i rehabiliteringen föreställde sig personen sig själv gå igen och jämförde 
situationen med väntan på att en förkylning skulle gå över. Personerna beskrev att när 
de till slut bestämde sig för att tillfriskna var det ett svårt, komplicerat och 
intellektuellt beslut. De var tvungna att flera gånger om dagen övertyga sig själva att 
de skulle bli friska.  
 
I resultatet framkom även att personerna som återupptog sina favoritsysselsättningar 
gav motivation till att träna för att återfå de förlorade fysiska förmågorna. Genom att 
till exempel diska visade sig vara ett perfekt tillfälle att organisera disk, hantera vassa 
knivar och hålla balansen samtidigt. Denna träning gjorde att de drabbade kunde 
hantera vardagliga situationer som gav utmärkt träning och ledde till framsteg som 
gav dem motivation och viljan till att fortsätta kämpa vidare.  
 
”Genom att varje dag fira de prestationer jag hade gjort så höll jag fast vid tanken på 
hur bra det gick. Om jag snubblade så firade vi mig när jag stod upp igen.” (Taylor, 

2009, s. 127) 
 
Personers uppfattning av omgivningens reaktioner 
Ur analysen framkom två underkategorier; att inte bli förstådd och att mötas med 
förståelse (se bilaga 3). 
 
De drabbades motivationen och viljan till att klara av sitt dagliga liv stärktes beroende 
av hur omgivningen reagerade på deras situation.  
 
Att inte bli förstådd 
De drabbades upplevelser som framkom i resultatet var att omgivningen tog förgivet 
att det var fel på intellektet för att de var rullstolsbundna och att omgivningen inte såg 
till den invalidiserade personens förmågor utan tänkte istället på oförmågorna. 
Omgivningen försökte lägga fram det positiva med att exempelvis sitta i rullstol men 



12 
 

de drabbade upplevde det snarare som en dom än som en god nyhet. Det visade sig att 
vissa av de drabbade blev psykiskt starkare eftersom de hade många olika svårigheter 
med sin nya livssituation och möttes samtidigt av en oförstående omgivning. Att ta 
sig igenom dessa hinder gav livskraft men även en känsla av sorg uppstod när de 
upplevde att omgivningen inte förstod dem.  
 

”Säg åt henne att släcka cigaretten, säger hon till min mamma. Undrar varför 
så många människor pratar över huvudet på oss som sitter i rullstol.” 

(Trollsten, 2010, s. 113) 
 
De som drabbades av talsvårigheter efter stroke upplevde en frustation över att inte 
kunna formulera sig verbalt vilket bidrog till att de upplevde en oförståelse av 
omgivningen vilket upplevdes som en frustation. Det visade sig vara betydelsefullt att 
få tala till punkt och inte få meningar ifyllda av andra. Personerna skämdes när de inte 
kunde tala som vanligt och de kände att omgivningen ibland trodde att de var 
förståndshandikappade eftersom de inte kunde uttrycka sig korrekt. Detta upplevdes 
givetvis som kränkande och en del undvek folksamlingar och isolerade sig istället. 
 

Jag förstår er inte bättre för att ni skriker. Var inte rädd för mig. Kom 
närmare. Ge mig er vänlighet // Var en trygg plats för mig. Jag är ömtålig och 
förvirrad. Oavsett hur gammal jag är eller vilka meriter jag har, försök att nå 

mig. Respektera mig. Jag är här inne. (Taylor, 2009, s. 81) 
 
Det framkom att vissa av de drabbade beskrev att relationer med de närmaste 
vännerna inte längre var densamma. Tidigare fanns det mycket gemensamt men efter 
att livet förändrats fanns inte längre någon gemenskap till de gamla vännerna. De 
uttryckte en ensamhet och en djup sorg som de inte hade någon att dela med. De 
drabbade upplevde att omgivningen blev osäkra och betedde sig annorlunda kring den 
nya situationen, de fick känslan av att personerna i deras omgivning inte skulle finnas 
kvar om deras nära och kära i framtiden inte kunde prata eller gå själv. Vissa av deras 
vänner höll sig till och med undan och slutade träffa personen när situationen blev 
permanent. Personerna upplevde att vännerna inte förstod att det var samma person 
inuti men att det yttre var annorlunda på grund av förlamning. 
 
De som fick symtom som förvirring och koncentrationssvårigheter som följd beskrev 
att det var svårt att hålla fokus och att uppmärksamheten fångades lätt av andra 
händelser. Problemet med dessa dolda symtom, som inte syntes utåt för omgivningen, 
var att omgivningen inte visste hur mycket hjälp de drabbade egentligen behövde.  
 

”Om jag fräschade upp mig, målade mig och tog på mig något snyggt var det 
ingen som förstod att jag inte klarade av vardagslivets vanligaste bestyr.” 

(Åsén, 1997, s. 49) 
 
Vissa upplevde att det fanns en bristande information om deras tillstånd och hur det 
skulle bli framöver. Men med hjälp av insamlat skvaller från omgivningen om deras 
tillstånd kunde de övertyga sig om att det skulle bli en förbättring i tal och 
rörelseförmåga. Skvallret från omgivningen kunde även ge falska förhoppningar om 
framtiden. Vårdpersonalen visade ingen förståelse för personerna genom att inte 
förklara eller ge svar på deras frågor. De drabbade upplevde att de blev utelämnade i 
vården och kände sig inte delaktiga i sin egen vård. De som led av dolda symtom 
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möttes oftast av en oförstående omgivning eftersom symtomen inte togs på allvar. 
Detta skapade ett stort lidande hos de med dolda symtom. 
 
Att mötas med förståelse  
Under tillfrisknandet upplevde många en sorts ensamhet. De beskrev att ensamheten 
både under tillfrisknandet och återhämtningen hade en negativ påverkan på 
situationen. För att de skulle lyckas med återhämtningen ansåg de att människorna i 
deras omgivning hade en stor betydelse. Detta visade sig både genom motivation och 
att omgivningen behandlade dem som att de skulle klara av att bli helt återställda.  
 

”Sedan ställde hon sig vid min axel, hennes händer vilade lätt mot min arm 
och hon talade mjukt till mig, inte till kandidaterna // den här kvinnan visste 
att jag inte var dum i huvudet utan att jag var skadad.” (Taylor, 2009, s. 93) 

 
Det var absolut nödvändigt att personer i deras omgivning behandlade dem som om 
de skulle bli helt återställda. De drabbade behövde känna att andra människor trodde 
på deras förmåga att återhämta sig, att de fick tid till att läka och tillfriskna. Genom 
att omgivningen gav kommentarer som till exempel ” tänk om du blir frisk” så 
skapades ett hopp om att bli frisk och medförde också motivation till att fortsätta 
blicka framåt. Att tillfriskna var inte något som de drabbade gjorde själva, att lyckas 
med återhämtningen var beroende av de människor som fanns i deras närhet. 
Omgivningens motivation, tro och optimism gav hopp om att tillfriskna. Genom att de 
drabbade fick läka i deras egen takt och att de möttes av en förståelse från 
omgivningen att de drabbade fortfarande var samma person som tidigare men med 
begränsade förmågor, kände de en styrka och vilja att tillfriskna.  
 
Vårdarnas sätt att förstå personerna var viktig både i det tidiga stadiet av 
tillfrisknandet men även under rehabiliteringen. De drabbade behövde känna stöd och 
bli motiverande att rehabiliteras då detta var en årslång process. Vårdarna som visade 
en förståelse för vad de klarade av och inte klarade av ingav en känsla av trygghet och 
tillit.  
 
De drabbade ville känna en acceptans och en förståelse från personer i deras närhet av 
att de inte längre klarade av vardagssysslor eller att arbete. Människan har en vilja att 
känna sig förstådd och bli bemött med respekt vilket blev extra viktigt för personerna 
efter att de drabbats av stroke. Omgivningen som inte var rädd för att prata med de 
drabbade personerna var mycket uppskattat. Personerna hade ett behov av att kunna 
göra saker de gjort tidigare som till exempel att ta en fika med sina vänner. Det var 
även viktigt att de fick förståelse från omgivningen när de drabbade ville undvika att 
till exempel äta middagar på restaurang då de hade svårigheter med att äta och dricka. 
Detta upplevdes som en skam och de blev tvungna att acceptera att deras liv hade 
förändrats. 
 

Att tillfriskna är inte något man gör ensam, om jag skulle lyckas återhämta mig 
berodde också på de människor som fanns i min närhet. Det var absolut nödvändigt 

att andra människor behandlade mig som om jag skulle bli helt återställd. Jag 
behövde känna att andra människor trodde på min förmåga att lära mig saker, läka 

och växa. (Taylor, 2009, s. 120) 
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DISKUSSION 
 
Studiens syfte anses vara uppnått då det framkommit av resultatet hur livsvärlden 
förändrades hos de personer som drabbats av stroke. Det innebar svårigheter att 
anpassa sig till det nya livet, upplevelsen av att inte vara samma person och att 
behöva lära sig allt på nytt. När de drabbade hade accepterat sin nya situation var det 
lättare att hantera vardagen och de kunde då se vänner, familj och sig själva som 
värdefulla. De som blev beroende av andra hade svårare med att acceptera sin 
situation, vilket upplevdes som frustrerande. Det som bidrog till denna upplevelse var 
att omgivningen behandlade dem annorlunda då de trodde att de hade fel på intellektet 
för att de satt i rullstol och inte kunde uttrycka sig verbalt.  
 
Metoddiskussion 
Till studien valdes en kvalitativ ansats eftersom denna ansågs vara mest lämpad till 
studiens syfte då målet var att få fram patienters upplevelser av att drabbas av stroke. 
Denna metod syftar till att tolka och skapa förståelse för människans subjektiva 
upplevelser av omvärlden i motsats till den kvantitativa ansatsen som strävar efter att 
klassificera, hitta samband, förklara och forskaren har ett objektivt synsätt (Forsberg 
& Wengström, 2008).  
 
Självbiografier används för att besvara frågeställningar kring faktiska förhållanden 
och individens upplevelser av något visst förhållande eller tidsperiod (Patel & 
Davidson, 2001). Forsberg och Wengström (2008) beskriver att texter och skrivna 
berättelser används för att ge information om fenomen som inte kan undersökas 
genom direkt observation eller intervju. 
  
Utifrån självbiografier framkom personers egna berättelser av hur det var att leva med 
stroke. Genom att läsa berättelser framkom en helhet av personernas upplevelser från 
tiden vid insjuknandet till livet efteråt. En djupare förståelse erhölls då personerna 
beskrev deras tankar, känslor och upplevelser kring tiden under och efter 
insjuknandet. Om intervjuer hade valts hade resultatet blivit annorlunda och inte lika 
djupgående över en längre tid. Viktig information kunde ha fallit bort på grund av fel 
frågor, brist på tid och att de vid stunden inte kommer ihåg vissa situationer.  
 
Forsberg och Wengström (2008) beskriver att de frågor som ställs kan missförstås av 
informanten och belyser vikten av att formulera frågor på ett sådant sätt att det 
minimerar risken för missförstånd. Vidare beskriver Patel och Davidson (2011) att 
under intervjuer finns en risk att informanten medvetet eller omedvetet har en 
förväntan på sig och avviker då från sanningen. De skriver också att en ovan 
intervjuare inte besitter tillräcklig kunskap att kunna få fram informanternas sanna 
upplevelser, och resultatet skulle då inte bli tillförlitligt. Intervjuer valdes bort 
eftersom författarna inte ansågs ha tillräcklig kunskap för att få fram personernas 
sanna upplevelser samt på grund av en ovana från författarnas sida att utföra 
intervjuer.  
 
Genom att läsa självbiografier erhölls ett annorlunda tidsperspektiv jämfört med 
intervjuer då personerna haft längre tid på sig att fundera och beskriva sin situation i 
jämförelse med intervjuer. Det hade varit svårt att intervjua personer som inte kunde 
kommunicera verbalt. Genom självbiografierna kunde författarna ta del av även deras 
upplevelser, som hade gått förlorade om intervjuer valts.  
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För att kunna göra en bedömning om upplevelserna är trovärdiga måste författarna 
förhålla sig kritiska till materialet, genom att ha kunskap om vem som skrivit boken, 
när den utkom och bokens syfte ökar trovärdigheten i resultatet (Patel & Davidson, 
2011). 
 
Eftersom Linnéuniversitetets bibliotekskatalog valdes för att författarna ville att 
materialet skulle vara lättillgängligt, kan detta ha medfört att tillgången av material 
blivit begränsat. Urvalet hade kunnat bli bredare om det hade funnits större utbud till 
fler självbiografer vilket kan ses som en svaghet. Resultatet gav ändå ett tillförlitligt 
material då upplevelserna var subjektiva och personerna hade vårdats under de 
senaste 15 åren. Styrkorna var att böckerna som valdes inkluderade båda könen och 
olika åldersgrupper för att få så stor variation som möjligt.  
 
Då en av böckerna var på engelska var författarna noggranna med att inte förvränga 
materialet vid översättningen, vilket gjordes genom att slå upp i ordböcker om det 
fanns ord som inte var förståeliga.  
 
För att beskriva trovärdigheten i studien används begrepp som giltighet, tillförlitlighet 
och överförbarhet. Tillförlitligheten i studien kan ses genom att författarna har hållit 
ett neutralt förhållningssätt vid analys av böckerna. För att bedöma trovärdigheten vid 
kvalitativa studier används reflekterande och resonerande metoder som till exempel 
konsensusförfarande. Vid konsensusförfarande sker en reflektion och diskussion för 
att uppnå en samstämmighet vid tolkning av texter (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2008). Författarna förde en reflektion och diskussion kring materialet för att hitta en 
överensstämmelse av de olika tolkningarna av texterna. 
 
Trovärdigheten handlar om hur författarnas förförståelse har präglat analysen 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Genom ett försök att analysera med en 
nyfikenhet och på ett så förutsättningslöst som möjligt stärks trovärdigheten i 
resultatet (Paulsson, 2008). Då författarna analyserade texterna tillsammans kunde 
gemensam tolkning finnas vilket stärkte trovärdigheten. Genom att författarna valde 
att visa ett exempel i dataanalysen hur kondenseringen, kodningen och kategorier 
framkom ansågs även det stärka trovärdigheten.  
 
Citat valdes att ha med i resultatet då personernas egna upplevelser framkom på ett 
tydligt sätt, den informationen hade gått förlorad om författarna skrivit om det med 
egna ord. Rienecker och Stray Jorgensen (2004) beskriver att citat ska vara få och 
välvalda, de ska vara användbar till texten och ska kommenteras eller utvärderas, de 
får inte vara en utfyllnad i texten. Citaten ska endast användas om själva 
formuleringen är så bra förklarat så viktiga innebörder går förlorat vid en 
omformulering eller om författarna inte kan omformulera det på ett bättre sätt. Det är 
viktigt att inte ha för många eller för långa citat i resultatet, det kan framstås som 
osjälvständigt. Paulsson (2008) hävdar att överförbarheten stärks i resultatet vid 
användning av citat eftersom citaten är beskrivningar som är förankrat i 
ursprungsdatan. Studiens resultat har stärkts med citat då de inte ansågs möjligt att 
formulera en bättre förklaring och för att stärka överförbarheten i resultatet. 
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Resultatdiskussion 
Personer som drabbats av stroke genomgår stora förändringar i livet. Resultatet i 
denna studie visar på hur dessa förändringar kan upplevas. 
 
Det var svårt att acceptera sitt nya jag, anpassa sig till den nya situation och de 
svårigheter som uppstod i vardagen. Upplevelserna av omgivningens reaktioner 
varierade. Det kunde i vissa fall ses som stöd men även upplevas som sårande. 
 
Att drabbas av dolda symtom som inte syns utåt, till exempel förvirring och 
koncentrationssvårigheter, upplevdes som en oförståelse hos omgivningen när det 
handlade om hur mycket hjälp de egentligen behövde. Liknande resultat beskrivs av 
Murray och Harrison (2004) då personer med dolda symtom upplevde att 
omgivningen var osympatiska och hade okunskap om hur stroke kan påverka en 
person känslomässigt. De kände även ett behov av att omgivningen skulle känna till 
deras problem för att de skulle kunna få en ökad förståelse från andra. Informanterna 
menade att om omgivningen inte såg ett synligt problem hos personen så tog de 
förgivet att personen var frisk. En av de drabbade i studien menade att han inte ville 
bli särbehandlad av omgivningen men önskade få förståelse utifrån hans 
begränsningar och det nya livet. I en annan studie beskrev strokepatienter att 
omgivningen inte alls förstod vad det innebar att leva med dolda symtom. 
Omgivningen förstod inte de drabbades problem utan jämförde sig med att de också 
var trötta och glömde saker. Detta bidrog till att de drabbade fick en känsla av att inte 
bli tagen på allvar. Reaktioner från omgivningen var att symtomen berodde på 
psykiska reaktioner och om de drabbade istället tog sig samman skulle situationen 
lösa sig. Omgivningen menade således att det berodde på lathet och ovilja från de 
drabbades sida. Patienterna upplevde även att vårdpersonalen inte förstod deras 
problem och behov vilket gjorde att vården inte blev individanpassad utifrån patienten 
(Carlsson, Möller & Blomstrand, 2004). 
 
För att kunna ge optimal vård måste vårdaren utgå från ett livsvärldsperspektiv, vilket 
innebär att ha kunskap om och förmåga att kunna se vad hälsa och välbefinnande 
betyder för patienten och hur det känns för just den personen att vara sjuk. Det är även 
viktigt att ha förståelse för hur sjukdomen påverkar personens vardag, då det är 
genom livsvärlden som hälsa, välbefinnande och lidande utspelar sig. En vårdare som 
inte är kompetent att förstå eller möta patientens livsvärld är inget vårdvetenskapligt 
vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Om vårdaren inte bemöter patienter med ett öppet och ett följsamt förhållningssätt för 
deras livsvärld kan ett ökat lidande uppstå. Därför är det viktigt att se till varje individ 
och lyssna på deras upplevelser utan att ha förutfattade meningar genom att tygla sin 
egen förförståelse. Det är även viktigt att inte ta för givet att personer med dolda 
symtom känner välbefinnande och personer med synliga symtom upplever ett lidande, 
utan det kan vara helt omvänt. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur patienter 
som är i behov av vård men inte blir sedda eller hörda kan uppleva detta som 
kränkande och känner sig maktlösa, vilket kan bidra till att ett vårdlidande uppstår.  
 
I resultatet framkom att de drabbade upplevde en frustration med att vara beroende av 
andra människor. Många kände sig utsatta och sårbara genom att behöva vara 
beroende av andra mitt under deras yrkesverksamma liv. Detta visar tydligt på ett 
lidande hos de drabbade personerna. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att 
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genom att ha fokus på patientens värld och vilja att förstå hur sjukdom, hälsa, lidande 
och vårdande erfars av och påverkar den individuella patienten i sitt livssammanhang 
kan individens hälsoprocesser stärkas och stödjas. Därför är det viktigt att som 
sjuksköterska ha kunskap om och sätta sig in i patientens livsvärld för att kunna få 
förståelse för hur patienten upplever sin nya situation och vardag efter en stroke. På så 
sätt ökar möjligheten att hjälpa patienten på ett tillfredställande och individanpassat 
sätt. 
 
Det framkom även positiva delar efter att ha drabbats av stroke. De drabbade 
personerna kunde uppleva hälsa och välbefinnande efter att ha accepterat sin nya 
livssituation, men det var en lång process att komma till det stadiet. De fann en ny 
mening med livet och uppskattade livet på ett annorlunda sätt där familj och vänner 
prioriterades framför materiella ting och karriär. Dahlberg och Segesten (2010) 
beskriver hur patienter med långvarig sjukdom kan omprioritera sin livssituation så att 
livet känns meningsfullt. Materiella ting känns mindre värdefulla efter sjukdom och 
familj prioriteras istället.  
 
Liknande resultat framkom i en studie där personerna berättade att de ett år efter sin 
stroke kämpade med att acceptera sin nya situation, många var frustrerade för att de 
inte kunde återfå sitt normala liv. Andra menade att de hade gått igenom stadiet där de 
tänkte att allt skulle bli som vanligt igen och insåg att vardagen var förändrad och 
begränsad. Vissa kunde ändå se sina problem och lösa dem vilket ledde till att de blev 
mindre stressade och lättare kunde anpassa sig till sin funktionsnedsättning. De som 
insåg sina fysiska begränsningar kunde lättare acceptera sin nya livssituation (Ch’ng, 
French & McLean, 2008). Likheterna mellan denna studie och det som framkom i 
resultatet var att acceptansen oftast tog lång tid men när de drabbade personerna såg 
sin tillvaro i ett annat perspektiv och accepterade sina begränsningar kunde de lättare 
gå vidare i livet och finna ett nytt sätt att klara av vardagen. 
 
Något som också framkom i resultatet var att många beskrev en känsla av att bli barn 
på nytt. Det kunde vara de personer som hade svårt att formulera ord eller hade 
svårigheter att klara av de vardagliga bestyren men som var tvungen att lära sig detta 
återigen. I dessa situationer beskrevs känslor så som lidande och depression. Liknande 
resultat beskrevs i en studie där personer med talsvårigheter upplevde negativa 
känslor då de tappade ord, blev missförstådda av omgivningen och kunde inte längre 
följa med i konversationer. Känslorna som uppstod beskrevs som att vara ett barn på 
nytt och behöva lära sig prata igen, detta upplevdes påfrestande och besvärligt 
eftersom de var i vuxen ålder (Arnesveen- Bronken, Kirkevold, Martinsen & Kvigne, 
2012). 
 
Dessa situationer ger ett tydligt exempel på hur den levda kroppen hindrar dem från 
att leva deras tidigare liv där de var helt oberoende av andra människor och levde i 
frånvaro av funktionsnedsättningar. De klarade även tidigare av vardagslivets enklaste 
bestyr. Det nya livet innebar att de fick leva utifrån nya förutsättningar och 
begränsningar.  
 
Dahlberg och Segesten (2010) menar att varje förändring i kroppen medför en 
förändring av tillgången till livet. Dessa förändringar blir framförallt tydliga när en 
människa drabbas av långvarig sjukdom. Då påverkas inte bara den del av kroppen 
som är skadad utan hela existensen. 
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Att ha kunskap om hur patienter upplever sitt tillstånd och sin nya situation är av stor 
vikt för att minska lidandet och ge en god individanpassad vård. I en studie beskrevs 
vikten av de professioner som arbetade med rehabiliteringen såg den drabbade 
personen som en individ med ett socialt liv, familj och arbete och inte endast som en 
patient (Gilworth, Phil, Cert, Sansam & Kent, 2008). 
 
Strokeförbundet (2012) belyser att depression och nedstämdhet försämrar resultatet av 
den rehabilitering som personerna får, men resultatet av rehabiliteringen påverkas 
även i vilken utsträckning som personerna känner sig nedstämda.  
 
Socialstyrelsen (2012a) har nationella riktlinjer för att förbättra strokevården. Då en 
utvärdering gjorts av riktlinjerna har det visat sig att cirka 10 % av kommunerna inte 
erbjuder rehabilitering trots lagskyldighet. Det saknas också samordning mellan 
kommuner och landsting för eftervården av strokepatienter. Intressant vidare 
forskning inom området hade varit att belysa omvårdnad och rehabilitering av 
personer som drabbats av stroke för att den ska kunna bli bättre anpassad till 
individens behov. Många uttryckte en önskan att klara sig själv och slippa vara 
beroende av andra och genom bättre rehabilitering kan det vara möjligt. Bättre 
uppföljning i eftervården är av betydelse då det har visat sig i studien att flertalet 
strokedrabbade upplever svårigheter med att anpassa sig till det nya livet.   
 
Slutsats 
I denna studie har syftet besvarats genom att det framkommit att livsvärlden 
förändrats hos personer som drabbats av stroke. Personerna upplevde att de blev som 
barn igen och behövde lära sig allt på nytt. De fick också en annan syn på livet och 
värderade och prioriterade saker på ett annorlunda sätt efter att ha drabbats av stroke.  
Många kände att de fortfarande var samma person inuti men med andra 
förutsättningar. Det framkom även att de drabbade blev bemötta av omgivningen på 
olika sätt. De hade flera i sin närhet som hjälpte och stöttade dem, men samtidigt 
fanns det en oförståelse hos omgivningen där vissa hade förutfattade meningar om 
sjukdomen och om de drabbades förmågor och oförmågor. De upplevde både lidande, 
hälsa och välbefinnande, delvis beroende på hur omgivningen behandlade dem men 
även beroende av hur stor grad de själva accepterat sitt tillstånd. Därför är det viktigt 
att som sjuksköterska ha kunskap om deras livsvärld för att kunna vara 
tillmötesgående för deras behov och ge en god vård och omvårdnad. 
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         Bilaga 1  
 
Sökschema av självbiografier  
Självbiografierna som är skrivna av patienter som drabbats av stroke söktes i 
Linnéuniversitetets bibliotekskatalog: 
http://lnu.sub.su.se/vwebv/searchBasic?sk=sv_SE. Sökordet stroke användes i en 
”enkel sökning”. Sedan valdes ”utökad sökning” för att få mer begränsade träffar och 
därmed mer relevanta för studien. Nedan följer databaser, sökord, träffar och utvalda 
böcker.  
 
Sökord Antal träffar Utvalda böcker 

Enkel sökning: Stroke 113 0 

Utökad sökning: Stroke   

OCH Senaste 5 åren 113 0 

OCH Swedish 39 3 

 
Utökad sökning: 
cerebrovaskular disorders 

32 0 

OCH personal narratives 4 1 

 
 
Självbiografier söktes även på webbsidan bokus (http://www.bokus.se). Utifrån 
”avancerad sökning” valdes sökord och avgränsade ämnet till studiens syfte. 
 
Sökord Antal träffar Utvalda böcker 

Stroke 800 0 

Ämnessökning: Biografier 43 1 
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Sammanfattning av självbiografierna: 
 
Titel: Att få stroke och komma tillbaka 
Författare: Mildred Åsén  
Utgiven: 1997 
Land: Sverige 
Medhjälpare: Nej 
 
Mildred beskriver i sin bok om hur hon fick en hjärninfarkt i vänster hjärnhalva. 
Infarkten smög sig på långsamt och till en början hittade läkarna inte något fel utan 
trodde det var psykiskt och satte henne i samtalsterapi. Att drabbas av stroke gjorde 
bland annat att hon fick problem med att tala, läsa och skriva. Vägen tillbaka var 
väldigt tufft men hon berättar hur hon med hjälp av sin vilja, envishet och familj ändå 
lyckades. 
 
 
Titel: Mitt andra liv: en berättelse om att drabbas av stroke 
Författare: Ingrid Trollsten  
Utgiven: 2010 
Land: Sverige 
Medhjälpare: Nej 
 
I fem dygn låg Ingrid medvetslös i hemmet innan någon hittade henne, hon hade fått 
en stroke och var 39 år. Efteråt följer flera års lång rehabilitering från att vara helt 
paralyserad, inte kunna prata eller äta till att kunna röra vänster hand så hon kan styra 
permobilen, kommunicera via en lightwrither och att kunna äta och dricka. Kampen 
är lång och att acceptera ett liv i rullstol är svårt men med hjälp av vänner, assistenter 
och hunden Eddie lär hon sig acceptera sitt nya liv och finner en mening med livet. 
Innan boken kom ut dog Ingrid oväntat och fick aldrig se sin bok utgiven.  
 
 
Titel: Min stroke 
Författere: Jill Bolte Taylor  
Utgiven: 2009 
Land: USA 
Medhjälpare: Nej 
 
Vid 37 års ålder drabbas hjärnforskaren Jill Bolte Taylor av en kraftig stroke då en 
medfödd kärlmissbildning sprack i vänster hjärnhalva. Hon förlorade förmågan att 
tala, läsa, skriva, gå och hennes minne var bortraderat. Efter en stor operation och 
med stort stöd och hjälp från sin mamma återkommer hennes förmågor sakta men 
säkert. Det var en lång väg tillbaka men Jill tyckte att stroken var det bästa som kunde 
hända henne. Hon fick uppleva hur hjärnan stängdes av från insidan och som 
hjärnforskare var hon mer fascinerad än rädd. Berättelsen är annorlunda men 
intressant då hon förklarar lättförståligt vad som sker i hjärnan vid stroke och varför 
vissa förmågor försvinner samt hur kroppen reagerar. 
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Titel: My stroke of luck 
Författare: Kirk Douglas  
Utgiven: 2003 
Land: USA 
Medhjälpare: Nej 
 
Kirk är en berömd skådespelare i USA och har spelat in många filmer genom åren. 
När Kirk var 80 år drabbades han av en stroke. Han tappade talet men kunde 
fortfarande gå och röra på sig men då han fortfarande var skådespelare påverkade 
detta honom djupt. Talet var det viktigaste för honom. I början blev han djupt 
deprimerad, han ville inte träffa någon och tyckte väldigt synd om sig själv. Han 
tänkte begå självmord men tanken på att lämna sin familj i sorg stoppade honom. Han 
funderade på varför detta hände honom och hade svårt att hitta motivation till att göra 
något. Men någonstans på vägen fann han livskraften igen genom sina hundar, 
familjen, vänner och andra människor som drabbats av stroke eller andra sjukdomar 
som gjort dem helt förlamade men var lyckliga ändå. Detta hjälpte honom att hitta 
tillbaka till livsglädjen genom att inspireras av andra, han ville då hjälpa andra genom 
att skriva sin bok. 
 
 
Titel: Fjärilen i glaskupan 
Författare: Jean-Dominique Bauby 
Utgiven: 1997, andra upplagan 2008 
Land: Frankrike, svensk översättning 
Medhjälpare: Ja, men det är endast författarens ord 
 
Jean-Dominique jobbade som chefredaktör på modetidningen Elle i Frankrike när han 
i 43-års ålder drabbades av en stroke. Detta gjorde honom helt paralyserad och det 
enda han kunde göra var att blinka med vänster öga vilket var hans enda sätt att 
kommunicera med omvärlden. Detta tillstånd kallas locked-in-syndrom, vilket 
betyder att han var instängd i sin egen kropp, fullt medveten om allt som händer 
omkring honom. Han bestämde sig för att skriva en bok om hans liv med hjälp av en 
journalist som nämner alla bokstäver i alfabetet och han blinkar en gång för ja och två 
gånger för nej när hon nämner rätt bokstav. Detta är en tidskrävande process och när 
boken slutligen ges ut dör Jean-Dominique hastigt 10 dagar efter att boken släppts. 
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Tabell 1: Exempel på analys 
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod  Underkategori  Huvudkategori  

Stroke är en 
sjukdom som 
människor 
oftast gömmer. 
De känner 
skuld, de 
skäms och 
känner sig 
förödmjukad. 
När de pratar 
känner de att 
människor ser 
på dem som 
om de var 
dumma i 
huvudet. 

Gömmer sin 
sjukdom. De 
känner skuld 
och 
förödmjukad. 
Människor tror 
de är dumma i 
huvudet.  

Fördomar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att inte bli 
förstådd 

 

Det var din tur 
för 
längesedan! 
Kan du inte 
läsa? Hördes 
en röst i kön. 

Det var din 
tur. Kan du 
inte läsa? 

Förutfattad 
mening 

 Patientens 
uppfattning av 
omgivningens 
reaktion 

Sedan ställde 
hon sig vid 
min axel, 
hennes händer 
vilade lätt mot 
min arm och 
hon talade 
mjukt till mig, 
inte till 
kandidaterna… 
den här 
kvinnan visste 
att jag inte var 
dum i huvudet 
utan att jag var 
skadad… 

Hon talade 
mjukt till mig, 
inte till 
kandidaterna. 
Hon visste att 
jag var skadad. 

 Kunskap  Att mötas med 
förståelse 
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet  
Kod  Underkategori  Huvudkategori  

viktigast av 
allt var att jag 
hade viljan att 
försöka // 
Ingen av oss 
beklagade sig 
över det jag 
inte kunde 
göra, istället 
förundrade vi 
oss alltid över 
det jag kunde 
göra. hur 
dyster min 
situation än 
tedde sig så 
kunde det ha 
varit värre.  

Viktigast av 
allt är viljan att 
försöka. 
Fokuserade på 
det jag kunde 
göra istället för 
det jag inte 
kunde. 

Fortsätta 
kämpa 

Att ha viljan att 
kämpa vidare 

 

Mina gamla 
koftor skulle 
precis som 
badet kunna 
öppna 
smärtsamma 
vägar i mitt 
minne. Jag ser 
det snarast 
som en symbol 
för att livet går 
vidare. 

Kan öppna 
smärtsamma 
minnen. Livet 
går vidare. 

Livet 
fortsätter 

Att bevara sin 
identitet. 

Det nya livet 
 
 
 
 
 
  
 

 


