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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Stroke är ett tillstånd som innebär att det uppstått minskad eller upphörd 

blodtillförsel till hjärnan. Cirka 100 000 personer i Sverige lever med något slags 

resttillstånd som följd efter en stroke. För människor upplevs hälsa, välbefinnande, 

lidande och sjukdom i och genom livsvärlden. 

Syfte: Att  beskriva strokedrabbades erfarenheter av det dagliga livet. 

Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på 13 vetenskapliga artiklar. Dessa har 

kvalitetsgranskats och sedan analyserats enligt Forsberg och Wengströms (2013) 

innehållsanalys som resulterade i fem kategorier.  

Resultat: De fem kategorierna är, det dagliga livet, sociala relationer, emotionella 

reaktioner, copingstrategier samt  nya livsperspektiv. Resultatet visade att många 

strokedrabbade kunde uppleva sig begränsade över att inte längre kunna utföra sina 

dagliga aktiviteter som tidigare. Dock fann en del att copingstrategier kunde bidra till 

återhämting och hantering av det dagliga livet.  

Slutsats: Eftersom upplevelserna och hanteringen av det dagliga livet efter en stroke är 

olika kan det vara av stor vikt att skapa djupare förståelse för människors livsvärld. För 

att bemöta och stödja deras återhämtning är det enligt oss av stor betydelse att stärka 

individers egna egenskaper och värderingar. 

 

 

Nyckelord 
 

Stroke, upplevelse, livsvärld, dagliga livet.  

 

 

Tack 
 

Vi vill tacka vår handledare för stödet och vägledningen vi fått under arbetsprocessen.   
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1 Inledning 
 

Att drabbas av en stroke kan innebära drastiska förändringar i det dagliga livet. Det som 

förut sågs som en självklarhet kan nu kräva assistans för att utföra. Detta hände en 

bekant till uppsatsförfattarna och i förhållande till vårt kommande yrke som 

sjuksköterskor väcktes intresset till att beskriva hur den drabbade upplever det dagliga 

livet efter en stroke. 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Stroke 
 

Stroke, även kallat slaganfall, innebär att det uppstått minskad eller upphörd 

blodtillförsel till hjärnan (Ericsson & Ericsson, 2008). Stroke ingår i gruppen 

cerebrovaskulära sjukdomar och är ett samlingsnamn som inkluderar hjärnblödningar 

och hjärninfarkt. Stroke är den tredje vanligast förekommande dödsorsaken i 

Nordamerika och Europa och varje år drabbas cirka 25 000 individer av stroke i Sverige 

(Svensson, 2010). 

  

Under begreppet hjärnblödningar ingår subaraknoidalblödning och intracerebrala 

blödningar. Dessa uppkommer akut och kräver snabb behandling. En 

subaraknoidalblödning uppkommer vanligtvis vid bristning av ett aneurysm 

(kärlmissbildning) innanför araknoidean, som är en av de tre hjärnhinnorna. 

Intracerebrala blödningar orsakas i regel på grund av hypertoni (högt blodtryck), men 

kan även uppstå genom medicinsk behandling av blodförtunnande läkemedel (Ericsson 

& Ericsson, 2008). 

  

Hjärninfarkt är den vanligaste orsaken och utgör cirka 80 procent av strokefallen. Det 

finns tre olika typer av infarkter, emobolisk, trombotisk och lakunär infarkt. Embolisk 

infarkt uppkommer på grund av att plack eller en blodpropp lossnat från platsen där den 

bildades, följt med blodströmmen och till slut fastnat i ett kärl i hjärnan som leder till att 

blodflödet till hjärnan minskar. Den främsta orsaken till detta är förmaksflimmer. Vid 

trombotisk infarkt bildas en blodpropp lokalt i kärlet som gör att blodflödet i hjärnan 

minskar. En lakunär infarkt förekommer främst hos människor omkring 50 till 60 år och 

är den mindre varianten av de  tre typerna. Den uppstår då de små kärlen i hjärnan täpps 

igen och den vanligaste orsaken är hypertoni (Svensson, 2010). Generellt sätt har en 
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lakunär infarkt inte lika uttalad symtomatologi samt färre komplikationer jämfört med 

andra stroketyper (de Haan, Limburg, Van der Meulen, Jacobs & Aaronson, 1995). 

 

2.2 Komplikationer 
 

Cirka 100 000 personer i Sverige lever med något slags resttillstånd som följd efter en 

stroke. De tillstånd som kvarstår efter slaganfallet beror på var i hjärnan skadan skett 

(Ericsson & Ericsson, 2008). Hjärnan består av fyra lober, frontalloben, parietalloben, 

temporalloben samt occipitalloben (Svensson, 2010). Hjärnan kan även delas in i två 

hjärnhalvor, en höger och en vänster, dessa kallas även hemisfärer (Ericsson & 

Ericsson, 2008; Nationalencyklopedin, 2013). 

  

Den vänstra hemisfären är hos de allra flesta dominant vilket leder det till att människor 

blir "högerhänta". Centrat för vår språkförmåga finns i den vänstra hemisfären även hos 

de som har den högra hemisfären som den dominanta. En skada i vänster hemisfär kan 

leda till afasi som innebär att människan förlorat förmågan att tala eller formulera sig, 

det vill säga att språkfunktionen drabbats. Ibland kan skador i vänster hemisfär också 

leda till svårigheter att läsa, skriva och räkna samt psykologiska tillstånd såsom 

depression (Ericsson & Ericcson, 2008). 

  

Den högra hemisfären är specialiserad på förmågan att skapa en helhetsbild och ha 

överblick över rum och miljö, även kallat perception. Höger hemisfär styr också 

människans känslotillstånd, exempelvis blyghet och försiktighet. Vid skada i höger 

hemisfär kan det medföra perceptionsproblematik, till exempel hemineglekt vilket 

innebär en störning i människans kropps-, rums- och omgivningsuppfattning. Tillståndet 

leder till att individen inte kan uppfatta omgivningen som befinner sig till vänster om 

kroppens mitt. Perceptionsproblematik kan också orsaka orienteringssvårigheter och 

apraxi. Orienteringssvårigheterna kan leda till att personen får svårt att orientera 

kroppen i relation till materiella ting såsom kläder eller liknande samt svårt att hitta 

hem. Apraxi innebär att förmågan att utföra rörelser som människan tidigare kunnat 

utföra har försvunnit. Det kan också förekomma psykologiska besvär vid skada i den 

högra hemisfären såsom bekymmerslöshet, sämre sjukdomsinsikt samt avtrubbade 

känslor (ibid). Forskningsresultaten från de Haan., et al. (1995) har visat att människor 

som drabbats av skada i vänster hemisfär hade mer talsvårigheter och de som drabbats 

av skada i höger hemisfär upplevde en ökad försämring av livskvalitén. 
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Hemiplegi och hemipares uppkommer på grund av skada i det centrala nervsystemet 

(CNS), skadan i sin tur kan vara belägen i antingen höger eller vänster hemisfär 

(Nationalencyklopedin, 2013). CNS innefattar storhjärnan, lillhjärnan, hjärnstammen, 

förlängda märgen samt ryggmärgen (Svensson, 2010). Skillnaden mellan hemipares och 

hemiplegi är enligt Svensson (2010) att hemipares innebär halvsidig försvagning medan 

hemiplegi innebär halvsidig förlamning. Om höger hemisfär drabbas är det funktionen i 

vänster kroppshalva som påverkas och vice versa (ibid.). 

  

Limbiska systemet och hippocampus är två centra av stor betydelse för minnet, sinnena 

och inlärningen. Dessa centra finns djupt i lobernas inre och där alla sensoriska signaler 

bearbetas. Det limbiska systemet är viktigt för motivation, känslor samt lukt- och 

smaksinnena. Hippocampus är av stor betydelse för minnesfunktionen samt förmågan 

till inlärning. Skador i dessa centran kan leda till minnesstörning (Ericsson & Ericsson, 

2008). 

  

Efter att ha drabbats av en stroke kan upplevelser av trötthet, hjälplöshet, sorg och ilska 

förekomma. Psykisk trötthet yttrar sig oftast hos de med perceptionsproblematik 

eftersom energin går till att bearbeta allt som händer i omgivningen. Instabila 

emotionella och psykiska känslor förekommer hos en del strokedrabbade vilka kan 

uttrycka sig genom gråtattacker som hastigt övergår till glädje (Ericsson & Ericsson, 

2008).  

 

2.3 Teoretiska referensramar 
 

2.3.1 Livsvärldsteorin 

 

Livsvärlden betecknas som den värld där vi människor interagerar med andra och allt 

annat i världen. Även om den delas med andra är livsvärlden unik för varje individ då vi 

alla erfar den på olika sätt. Livsvärlden är den dagliga verklighet som vi människor 

lever i och omedvetet tar för givet (Dahlberg & Segesten, 2010) För en individ upplevs 

hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom i och genom dennes livsvärld. Att få besked 

om sjukdom lamslår troligen oss alla, men sättet att hantera beskedet och sjukdomen är 

unikt för varje individ. Det är individens levda erfarenheter och sätt att erfara sin 

livsvärld som styr dennes upplevelse av hälsa och sjukdom. Den levda erfarenheten 
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består av det som en människa upplever i det dagliga livet både existentiellt men även 

olika funktioner och handlingars betydelse i vardagen (ibid.). 

  

Alla människor existerar i ett sammanhang och dessa påverkar och påverkas av hälsa 

och sjukdom. Känslan av sammanhang finns i det dagliga livet och om något hastigt 

inträffar såsom sjukdom och/eller död så raseras vardagligheterna och inget är längre en 

självklarhet. Oavsett om människan har exempelvis en sjukdom behöver det dagliga 

livet fungera någorlunda för att hon ska kunna uppleva välbefinnande (Dahlberg & 

Segesten, 2010.). 

  

Grundpelaren i livsvärlden är kroppen. Den levda kroppen innefattar bland annat alla 

erfarenheter, upplevelser, minnen, känslor och det är i och genom den levda kroppen 

som människan skapar sig en mening och ett sammanhang. Kroppen upplevs hela tiden 

och det är genom den som vi människor förstår oss själva och når ut till andra. 

Människans existens utgörs av kroppen och det är genom den som vi har tillgång till liv 

och vår livsvärld. Den levda kroppen störs om den drabbas av sjukdom och inverkar då 

på människans välbefinnande och dagliga liv. Förändringar av den levda kroppen kan 

skapa både positiva och negativa förändringar i tillgången till ett bra liv (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

2.3.2 Lidandeteorin 

 

Alla former av lidande innebär att någonting har tagits ifrån människan rent konkret 

eller symboliskt. Lidandet innefattar sorgen över det som gått förlorat eller det som 

håller på att förloras. Innebörden med lidandet är att människan förändras, återuppbyggs 

eller går förlorad och beroende på människans livssituation ger man upp eller tar 

kampen. I och med detta finns möjligheten till en försoning och ett nytt liv (Eriksson, 

1994). 

 

Eriksson (1994) beskriver att sjukdom kan bidra till både själslig och andligt lidande 

vilket kan orsakas av känslan av förnedring eller skam som människan upplever i 

förhållande till sitt tillstånd. Sjukdom och ohälsa påverkar människans hela livssituation 

då det tidigare dagliga livet förändras eller mer eller mindre försvinner ifrån människan. 

Lidandet som innefattar hela människans livssituation är ett så kallat livslidande. 

Livslidandet kan innefatta hot mot människans totala existens eller bortfall av 
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möjligheten att utföra dagliga uppdrag. Att uppleva en hastigt påtvingad förändring av 

livssituationen innebär att människan kan uppleva en förlust av sin tidigare identitet och 

är då i behov av utrymme för att erfara en ny mening i situationen (Eriksson,1994).  

 

2.4 Livskvalitet 
 

Livskvalitet kan definieras som en individs sätt att uppfatta sin livssituation i 

förhållande till bland annat kultur, mål, förväntningar, och värderingar. Livskvalitet är 

ett brett begrepp som påverkas av en individs fysiska och psykiska hälsa samt sociala 

relationer (WHO, 1997). Dålig hälsa behöver inte identifieras med låg livskvalitet, dock 

kan hälsan påverka och minska människans livskvalitet. Livskvalitet kan även brukas i 

systematiska jämförelser där syftet är att undersöka huruvida olika metoder för att bota 

sjukdom påverkar människans livskvalitet (Nationalencyklopedin (2013). Vid mätning 

av livskvalitet är det människans objektiva och subjektiva förhållanden som är i fokus. 

De objektiva förhållandena kan vara människans yrkes- och bostadssituation, somatiska 

hälsostatus samt familjesituation. De subjektiva förhållandena innefattar sinnesstämning 

samt upplevelser av yttre omständigheter (Nordenfelt, 2004). Som tidigare nämnts kan 

stroke ge upphov till många olika komplikationer som i sig kan påverka individens 

möjligheter i det dagliga livet. Trots detta beskrivs det att många upplever god 

livskvalitet efter sin stroke (Teasdale & Engberg, 2005). Det är påvisat att bland annat 

stödjande och kärleksfulla relationer efter att ha drabbats av stroke har kunnat ge 

individerna trygghet och uppmuntran vilket gav en bättre livskvalitet (Pilkington, 1999). 

 

 

3 Problemformulering 
 

En stroke kan leda till komplikationer som kan enligt oss skapa förändringar och ett 

lidande i människors dagliga liv. Att återgå till det dagliga livet, uppleva välbefinnande 

och ett värdigt liv efter en sådan händelse kan innebära utmaningar. Hur livsvärlden och 

livskvalitén upplevs efter att ha drabbats av en stroke och hur människan återgår till 

vardagen kan enligt oss skilja sig åt. Enligt Friberg (1999) synliggörs de levda 

erfarenheterna när människan studeras genom ett livsvärldsperspektiv. Vi anser att det 

behövs mer kunskap om människors erfarenheter och behov för att kunna bemöta och 

stödja dem i deras återhämtning. 
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4 Syfte 
 

Studiens syftet var att beskriva strokedrabbades erfarenheter av det dagliga livet. 

 

5 Metod 
 

Vi har valt att genomföra en systematisk litteraturstudie vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2008) innebär att inom ett valt område eller problem göra en systematisk 

sökning, kritisk granskning och sedan sammanställs artiklarna till ett nytt resultat. För 

att vara så öppna som möjligt för artiklarnas innehåll har vi försökt ha vår förförståelse 

inom parentes, även så kallat bracketing. Polit och Beck (2012) beskriver bracketing 

som en process för att identifiera föreställningar och åsikter om ett fenomen för att 

sedan sätta dessa åt sidan under studiens gång. Under processen hade vi en kvalitativ 

ansats och  ett induktivt tillvägagångsätt (Forsberg & Wengström, 2008; Axelsson, 

2008). 

 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
 

För att få så aktuell forskning som möjligt inkluderades endast artiklar från år 2000 och 

framåt. Ytterligare ett inklusionskriterie var att de skulle vara skrivna på svenska eller 

engelska och vara peer-reviewed vilket innebär att artiklar är från vetenskapliga 

tidsskrifter (Östlundh, 2006). Ett ytterligare inklusionskriterie var att artiklarna skulle 

vara från Europa och Nordamerika, detta för att eventuellt kunna relatera resultatet till 

svenska samhällsmiljöer. De artiklar där innehållet upplevdes irrelevant i förhållande till 

uppsatt syfte exkluderades, till exempel artiklar inriktade på vårdgivares upplevelser.  

 

5.2 Sökningsförfarande och urval 
 

Sökningen började med att identifiera inklusionskriterier för att skapa en begränsning av 

artiklar. Databaserna som användes var CINAHL, PubMed samt PsycINFO. Dessa är 

enligt Forsberg och Wengström (2008) databaser som täcker ämnen inom omvårdnad, 

medicin samt andra närliggande områden. För att finna lämpliga och relevanta sökord 

använde vi oss av ämnesordlistorna som finns i de olika databaserna. Eftersom vi ville 

få med experience (-s) i våra sökningar använde vi oss av “trunkering” för att få olika 

varianter av begreppet. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att trunkering är att 
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början eller slutet av ordet ersätts med en asterisk (*) för att finna olika 

begreppsvariationer. Därigenom skapades sökordet experienc*. 

  

Litteratursökningarna genomfördes 2013-03-04 och 2013-03-12 i alla tre databaserna. I 

CINAHL och PubMed nyttjades ämnesordlistan svenska MeSH där vi bland annat valde 

att använda sökordet stroke. Experienc* finns inte med i svenska MeSH utan vi använde 

det som en fritextsökning eller förslagen från MeSH. 

  

Vid samtliga sökningar i CINAHL nyttjades även “suggest subject terms” för att finna 

databasernas förslag till ytterligare ämnesord. Ett exempel på detta var förslaget “life 

experiences” då vi sökte på experienc*. Då vi fann lämpliga ämnesord valdes om 

möjligt även “explode” och “psychological factors” (PF). I PubMed föreslog MeSH 

bland annat “life change events” för begreppet experienc*. I PsycINFO användes 

ämnesordlistan Thesaurus för att få fler förslag på ämnesord. Vid detta förfarande 

föreslog Theasarus att använda “cerebrovascular accidents” istället för stroke. Där 

förklarades innebörden av begreppet och vi fann att det stämde bäst in på 

strokebegreppet. 

  

I PubMed finns inte möjligheten att välja “peer-reviewed”, därav kontrollerades dessa 

artiklar i Ulrich´s Periodicals Directory för att säkerhetsställa att de var vetenskapliga. 

De artiklar som inte fanns i fulltext via universitetsbiblioteket söktes med hjälp av 

Google scholar eller beställdes via Libris. Vid den sista databassökningen var målet att 

genom nya sökord finna ytterligare artiklar som svarade an på vårt syfte. Vi upplevde en 

mättnad i artikelsökningen då flertal av redan funna artiklar återkom vid detta 

sökningstillfälle. Samtliga sökningar summeras i bilaga A. 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 
 

Vid kvalitetsgranskningen av kvantitativa artiklar användes granskningsmallen av 

Friberg (2006). Vi valde att modifiera mallen och omvandla frågeställningarna till ja, 

nej och vet ej svarande frågor för att få en bättre struktur och överblick. En 

frågeställning som lydde “Hur är metoden beskriven” (Friberg, 2006, s. 120) 

omvandlades exempelvis till “Är metoden tydligt beskriven?”. Vi lade även till frågan, 

“Finns det kliniska implikationer?” som vi anser är relevant vid en kvalitetsbedömning. 

Vi kompletterade även med frågeställningar kring bortfall och resultat utifrån den 
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kvantitativa granskningsmallen av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Vid 

kvalitetsgranskning av de kvalitativa artiklarna utgick vi från en mall av Willman et al. 

(2011). Vi valde att modifiera denna och lägga till vissa frågeställningar utifrån Fribergs 

(2006) förslag till granskning av kvalitativa artiklar. Även här lade vi till frågan om 

kliniska implikationer. Frågan om en teori genereras, valdes bort då vi inte fann det 

relevant utifrån vårt syfte och de artiklar vi valt. Granskningsmallarna visas i bilaga B 

och C. 

  

Granskningsresultatet presenterades som hög, medel och låg. Vi bedömde kvaliteten 

som hög om artikeln fått flest ja-svar där vi fann att etiska resonemang, 

överförbarhet/generaliserbarhet, trovärdighet/tillförlitlighet, kliniska implikationer samt 

tydligt resultat var av stor betydelse för kvalitén. Artiklar som inte var tydliga inom en 

till två av dessa kriterier klassades som medel och de artiklar som var otydliga inom fler 

än två klassades som låg.    

 

Samtliga artiklar granskades initialt oberoende av varandra, därefter träffades vi för att 

föra en diskussion kring hur vi bedömt kvalitén av dessa. Artikelgranskningarna 

diskuterades sedan tills vi kom fram till ett enande, ett konsensus (Forsberg & 

Wengtröm, 2008; Lincoln & Guba, 1985). 14 artiklar kvalitetsgranskades, varav fyra 

var kvantitativa och tio kvalitativa. En kvantitativ artikel exkluderades på grund av låg 

kvalitet vilket resulterade i att 13 artiklar inkluderades i studien. Artiklarna presenteras i 

artikelmatrisen i bilaga D. 

 

5.4 Dataanalys 
 

Vid dataanalysen av de kvalitativa artiklarna användes Forsberg och Wengströms 

(2013) beskrivning av en innehållsanalys. Vi började med att läsa igenom artiklarna 

upprepade gånger för att få en klar överblick om dess innehåll. När vi gemensamt 

diskuterade de kvalitativa artiklarnas innehåll framkom relevanta utsagor utifrån vårt 

syfte. Vi jämförde dessa för att finna mönster och skapa nya helheter. Utsagorna 

kondenserades till koder och genom identifiering och tolkning av kodernas likheter och 

skillnader sammanfogades dessa slutligen till kategorier. Analysprocessen visas i tabell 

1. De kvantitativa artiklarna analyserades ej på detta sätt utan deras resultat och tabeller 

undersöktes för att finna likheter och skillnader till de kvalitativa resultaten.  
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TABELL 1  

Författarnas översättning. 

 

 

 

5.5 Forskningetiska överväganden  
 

Etiska överväganden beträffande urval och presentation av resultat bör göras vid en 

systematisk litteraturstudie (Forsberg & Wengtström, 2008). Vi har främst valt artiklar 

som granskats av en etisk kommitté. Om detta varit otydligt har vi gjort en egen 

subjektiv bedömning om artikeln varit etisk eller ej. Där har vi bland annat tagit hänsyn 

till om deltagarna i studien fått ta del av information kring syftet, haft möjlighet att dra 

sig ur samt att forskarna försäkrat dem om konfidentialitet. Vi har inte valt bort någon 

artikel på grund av att den inte stödjer våra åsikter utan använt och redovisat dem i 

resultatet. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att endast presentation av artiklar 

som stödjer forskarens egna åsikter anses oetiskt. 

 

Utsagor 

 

Kondensering 

 

Kod 

 

Kategori 

 

 

Oförmågan att kunna 

utföra dagliga rutiner 

och vanor som 

tidigare tagits 

förgivet. 

 

Oförmågan att utföra 

dagliga rutiner och 

vanor. 

 

Rutiner och vanor i 

det dagliga livet. 

 

 

Det dagliga livet 

Vänskap med andra 

strokedrabbade och 

familj var av stor 

betydelse. 

 

Betydelsen av vänner 

och familj. 

 

Betydelsen av sociala 

relationer. 

 

 

Sociala relationer 

Upplevelse av 

förlust, sorg och ett 

sämre liv än tidigare. 

 

Upplevelser av 

förlust och sorg. 
Känslosamma 

upplevelser.  

 

Emotionella 

reaktioner 

Vikten av att finna 

problemlösande 

strategier för att 

hantera och gör det 

bästa av 

livssituationen.  

Problemlösande 

strategier för 

hantering av 

livssituationen. 

 

Strategier för 

hantering. 

 

 

Copingstrategier 

Förändrad syn på 

livet där nya mål, 

värderingar  och att 

vara ödmjuk var av 

betydelse. 

 

Vikten av ödmjukhet, 

nya mål och 

värderingar i livet. 

 

Förändrad syn på 

livet. 

 

 

Nya livsperspektiv 
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6 Resultat 
 

Resultatet presenteras i form av fem rubriker vilka är utifrån de kategorier som 

framkom under innehållsanalysen. Dessa är det dagliga livet, sociala relationer, 

emotionella reaktioner, copingstrategier samt nya livsperspektiv. 

 

6.1 Det dagliga livet 
 

Informanterna behövde ständigt planera och reflektera i förväg över de dagliga 

aktiviteterna för att klara av deras dagliga liv. Att exempelvis handla krävde nu mer 

planering och tid då de inte längre hade möjlighet att köra till affären på egen hand. 

(Wallenbert & Jonsson, 2005). Det framkom att många strokedrabbade behövde hjälp 

med transport i form av exempelvis färdtjänst eller en medhjälpare som kör bilen 

(Pajalic, Karlsson & Westergren, 2004). När informanter skulle utöva egenvård 

behövde de reflektera och tänka över varje moment. Det de tidigare tagit för givet i det 

dagliga livet kändes omöjligt att genomföra (Guidetti, Asaba & Tham, 2007). All 

planering och tid som krävdes utvecklade en känsla av frustration (Wallenbert & 

Jonsson, 2005). 

  

Vissa informanter hade förlorat väsentliga egenskaper såsom att ta sig ur sängen, äta 

och klä på sig på grund av sin stroke. De uttryckte en strävan efter att få klara sig själva, 

men det fanns en oro över om de skulle klara av det (Kvigne, Kirkevold & Gjengedal, 

2004). 32,2 procent av de strokedrabbade kunde vid stroketillfället inte självständigt 

utföra dagliga aktiviteter. Dock skedde en ökning till 52 procent ett år efter händelsen 

(Carod-Artal, González-Gutiérrez, Herrero, Horan & Varela de Seijas, 2002). 

Oförmågan att genomföra tidigare dagliga aktiviteter ledde till nya utmaningar, bland 

annat stora ansträngningar och återinlärning. (Burton, 2000). 

  

Ett dilemma som uppkom handlade om att antingen vägra att förändringar skedde och 

fortsätta kämpa eller att erkänna att återhämtningen var över och skapa sig nya rutiner 

(Wallenbert & Jonsson, 2005). 40 av 90 strokedrabbade behövde någon form av 

hjälpmedel (Carod-Artal et al., 2002). På grund av de nya hjälpmedel som krävdes 

behövde rutiner och vanor formas, vilket också krävde planering. De hjälpmedlen som 

brukades var bland annat rullstol och rullator. En del informanter upplevde att nyttjande 
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av hjälpmedel kunde organisera och skapa struktur i det dagliga livet. Den utökade tiden 

det tog att genomföra en aktivitet med hjälp av ett hjälpmedel ansågs vara av mindre 

betydelse än att faktiskt kunna utföra det. För många var de fysiska hjälpmedelena av 

stor betydelse då de gav en del av informanterna en känsla av trygghet. Dock kunde 

andra uppleva att det var tvungna att överge sina tidigare rutiner på grund av sina 

funktionshinder och behov av hjälpmedel (Pettersson, Appelros & Ahlström, 2007). 

  

Informanter beskrev att trötthet och energibrist var två faktorer som påverkade deras 

dagliga liv. Dessa faktorer resulterade i att de slutade ta initiativ till dagliga aktiviteter 

eller att de inte orkade fullfölja dem. En del upplevde även tröttheten som paralyserande 

(Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & Hesook, 2012) Tröttheten efter en stroke 

upplevdes annorlunda. Det var en trötthet de inte förstod orsaken till och kände ofta 

behov av vila under dagarna, dock gav inte vilan någon effekt (Kvigne & Kirkevold, 

2003; Wallenbert & Jonsson, 2005). Att uppleva energibrist och trötthet beskrevs som 

en begränsning i relation till deras dagliga aktiviteter. Det fanns en vilja att vara aktiv 

och leva livet som tidigare  men de erfor att bristen på energi utgjorde ett hinder för 

detta (Kvigne & Kirkevold, 2003; Kouwenhoven et al., 2012). 

  

Många informanter uppgav att deras kropp kunde skapa hinder i deras liv då de 

exempelvis varken kunde gå, tvätta eller arbeta. Informanterna upplevde sig som 

främlingar i den nya situationen (Kvigne & Kirkevold, 2003; Guidetti et al., 2007). 

Många drog sig lätt tillbaka till tryggare miljöer vilket kunde resultera i en isolering 

gentemot omvärlden (Reed, Harrington, Duggan & Wood, 2010). De tidigare betydande 

och meningsfulla saker som informanterna brukade göra var inte längre möjliga. De 

ansåg sig berövade på sin frihet och det fanns inte längre någon glädje i livet. Detta 

skapade känslan av att vara fången i en ny livsvärld. En annan informant beskrev det 

som att vara fångad i en bur (Kouwenhoven et al., 2012; Burton, 2000). 

  

För att utföra vardagliga rutiner krävdes hjälp och vägledning som skapade negativa 

reaktioner (Burton, 2000). Att vara beroende av någon annan gav informanterna 

upplevelsen av minskad flexibilitetet och frihet vilket krävde anpassning (Kvigne & 

Kirkvold, 2003) Många informanter kände sig obekväma över att behöva vara beroende 

av andra människor (Lynch, et al., 2008). Det fanns även en rädsla för att utveckla nya 

rutiner då de fann en risk för att bli beroende av olika hjälpmedel, miljöanpassningar 
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och andra människor då dessa kunde förhindra den positiva utvecklingen av den fysiska 

funktionen. En informant beskriver vikten av att återfå sin självständighet genom att 

sträva efter att klara sig på egen hand och att inte bli beroende av andra (Wallenbert & 

Jonsson, 2005). Däremot råder ingen stark relation mellan att vara funktionellt 

självständig och att uppleva god livskvalitet (Robinson-Smith, Johnston & Allen, 2000). 

Informanterna uttryckte önskan om att ha fler valmöjligheter i livet och att bli mindre 

beroende av andra. Den viktigaste delen var känslan av att kunna ta hand om sig själva 

och att de själva styrde sitt handlande. De hade en stark vilja att kunna utöva en daglig 

aktivitet trots förlamning för att kunna uppnå självständighet. För att återgå till ett liv 

som självständig krävdes nya tillvägagångssätt för att klara av de dagliga aktiviteterna 

(Guidetti et al., 2007; Kvigne et al., 2004). 

 

6.2 Sociala relationer 
 

Efter att ha drabbats av en stroke upplevdes familjerelationerna förändrade vilket 

skapade oro och svårigheter att på nytt finna sin plats i familjelivet (Kvigne et al., 2004; 

Burton, 2000). De kämpade för att upprätthålla dessa relationer vilket kunde resultera i 

att de antingen kom närmare varandra eller att relationen blev ansträngd (Kvigne et al., 

2004). Vissa informanter upplevde ett bristande stöd från familjen och att 

familjemedlemmarna övergav dem eller vägrade kommunicera med dem (Lynch et al., 

2008). Det har påvisats att högre livskvalitet baserades på betydelsen av 

familjerelationerna och emotionell uppmuntran  (Robinson-Smith et al., 2000). Hos ett 

flertal informanter var familjen en viktig del och beskrevs som förstående, 

uppmuntrande och stödjande (Reed et al., 2010). De strokedrabbade beskrev  betydelsen 

av familjens förståelse av deras tillstånd och förmågan att kunna tolka deras beteende, 

främst vad gäller familjens respekt för deras oförmåga att kunna fullfölja förväntningar 

och förpliktelser gentemot dem (Carlsson, Möller & Blomstrand, 2009). 

  

Att möta, umgås och kommunicera med andra människor krävde stor ansträngning och 

att delta i konversationer var något vissa informanter ansåg möjligt om det endast var få 

personer som deltog. Risken fanns att de förlorade innehåll och mening i samtalet om 

det inte hölls på ett lugnt stadie (Wallenbert & Jonsson, 2005; Carlsson et al., 2009). 

Några kunde känna rädsla över att inte kunna svara på eventuella frågor i samtal och 

möten med andra människor samt rädsla över att antas som ointelligent (Kouwenhoven 

et al., 2012; Pettersson et al., 2007). Kommunikationssvårigheter upplevdes av många 
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som förödmjukande, frustrerande och skamfullt då de exempelvis inte kunde uttrycka 

vissa ord eller komma ihåg specifika händelser (Lynch et al., 2008; Kvigne & Kirkvold, 

2003). Även informanternas självkänsla och självförtroende påverkades av 

kommunikationssvårigheter då de kunde känna sig kritiserade när inte blev förstådda 

(Lynch et al., 2008). 

  

Informanterna upplevde sig ofta ovetande om var i samhället de hörde hemma, de kände 

sig annorlunda och separerade från omvärlden (Reed et al., 2010). Att interagera med 

andra strokedrabbade eller handikappade värderades högt. Detta öppnade upp för en 

gemenskap på lika villkor där alla respekterade och hade förståelse för varandra 

(Kvigne et al., 2004). Genom deltagande i strokegrupper tränades förmågan att skapa en 

social roll och mening i livet. Inom gruppen fanns en förståelse för svårigheterna en 

stroke kan orsaka, vilket gav informanterna en djupare förståelse för de fysiska och 

psykiska effekter en stroke kan leda till i en människas liv. I jämförelsen med andra 

strokedrabbade kunde informanterna ges möjlighet att förändra sin uppfattning om de 

negativa effekterna av sin stroke. Detta kunde leda till ett nytt livsperspektiv och ökad 

självkänsla (Reed et al., 2010). 

 

6.3 Emotionella reaktioner 
 

Informanterna beskrev ett förändrat liv, ett sämre liv som innehöll känslor av förlust och 

sorg över att de inte längre var som förut. Chock, förvirring och skuld var även en del 

av de känslor som upplevdes överväldigande (Kvigne et al., 2004). Efter att ha drabbats 

av en stroke beskrevs känslan av frustration gentemot de kroppsdelar som påverkats 

(Burton, 2000). Kroppen upplevdes annorlunda, främmande, begränsande, oförutsägbar 

och krävande (Kvigne & Kirkevold, 2003). Den förändrade kroppen ledde till 

upplevelsen av att ha förlorat sin identitet, de kände inte längre igen sig själva. Känslan 

av att ha förlorat sitt tidigare liv och förmågan att vara självständig skapade känslor 

såsom frustration och obehag (Kouwenhoven et al., 2012). Det gav också upphov till att 

informanterna erfor en separation mellan kroppen och det egna jaget, ett separerande 

från kroppen som en helhet (Guidetti et al., 2007; Burton, 2000). Kroppen och 

livsvärlden kändes annorlunda och främmande. Informanterna belyste hur de behövde 

bli bekanta med den nya livsvärlden och dess innehåll för att kunna återfå förmågan att 

ta hand om sig själva. Genom att känna att de kunnat utföra någon form av aktivitet med 
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sin nya kropp uttryckte de känslan av en möjlig framtid och positiv utveckling (Guidetti 

et al., 2007). 

 

6.4 Copingstragier 
 

De strokedrabbade kunde få en  förstärkt känsla av frustration när de jämförde det 

nuvarande livet med sitt tidigare. Det plötsliga och oväntade insjuknandet upplevde 

många förhindra hanteringen av situationen (Burton, 2000). 

 

För att kunna återhämta sig från de fysiska komplikationerna skapade många en 

personlig copingstrategi. Vid hantering av den nya livssituationen var personligheten av 

stor betydelse för val av copingstrategi. Copingstrategierna ansågs vara av stor 

betydelse för deras förmåga att hantera strokens inverkan på det dagliga livet och 

genom att upprätthålla positivt tänkande gavs möjligheten att övervinna fysiska 

begränsningar (Carlsson et al., 2009; Lynch et al., 2008).  Även om många bland annat 

led av långsam motorik och svårigheter att finna ord under konversationer var de ändå 

beslutsamma och optimistiska över att göra det bästa av situationen (Kvigne et al., 

2004). 

  

Det har påvisats ett starkt samband mellan livskvalitet och coping vilket tyder på en 

ökad livskvalitet vid användning av copingstrategier (Robinson-Smith et al., 2000). 

Copingstrategierna baserades oftast på vad informanterna ansåg vara viktigast i livet 

såsom att uppleva god hälsa, ta hand om familjen och kunna arbeta. Att medverka i 

olika fritidsaktiviteter ansågs av vissa vara en strategi för att återfå motivation och 

energi, vilket sågs som ett motgift för den sorg informanterna upplevde. Även 

problemlösande strategier var av betydelse för att hantera de svårigheter han/hon 

ställdes inför. (Carlsson et al., 2009). 

 

6.5 Nya livsperspektiv 
 

Informanter såg livsmål som uppmuntrande och stödjande i processen av att skapa en 

mening med livet. Dessa bidrog till att återskapa självförtroendet och tron på sig själv 

(Reed et al., 2010). Eftersom stroken påverkade deras liv valde många informanter att 

fokusera på de positiva aspekterna i livet som de fann sig ha kontroll över. En viktig 

förmåga ansågs vara att finna nya värderingar och mål i livet (Carlsson et al., 2009; 

Burton, 2000;). 
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Många beskrev att de kunde se fram emot den dagen då de kunde minska användandet 

av de hjälpmedel som behövdes och på så sätt bevisa för sig själva den positiva 

utveckling som skett. Detta gjorde att de såg med hoppfullhet på framtiden (Pettersson 

et al., 2007). En informant beskrev att hon kämpar för att hon någon gång kommer att 

återfå sin tidigare funktion och sätter upp egna mål för att hålla hoppet uppe. Att 

acceptera funktionsnedsättningen var inget alternativ för henne (Kvigne et al., 2004). 

Vissa ansåg att dagarna var tomma och ensamma och väntan på att livet skulle börja 

igen kunde innebära känslor av otålighet och hopplöshet (Kouwenhoven et al., 2012). 

  

Informanterna hade en stark vilja att återuppbygga sina tidigare liv vilket dock krävde 

att de fick tillgång till olika samhällsresurser. Även deras egna interna resurser såsom 

målmedvetenhet spelade en stor roll i återuppbyggandet (Reed et al., 2010). För att 

kunna upprätthålla viljan att leva och modet att skapa en meningsfull framtid krävdes en 

positiv balans mellan de känslor som upplevdes. Informanter berättade om deras 

förändrade syn på livet efter att ha drabbats av en stroke och vikten av att vara ödmjuk 

och inte ta livet för givet (Kvigne et al., 2004; Carlsson et al., 2009). 
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7 Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 
 

Innan studien påbörjades synliggjorde vi vår förförståelse kring ämnet. Vi antog att 

upplevelserna efter att ha drabbats av en stroke kunde medföra negativa konsekvenser i 

det dagliga livet både fysiskt och psykiskt. I dataanalysprocessen valde vi att försöka 

lägga vår förförståelse åt sidan för att inte påverka resultatet. Polit och Beck (2012) 

belyser att förförståelsen aldrig kan fullständigt åsidosättas utan forskarna strävar efter 

att förhålla sig neutral i relation till innehållet. Vårt resultat kan ha blivit påverkat av vår 

förförståelse genom omedveten tolkning i dataanalysen då vi diskuterade och 

reflekterade över de utsagor som framkom. Dock förekom en medveten tolkning av 

koderna för att kunna skapa kategorier.  

 

Vid artikelsökningarna fokuserade vi på europeiska och nordamerikanska studier för att 

möjliggöra överförbarhet till våra nordiska samhällsmiljöer. En del av de 22 artiklar 

som lästes i fulltext innehöll irrelevant information för vårt syfte samt uppvisade låg 

överförbarhet, därav uteslöts de innan kvalitetsgranskningen. Två av artiklarna som 

inkluderades i resultatet innehöll studier gjorda på endast kvinnor som drabbats av 

stroke, detta kan enligt oss minska möjligheten att överföra delar av resultatet till män 

(Kvigne et al., 2004; Kvigne & Kirkevold, 2003). Övriga artiklar var inriktade på både 

män och kvinnor med stor spridning i åldrarna. I och med detta anser vi att det 

påträffades både likheter och skillnader mellan artiklarna såsom olika sätt att uppleva 

sitt dagliga liv och synen på framtiden. Detta skapade många nyanser som bidrog till ett 

fylligt resultat.   

 

Våra sökningar resulterade slutligen i att redan funna artiklar återkom vilket vi upplevde 

som en mättnad av artiklar. Dock hade vi kunnat undersöka om ytterligare användbara 

sökord kunde ha nyttjas. Detta för att få ett mer avgränsat sökningsresultat då det 

uppkom flertal artiklar riktade mot vårdgivare samt olika behandlingar. En annan brist 

som kan synliggöras är att vid sökningsförfarandet kunde möjligen fler databaser ha 

använts, exempelvis Medline. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att denna 

databas ofta används vid omvårdnadsforskning. Om ännu en databas hade använts 

kunde det möjliggjort ytterligare fynd av relevanta artiklar. Eftersom vi inte fann alla 



  
 

17 

 

titlar passande för vår studie lästes eventuellt inte tillräckligt många abstrakt, vilket kan 

ses som en svaghet då titeln enligt oss inte alltid behöver beskriva artikelns innehåll. 

  

Forsberg och Wengström (2008) uppmärksammar vikten av att inkludera både 

kvalitativ och kvantitativ forskning i en systematisk litteraturstudie. En svaghet i vår 

studie kan vara att vi inte inkluderade fler kvantitativa artiklar. Detta kan dock bero på 

att vi använde oss av en kvalitativ ansats i syftet och i sökningsförfarandet. På grund av 

detta kan resultatet påverkats då vi inte fått tillräckligt med statistik kring ämnet. 

Forsberg och Wengström (2008) belyser även att beroende på design är det lämpligt att 

presentera artiklarna var för sig. Vi valde att inkludera och beskriva de kvantitativa 

artiklarna bland de kvalitativa i resultatet. Detta förfarande kan ses som en styrka då 

avseendet var att förstärka samband eller påvisa skillnader i resultatet.   

  

Vid kvalitetsgranskningen av de utvalda artiklarna användes modifierade mallar. Målet 

med modifieringen var att bredda granskningsmallarna för att täcka upp det som enligt 

oss är väsentliga och viktiga delar för en artikels kvalitet  utan att  undanröja det 

centrala innehållet. Detta kan ses som en styrka då vi anser att granskningens 

trovärdigheten kan ha ökad med hjälp av modifieringen. En artikel exkluderades efter 

kvalitetsgranskningen då den bedömdes vara av låg kvalitet (Teasdale & Engberg, 

2005). Detta berodde på att det inte framkom om mätinstrumenten som användes var 

reliabla och valida vilket enligt oss kan påverka tillförlitligheten i studien.  

  

Styrkor enligt oss är att vi bedömde artiklarnas kvalitet oberoende av varandra vid 

kvalitetsgranskningen. Detta kan enligt Lincoln och Guba (1985) öka trovärdigheten då 

författarna kan skapa sig ökad förståelse om materialet. Ännu en styrka i studien är att 

enligt vår granskning hade majoriteten av de utvalda artiklarna hög kvalitet. Detta finner 

vi kan bidra till ett trovärdigt resultat. 
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7.2 Resultatdiskussion 
 

Vårt syfte var att beskriva strokedrabbades erfarenheter av det dagliga livet. Resultatet 

visar att det dagliga livet efter att ha drabbats av en stroke upplevs kraftigt förändrat, 

vilket påvisar relevansen av att diskutera utifrån ett livsvärldsperspektiv. Många 

upplevde att de inte längre kunde utföra det som tidigare tagits för givet vilket bland 

annat gav upphov till frustration. Den förändrade vardagen fordrade mer tid och 

planering vilket för många krävde ett nyskapande av rutiner och vanor. I resultatet 

framkom önskan om en bättre morgondag där de strävade efter att återuppta sina 

tidigare liv. Det var också viktigt att finna nya mål och värderingar för att upprätthålla 

viljan att leva. 

  

Resultatet kan vi associera till livsvärldsteorin eftersom människans upplevelser i det 

dagliga livet både existentiellt och funktionellt äger rum i livsvärlden (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Vi finner att vår systematiska litteraturstudie påvisar att människor 

som drabbats av en stroke upplever förändringar i sin livsvärld, dock upplevs och erfars 

dessa olika. När livet förändras inom loppet av ett ögonblick kan det enligt oss vara en 

utmaning att, trots sina eventuella handikapp, finna styrkan och viljan att fortsätta 

kämpa för en bättre morgondag. Detta upplever vi kan skapa ett lidande vilket vi kan 

relatera till lidandeteorin. Eriksson (1994) beskriver att beroende på livssituationen ger 

människan antingen upp eller tar kampen vilket kan skapa möjligheten till acceptans 

och ett nytt liv. Även personligheten kan enligt oss ha en inverkan på hur människan 

hanterar situationen och finner nya vägar för att anpassa sig till det nya livet. Om 

människan har en positiv grundinställning kan chansen öka till acklimatisering och 

acceptans.  

 

Ett gripande och intressant fynd som motsäger vår förförståelse och lidandeteorin var att 

inte alla människor erfor sin stroke och dess konsekvenser som något negativt. Trots att 

en drastisk förändring skett av livsvärlden behöver det enligt oss inte innebära ett 

lidande. Eriksson (1994) beskriver att när det tidigare dagliga livet förändras kan ett så 

kallat livslidande uppstå. Resultatet visade dock att många strokdrabbade kunde genom 

nya livsperspektiv och copingstrategier skapa positiva upplevelser. Tidigare forskning 

beskriver att informanternas lidande var kopplat till den hastigt uppkomna händelsen 

och de förändringar som den bidrog till. De upplevde att de förlorat sin förgivet tagna 

frihet och sina förmågor samt kände en rädsla för framtiden. Trots förändringarna som 
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skett upplevde de ändå att de fortfarande var samma person, och det fanns även en 

hoppfullhet över att återgå till sitt tidigare liv (Pilkington, 1999).  

 

Vi finner att det kan vara en utmaning för vårdpersonal att bemöta den enskilda 

individens behov av stöd. I vissa fall kan det förekomma kommunikationssvårigheter 

som kan utgöra en utmaning både för individen och vårdpersonal. Därför är det av stor 

betydelse att vårdpersonal reflekterar över sitt handlande för att finna nya strategier som 

kan stärka individerna att finna sin motivation. Dahlberg och Segesten (2010) belyser 

att de tillfällen som vårdande samtal är svåra att genomföra kan skriftlig 

kommunikation vara ett tillvägagångssätt. Att finna olika kommunikationsvägar kräver 

kreativitet och öppenhet så att en form av dialog kan bildas. De nämner även att 

närstående kan vara till hjälp genom att ge tips och svara på frågor rörande individen. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att människor söker en förståelse för att ge 

situationen en mening. Något som vi anser kan bidra till att människorna finner mening 

i situationen kan vara dennes sociala förhållanden. Om den strokedrabbade har stöttade 

familj och vänner kan det enligt oss bidra till att han eller hon har lättare att hantera 

situationen. Wright, Watson och Bell (2002) beskriver att familjen kan ses som en 

resurs då de har den  kunskap och de färdigheter som  krävs för att lösa sina problem. 

Om det även förekommer något positivt i sjukdomsupplevelsen har familjen en bättre 

förmåga att anpassa sig. Pilkington (1999) beskriver att goda relationer till familjen ger 

individen en ökad livskvalitet. Vi finner att en god relation till familj och vänner kan  

möjliggöra att den enskilda individen känner en livsglädje och trots sitt förändrade liv 

fortsätter sträva mot en bättre morgondag. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 
 

Eftersom vår studie endast fokuserade på individerna som drabbats av en stroke och 

deras upplevelser av det dagliga livet finner vi ett behov av ytterligare studier om 

familjens upplevelser över att ha en anhörig eller närstående som drabbats av en stroke. 

En fråga som väckts hos oss är om de anhöriga upplever de att de får tillräckligt med 

stöd och bekräftelse? Eftersom vi finner att hela familjen kan påverkas kan det vara av 

vikt att synliggöra deras perspektiv. Det kan även vara av intresse att studera de 

strokedrabbades erfarenheter av vårdpersonalens bemötande vid vård och rehabilitering. 

Kan den strokedrabbades återhämtning påverkas beroende på vårdperonalens 
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bemötande? Om så är fallet, på vilket sätt? Vi finner att vårdpersonalen kan spela en 

viktig roll i deras återhämtning, därav kan det vara av betydelse att undersöka detta. 

 

7.4 Slutsats  
 

Eftersom upplevelserna och hanteringen av det dagliga livet efter en stroke är 

varierande kan det vara av stor vikt att skapa djupare förståelse för varje enskild 

individs livsvärld. För detta behövs enligt oss ett förtroende skapas som kräver 

följsamhet, lyhördhet och respekt. Strokedrabbade såg sitt nya liv som förändrat och ur 

det kom både positiva och negativa känslor som kunde påverka deras framtid. För att 

bemöta och stödja varje enskild individ i dennes återhämtning är det av stor betydelse 

att stärka individens egna egenskaper och värderingar som kan bidra till att han eller 

hon finner motivation och vilja. Detta kan även öka möjligheten att utforma en adekvat 

individanpassad omvårdnad där vårdpersonal tar hänsyn till den enskilde individens 

behov. 
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Kvalitativ studie med 

två fokusgrupper. Nio 

informanter deltog och 

diskuterade i 

fokusgruppen med 

patienter och sex 

informanter deltog och 

diskuterade i 

fokusgruppen med 

vårdgivare. 

Livskvalitén 

påverkades av stroken 

genom förändrade 

sociala relationer, både 

familj och vänner. 

Relationerna 

uppplevdes förändrade 

antingen på ett positivt 

eller negativt sätt. 

Medel 



  
 

 
 

  

9. Pajalic, Z., 

Karlsson, S., & 

Westergren, A. 

(2006). 

Sverige. 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Functioning 

and subjective 

health among 

stroke survivors 

after discharge 

from hospital. 

Att utforska 

funktionen och 

subjektiva hälsan 

bland 

strokeöverlevare 

sex månader efter 

utskrivning från 

sjukhus. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie med 

utforskande design. 89 

respondenter 

intervjuades i studien. 

Medianen visade att 

respondenterna 

upplevde  

livssituationen som 

ganska bra, den 

allmänna hälsan som 

god, och de var inte 

oroliga över deras 

hälsa. Det påvisades ett 

nära samband mellan  

hur de upplever sin 

subjektiva fysiska hälsa 

och aktiviteter i det 

dagliga livet (ADL)  

Hög 

10. Pettersson, I., 

Appelros, P., & 

Ahlström, G. 

(2007). 

Sverige. 

Canadian 

Journal of 

Occupational 

Therapy. 

Lifeworld 

perspectives 

utilizing 

assistive 

devices: 

Individuals 

lived 

experience 

following a 

stroke.   

Att utforska hur 

individer med 

funktionshinder 

efter en stroke 

beskriver deras 

personliga mening 

och levda 

upplevelser 

associerat med 

användande av 

hjälpmedel.   

Kvalitativ studie med 

hermeneutisk- 

fenomenologisk metod. 

22 informanter 

intervjuades.    

Hjälpmedlena sågs som 

en förutsättning för 

välbefinnande, 

självständighet och 

utförande av dagliga 

aktiviteter och 

uppskattades samtidigt 

som de gav upphov till 

negativa känslor. 

 Hög 

11. Reed, M., 

Harrington, R., 

Duggan, Á., & 

Wood, V.V. 

(2010). 

Storbritannien. 

Clinical 

Rehabilitation. 

Meeting stroke 

survivor’ 

perceived 

needs: a 

qualitative 

atudy of a 

community-

based exercise 

and education 

scheme. 

Att utforska 

strokeöverlevares 

behov och deras 

uppfattningar av om 

samhällets system 

tillgodoser dessa 

behov. 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod.  

12 informanter deltog i 

studien genom 

semistrukturerad 

intervju. 

Informanterna som 

deltog i strokegrupper 

upplevde gemenskap, 

uppmuntran och stöd i 

sin väg för att 

återuppbygga sitt liv 

efter att ha drabbats av 

en stroke. 

Hög 



  
 

 
 

 

 

 

12. Robinson-

Smith, G., 

Johnston. 

Mark.V., & Allen, 

J. (2000). USA 

Arch Phys Med 

Rehabil. 

Self-care self-

efficacy, 

quality of life 

and depression 

after stroke. 

Att avgöra 

förhållandet mellan 

egenvård och 

funktionell 

självständighet, 

livskvalitet och 

depression efter en 

stroke. 

Kvantitativ 

longitudinell studie 

med beskrivande 

korrelations- 

metod. 63 

strokeöverlevare 

intervjuades i studien. 

Egenvård visade sig 

vara kopplat till hur 

respondenterna 

upplever livskvalitet 

och depression efter en 

stroke. Om 

respondenterna kunde 

utföra egenvård 

upplevdes en ökad 

livskvalitet.    

Hög 

13. Wallenbert, I., 

& Jonsson, H. 

(2005). 

Sverige. 

American 

Journal of 

Occupational 

Therapy. 

Waiting to get 

better: A 

dilemma 

regarding habits 

in daily 

occupations 

after stroke. 

Att utforska och få 

förståelse över hur 

vanor upplevs när 

dagliga aktiviteter 

utförs.   

Kvalitativ studie med 

konstant jämförande 

analysmetod. Sju  

informater intervjuades 

med hjälp av en 

intervjuguide. 

Väntan framkom som 

ett tema då 

informanterna 

upplevdes stå inför ett 

dilemma om de 

antingen ska vänta på 

förbättringar eller om 

de ska acceptera deras 

nya situation. 

Medel 


