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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Allt fler i Sverige insjuknar i stroke och 70 % utvecklar post-stroke depression. 

Den forskning som finns visar att det finns problem att i ett tidigt skede ställa diagnos på 

depression, då det är svårt att skilja på om symtomen beror på hjärnskadan eller en förändrad 

livssituation. Dessutom finns brist på kvalitativa efterforskningar som skildrar den unika 

livsvärlden, vilket medför otillräcklig kunskap kring ämnet. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa individers upplevelser av att insjukna i stroke och 

uppkomst av PSD.   

Metod: En kvalitativ intervjustudie som bestod av nio semistrukturerade intervjuer. 

Deltagarna bestod av en man och åtta kvinnor. Intervjumaterialet analyserades utifrån 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) kvalitativa innehållsanalys. 

Resultat: Deltagarna upplevde fysiska och psykiska påfrestningar som påverkade 

individernas livsvärld. Det som framgick var att ångest, humörsvängningar, hjärntrötthet och 

sedermera en utveckling av depression slog följe med individen i vardagen. Några deltagare 

uttryckte ett missnöje med att tiden efter strokeinsjuknandet medförde större fokus på den 

fysiska återhämtningen än på den psykiska. Men trots närvaro av sjukdom och lidande fanns 

upplevelser av hälsa och välbefinnande. 

Slutsatser: För att identifiera dessa individer tidigt behövs djupare kunskap hos 

sjukvårdspersonal och fortsatt kvalitativ forskning inom ämnet för att få fram den unika 

livsvärlden. 
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INLEDNING 
 

Under sjuksköterskeutbildningen har undervisning kring stroke och depression varit ett 

betydande inslag och de har var för sig bidragit med stor kunskap till författarna. Intresset till 

studien ökade då båda författarna utförde sin psykiatriska praktik och träffade individer med 

somatiska sjukdomar som senare utvecklat depressionsliknande symtom. Stroke är en 

sjukdom som allt fler i samhället drabbas av och följderna av sjukdomen kan leda till flera 

konsekvenser varav de psykiska aspekterna kan vara mycket påtagliga för individen. Psykiska 

förändringar som kanske inte alltid uppmärksammas till en början utan märks först efter 

hemkomsten från sjukhuset, då vardagslivet ska börja fungera igen. Förhoppningen med 

studien är att öka kunskapen hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal samt identifiera en 

möjlig problematik i ett tidigt skede, så individen får det stöd och hjälp denne så väl behöver. 

 

BAKGRUND 
 

I Sverige insjuknar omkring 30 000 människor i stroke varje år. Det har visat sig att lika 

många kvinnor som män drabbas och medelåldern för insjuknandet är 75 år samt cirka 20 % 

av dessa är under 65 år. Av alla dem som insjuknar i stroke utvecklar ungefär 70 % post-

stroke depression (PSD) eller någon annan form av depressionsliknande symtom (Spanó, 

2006). 

 

Vad är stroke? 

I dagens samhälle har stroke blivit allt mer uppmärksammat. Genom att lära sig vad akuttestet 

innebär kan allt fler liv räddas. Tänkvärt är att var 17:e minut drabbas en person av stroke 

(Strokekampanjen, 2013). 

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. Hjärninfarkt uppkommer på 

grund av en blodpropp som blockerar blodflödet i hjärnan och som därmed orsakar syre- och 

näringsbrist i vävnaden. Stroke kan också uppkomma genom en hjärnblödning på grund av att 

ett blodkärl i hjärnan brister och blodet tar sig utanför blodkärlet. Detta medför att trycket 

inne i hjärnan ökar och leder till att vävandens struktur och dess normala funktioner förstörs 

(Jönsson, 2012). Det som utlöser stroke är vanligtvis hjärt- och kärlsjukdomar, där 

ateroskleros det vill säga åderförkalkning i kärlen och högt blodtryck är avgörande faktorer. 

Kärlskadorna som uppstår orsakar till 85 % av fallen hjärninfarkt och resterande 15 % 

hjärnblödning. Symtombilden för hjärninfarkt och hjärnblödning liknar varandra, men 

hjärnblödning kan vara mer allvarlig då påverkan på medvetandegraden kan vara större. 

Symtombilden vid stroke pågår i mer än 24 timmar och kan till och med leda till döden. 

Dödsfall är mer vanligt hos dem som insjuknar i hjärnblödning än vid hjärninfarkt (ibid.). De 

största riskfaktorerna för att insjukna i stroke är högt blodtryck, rökning, diabetes, höga 

blodfetter, tidigare slaganfall och övervikt för att nämna några. Detta är till stor del 

livsstilsrelaterade faktorer och kan därmed påverkas och minska risken för insjuknande 

genom en förändrad livsstil med exempelvis fysisk aktivitet, goda kostvanor och 

rökavvänjning (ibid.). 

 

Behandling och omvårdnad vid stroke 

Behandling och rehabilitering är som allra viktigast den första tiden inte bara för den fysiska 

återhämtningen utan har även stor inverkan på att förbättra det psykiska välmåendet 

(Herrmann et al., 2011). Direkt efter ett insjuknande är det viktigt med snabb behandling. I 

den akuta fasen är det allra viktigast att upprätthålla andning och blodcirkulation som tillhör 

de viktigaste livsfunktionerna och innan man påbörjar en behandling är det viktigt att vara 

helt säker på om det är en blödning eller propp som uppstått, för behandling skiljer sig åt 
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(Signäs, 2012). När det har konstaterats att det inte rör sig om en hjärnblödning kan 

propplösande läkemedel användas och ju tidigare man sätter in behandling desto mer effektiv 

blir den. Vid en hjärnblödning så kan det i vissa fall bli nödvändigt med operation för att 

exempelvis lätta på trycket inne i hjärnan. Det är också viktigt vid hjärnblödning att vara 

observant på om patienten äter blodförtunnande läkemedel, då det vid det här tillståndet kan 

få motsatt effekt (ibid.). Rehabilitering är också en viktig del för att påbörja den fysiska och 

psykiska återhämtningen. Mobilisering och träning bör inledas så snart som möjligt för att 

dels stimulera andning och blodcirkulation men också för att ge ett snabbare tillfrisknande. 

Det är dock viktigt att träningen anpassas efter individens tillstånd så att denne inte känner sig 

pressad och därmed förlorar motivation och istället upplever stress (Jönsson & Wallin, 2012). 

 

Fysiska och psykiska förändringar 

Hjärnan är det organ som styr våra funktioner och hur dessa funktioner påverkas beror på var 

i hjärnan skadan inträffat och dess omfattning. Med det kan man säga att ingen stroke är den 

andre lik och hur livet efter stroke utvecklar sig är individuellt (Björkdahl, 2012). 

Komplikationer som kan uppstå kan bestå av nedsatt känsel eller förlamning i ena 

kroppshalvan, talsvårigheter, sväljningsproblematik, svårigheter att förstå omvärlden eller ta 

in intryck och minnessvårigheter (ibid.). Psykiska förändringar är också något en stroke 

patient kan få uppleva. Denna förändring kan bero på hjärnskadan eller vara en form av 

krisreaktion på den förändrade livssituationen (Löfström & Nilsson, 2012). Några vanligt 

förekommande förändringar är depression, ångest, trötthet, koncentrationssvårigheter, 

nedstämdhet, energibrist, initiativlöshet, personlighetsförändringar, aggressivitet och 

emotionell labilitet (Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & Kim, 2011). Hur de som insjuknat 

i stroke klarar att återhämta sig påverkas av ålder, vilken fas i livet individen befinner sig i, 

personlighetsdragen och hur tidigare kriser har hanterats. För yngre individer som fortfarande 

är yrkesverksamma kan sjukdomen få större konsekvenser än den äldre drabbade som är mer 

införstådd i åldrandets förutsättningar. En yngre person blir ofta sjukskriven efter 

insjuknandet och kanske under längre perioder. Om en yngre person drabbas av en stroke och 

är i behov av en längre tids sjukskrivning kan det resultera i rädsla och oro över dels 

ekonomin men också vilken inverkan den förändrade livssituationen kan ha på familjen 

(Löfström & Nilsson, 2012).   

 

Vad är PSD? 

Depression är en störning som uppstår i hjärnan som innebär att signalsubstanser kommer i 

obalans och det medför att individen kan uppleva förändringar i känslo- och tankelivet. 

Depression som uppkommer följt av en stroke kan ses hos ungefär 70 % av de som insjuknar. 

Direkt efter att man fått en stroke kan depression ses som en sorgbearbetning och ju längre tid 

som går, desto värre kan symtomen på depression bli. Att ställa diagnosen PSD kan vara svår, 

då symtomen liknar de som orsakats av hjärnskadan vid stroke som exempelvis dysarti, 

kommunikationsproblem (Larsson & Rundgren, 2010; Ledin, 2013). Med det i åtanke och för 

att kunna ställa diagnosen måste minst fem psykiska förändringar uppfyllas och ha pågått i 

minst 14 dagar (American Psychiatric Association. 2002). Några symtom enligt 

diagnoskriteriet DSM-IV är: 

 

◙ Nedstämdhet    ◙ Brist på glädje 

◙ Brist på energi   ◙ Trötthet 

◙ Överdrivna skuldkänslor  ◙ Sömnstörningar  

◙ Ångest   ◙ Nedsatt livslust 
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Genom att snabbt sätta in behandling så kan dessa kroniska besvär undvikas. I dagens 

samhälle är dock PSD underbehandlad, vilket kan leda till flera konsekvenser för den 

drabbade såsom ett ökat funktionellt beroende, minskad fysisk återhämtning och ökat 

funktionshinder samt även ökad dödlighet (de Man-van Ginkel et al., 2012; Kouwenhoven et 

al., 2011). Ju tidigare den fysiska återhämtningen börjar desto lättare blir det att påverka den 

psykiska hälsan som påverkas i positiv riktning och på så sätt kan uppkomsten av PSD 

förhindras (Graven, Brock, Hill & Joubert, 2011). 

 

Generell behandling av depression 

Depression är en sjukdom som oftast kommer smygande en tid efter individen blivit utskriven 

från sjukhuset och blir som tydligast efter ett halvår (De Wit et al., 2008). Innan man väljer en 

behandling så är det viktigt att se till depressionens svårighetsgrad. När en individ drabbats av 

depression så är det vanligt att ett antidepressivt läkemedel sätts in. Detta påverkar och skapar 

balans hos signalsubstanserna i hjärnan. När ett sådant läkemedel sätts in är det viktigt att 

individen är informerad om möjliga biverkningar och effekter. Förbättring ses dock inte 

förrän efter tidigast ett par veckor (Läkemedelsverket, 2006).  

För att bearbeta den kris som individen går igenom kan det också vara aktuellt med 

psykologiskt stöd i form av samtal av olika karaktär exempelvis stödsamtal eller motiverande 

samtal (Löfström & Nilsson, 2012). 

Om inte antidepressiva läkemedel eller samtal har någon effekt på individen så finns det 

möjlighet att genomgå elektrokonvulsiv behandling (ECT) som innebär att hjärnan stimuleras 

med elektriska impulser. ECT har en mer verksam och snabbare effekt än läkemedel. Efter 

behandling är det viktigt att fortsätta med antidepressiva läkemedel för att undvika återfall 

(Läkemedelsverket, 2006).  

 

Livskvalitet efter stroke 

Genom WHO:s definition skildras livskvalite såsom en individs syn på sitt liv utifrån dennes 

kultur och värderingar. Vad livskvalite är påverkas av individens normer, mål och 

förväntningar, som sin tur berörs av individens fysiska och psykiska hälsa, självständighet och 

socialt umgänge (WHOQOL Group, 1995). Det finns evidensbaserad forskning som visar att 

stärks individens egna resurser i återhämtningsprocessen leder det till att individen kan 

förbättra och bevara sin livskvalite och undvika PSD eller andra psykiska påfrestningar (Jones 

& Riazi, 2011; Hadidi, Treat-Jacobson & Lindqvist, 2009). Här kan sjuksköterskan bidra med 

ovärderliga kunskaper inom det hälsofrämjande området. Genom stödjande samtal och 

lämpliga omvårdnadsåtgärder såsom goda kostvanor och fysisk aktivitet, stöds individen till 

att bibehålla och stärka sin egen förmåga att uppnå hälsa (Larsson & Rundgren, 2010). Trots 

att man insjuknat i en sjukdom som påverkar det dagliga livet kan hälsa och välbefinnande 

upplevas där både stora och små livsprojekt kan utföras (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Tidigare forskning 

Tidigare studier inom ämnet visar på att en stor del av de som insjuknat i stroke utvecklar 

PSD eller andra depressiva symtom. Det i sin tur påverkar individens livskvalite samt 

rehabilitering och det finns även risk att denne blir socialt begränsad. Här visar tidigare 

forskning på hur viktigt det är med social kontakt i form av släktingar, vänner och grannar 

som kan ge ett dagligt stöd (Salter, Foley & Teasell, 2010). Patienter med PSD och andra 

psykiska förändringar visar på försämrad fysisk återhämtning än de som inte påvisar några 

psykiska symtom alls. Något som påverkar individens livssituation. Genom att göra en tidig 

bedömning, med hjälp av instrument i form av diagnoskriterium och i förhållande till 

individens psykiska välmående är det lättare att stödja och hjälpa individen i dennes 
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återhämtning och rehabilitering (Hadidi et al., 2009; Lerdal et al., 2011; de Man-van ginkel et 

al., 2012).  

Att diagnostisera PSD eller andra psykiska förändringar har i flera studier visat sig vara svårt, 

på grund av hjärnskadan, och för att spegla och skapa en djupare förståelse för individens 

upplevelser finns därför en önskan om mer studier som följer individen över tid och även 

kvalitativa efterforskningar med större fokus på individens livsvärld (De Wit et al., 2008).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Vårdvetenskapen präglas av att skapa kunskap om patienters subjektiva upplevelser av hälsa 

och lidande genom att sjuksköterskan intar en vårdande hållning som speglas av öppenhet och 

följsamhet samt respekt, värdefullhet och delaktighet. På så sätt stärker därmed 

sjuksköterskan patienten i dennes hälsoprocess (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta blir det 

vårdvetenskapliga synsätt som speglar studien och begreppen som följer igenom är livsvärld, 

levd kropp, lidande och välbefinnande. 

 

Livsvärld  

Livsvärlden speglas när individen sätts i fokus och när dennes upplevelser och erfarenheter 

läggs till grunden för vårdandet. Livsvärlden är individens syn på den verklighet denne lever i 

och som utgörs av en värld som delas med andra och allt annat. Livsvärlden kan därmed 

förstås som världen så som den erfars. Eftersom varje individ har en egen erfarenhet och 

upplevelse så är varje persons livsvärld unik och därmed varje vårdsituation (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Genom att utgå från livsvärlden ges det möjlighet att stärka dessa individer 

som drabbats av PSD eller andra psykiska påfrestningar att efter ett insjuknande hantera både 

yttre och inre påfrestningar (Löfström & Nilsson, 2012). 

 

Levd kropp 

Med en utgångspunkt i livsvärlden kan vi se människan från ett subjektivt perspektiv och på 

så sätt kan patientens tankar och känslor träda fram ur dennes levda kropp. Den levda kroppen 

kan inte åtskiljas ifrån det själsliga och utifrån helhetsperspektivet är kroppen fysisk, psykisk, 

existentiell och andlig (Dahlberg & Segesten, 2010). När individen insjuknar i en stroke så 

sker en förändring såväl fysiskt som psykiskt och att drabbas av stroke förändrar den levda 

kroppen och tillgången till världen (Dahlberg & Segesten, 2010; Löfström & Nilsson, 2012). 

 

Lidande 

Vårdandets mål är att främja hälsa och lindra lidande. Med allt vad en stroke kan innebära och 

dess förändring i livet, kan man fortfarande uppleva hälsa trots lidande, för det viktigaste är 

att man mår bra inom sig själv (Dahlberg & Segesten, 2010). Vart i livet man än befinner sig 

så kan alla människor uppleva lidande och vid efterförloppet av stroke kan därför detta bli 

mer påtagligt (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009). Därför blir det viktigt att 

uppmärksamma dessa individers lidande och görs inte det, fråntas individen sin rätt att vara 

en del i sin egen hälsoprocess och sitt eget vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Välbefinnande 

I livsvärlden kan lidande och välbefinnande upplevas samtidigt, men även var för sig. Om en 

individ drabbas av en sjukdom, så kan denne trots det lidande som en sjukdom kan medföra 

känna välbefinnande. För att stärka välbefinnandet vid en sådan situation handlar det om att 

finna sitt eget sätt att leva och vad individen själv kan göra för att må bra (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Att insjukna i stroke kan medföra en stor förändring i vardagen och ett litet 

livsprojekt som tidigare varit meningsfullt kan efter sjukdom upplevas mindre betydelsefullt 
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för individen, medan andra saker blir mer väsentligt än tidigare. Ur detta kan ett 

välbefinnande träda fram och på så sätt kan hälsa och välbefinnande upplevas, trots närvaro 

av sjukdom (ibid.).  

 

PROBLEMFORMULERING 
 

I dagens samhälle drabbas allt fler av stroke och ungefär 70 % utvecklar PSD. När en individ 

insjuknar i stroke är det viktigt att fortsätta följa denne då det sällan uppkommer symtom på 

depression i direkt anslutning till insjuknandet. För att ge ett gott och professionellt stöd till de 

drabbade kan sjuksköterskan genom sin professionella hållning använda sig utav stödjande 

samtal med dessa individer så att de inte faller så djupt in i sin depression. Genom att utveckla 

kunskapen vad gäller PSD så är författarnas förhoppning att fler sjuksköterskor tar del av 

studien och använder sig utav det i arbetet för att i ett tidigare skede upptäcka PSD eller 

förhindra uppkomsten utav det. I dagsläget saknas det forskning som författarna till studien är 

medvetna om, utifrån kvalitativt synsätt med individers erfarenheter kring PSD och därför 

väljer författarna att fördjupa sig inom detta ämne genom att genomföra en kvalitativ 

intervjustudie med fokus på upplevelser kring psykiska förändringar som kan påverka och 

förändra individernas livsvärld. 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att belysa individers upplevelser av att insjukna i stroke och uppkomst 

av PSD.   

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

 Hur erfor individen tiden efter insjuknandet i stroke? 

 Upplevde individen psykiska förändringar som utvecklats till PSD? 

 

METOD 
 

Då syftet med studien var att belysa upplevelser av tiden efter insjuknandet i stroke och dess 

konsekvenser såsom psykiska förändringar som utvecklats till PSD ansåg författarna till 

studien att den hermeneutiska vetenskapsteorin med en kvalitativ design var bäst lämpad. För 

att skildra verkligheten hos den enskilda individen som lever med sjukdomen och dess följder 

valdes en intervjustudie för att, om möjligt, fånga upp livsvärlden så som den erfars av den 

unika individen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Datainsamling 

För att nå individer som lever med stroke och psykiska förändringar såsom PSD togs kontakt 

med flera organisationer i södra Sverige, som riktar sig till individer som lever med stroke och 

dess konsekvenser. Författarna till studien tog först kontakt genom e-post med en organisation 

i Kronobergs län för att finna organisationsansvarig person med möjlighet att kunna hjälpa till 

att välja ut lämpliga deltagare till studien. Då Kronobergs län inte hörde av sig fick författarna 

gå vidare och det skickades då ut information och i vissa fall telefonsamtal till ytterligare 

organisationer i södra Sverige såsom Halland, Skåne, Kalmar och Blekinge. De organisationer 

som senare visade intresse bjöds in till att delta i studien.  
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Ett snöbollsurval och ett bekvämlighetsurval användes av författarna för att finna deltagare till 

studien. Snöbollsurvalet innebar att ett icke-slumpmässigt urval användes där man via redan 

utvalda deltagare letade sig fram till ytterligare individer som togs med i urvalet medan 

bekvämlighetsurvalet innebar att intervjupersoner som var lättast att nå valdes ut, i detta fall 

via en specifik organisation (Polit & Beck, 2011). Ett par veckor innan intervjuerna 

påbörjades delades information ut via e-post om studiens syfte samt samtycke till att delta i 

studien och dess rättigheter såsom frivillighet, konfidentialitet, rätten att bryta intervjun utan 

krav på att uppge bakomliggande orsak och ta del av studien om så önskades. Denna 

information upprepades även muntligt innan intervjun påbörjades för att säkerhetsställa att 

informationen uppfattats korrekt (Akademi Sydost Etikprövningskommitté, 2011).  

 

För att samla in materialet och få en mer detaljerad beskrivning av individens upplevelser 

genomfördes en semistrukturerad intervjustudie med individuella följdfrågor (se Bilaga 1). 

Intervjuerna inleddes med att samla in bakgrundsinformation om deltagarna såsom kön, ålder 

och år för diagnos. Intervjuguiden var fortsatt formulerad utifrån en trattmodell, vilket innebar 

att frågorna var till en början mer övergripande och sedan mer specifikt avgränsade mot syftet 

(Polit & Beck, 2011). Valet av intervjumetod innebar att samma frågor ställdes till alla 

deltagarna med öppna svarsalternativ och fokus gavs därmed till dessa individer att berätta 

kring sin situation och livsvärld (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Samtliga intervjuer spelades in i en lugn och trygg miljö som deltagarna själva valt. 

Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter att genomföra. Båda författarna var närvarande vid 

samtliga intervjutillfällen varav den ena författaren genomförde intervjufrågorna och den 

andre författaren förde anteckningar och ställde eventuella följdfrågor. Att båda författarna till 

studien var med innebar att det var två personer som försökte tolka och förstå det som delgavs 

av deltagarna samt att författarna kunde fylla i luckor och komplettera varandra under 

intervjuerna (Thomsson, 2002).  

För att kontrollera att frågorna stämde och svarade mot studiens syfte genomfördes den första 

intervjun som en pilotstudie (Polit & Beck, 2011). Efter genomförd intervju ansåg författarna 

till studien att intervjuguiden inte behövde några större korrigeringar då den ansågs ha god 

överensstämmelse med studiens syfte. Endast någon meningsbyggnad ändrades för att ge ett 

ännu mer öppet svarsalternativ. Pilotstudien inkluderades sedan i resultatet då 

intervjumaterialet ansågs mycket relevant och gav god information. 

 

Urvalsförfarande 

För att besvara studiens syfte tog författarna kontakt med olika organisationer med en önskan 

om att finna minst fem deltagare med erfarenheter av stroke. Inklusionskriterierna för att delta 

i studien var att deltagarna skulle vara över 18 år, man eller kvinna, bosatta i Sverige och 

insjuknat i stroke. Exklusionskriterierna var att deltagarna inte fick vara under 18 år och 

tidigare inte lidit av någon annan form av hjärnskada, nedstämdhet eller depression. För att 

kunna genomföra intervjustudien täcktes ett stort geografiskt område in i södra Sverige för att 

finna deltagare till studien.  

 

Deltagare 

De som deltog i studien var en man och åtta kvinnor, med ett åldersintervall mellan 27-82 år. 

Ålder vid insjuknandet i stroke var mellan 25 – 80 år, varav två deltagare dessutom 

återinsjuknat. Deltagarna har levt med restsymtomen av sin stroke mellan 2 månader upp till 

12 år. Alla deltagarna var bosatta i sina egna hem varav en deltagare hade personlig assistent 

och en annan deltagare hade hjälp av hemtjänst. Av deltagarna var två fortfarande 
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yrkesverksamma och av de resterande deltagarna var tre sjukpensionerade och fyra 

ålderspensionerade.  

 

Dataanalys  

För att analysera intervjumaterialet användes Lundman och Hällgren Graneheims (2008) 

kvalitativa innehållsanalys som kan bestå av både en manifest analys, det vill säga det 

uppenbara och det som utrycks av deltagarna samt en latent analys, det vill säga det outtalade 

och det som behöver tolkas av författarna. För att lägga mer fokus på deltagarnas egna 

upplevelser valdes därför den manifesta analysen med syftet att beskriva variationerna i 

materialet genom att upptäcka likheter och skillnader samt beskriva texten i underkategorier 

och kategorier (ibid.).  

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades dessa ordagrant. De nedskrivna texterna 

lästes sedan igenom av båda författarna var för sig för att ge en helhetsbild och även förståelse 

till dess innehåll. Därefter reflekterade författarna till studien tillsammans över textinnehållet. 

Texten bröts sedan ned i olika delar med avsikt att urskilja det viktigaste och för att besvara 

studiens syfte (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Meningsenheter valdes ut såsom ord, 

meningar eller stycken av text som genom sitt innehåll eller sammanhang hörde ihop. Denna 

text kondenserades sedan, det vill säga en process som gjorde texten kortare och mer 

lätthanterlig. Den kondenserade texten kodades, vilket innebar att meningsenheten fick en 

etikett som kort beskrev dess innehåll. Dessa jämfördes sedan med varandra med avseende på 

likheter och skillnader och sorterades under olika kategorier vars innehåll bestod av flera 

koder med ett liknade innehåll (ibid.) (se Bilaga 2). 

 

Förförståelse      

Varje individ har förutfattade meningar och fördomar om hur världen är, ser ut och hur något 

kan eller ska vara och detta kan ge upphov till problem vid tolkning. Detta är förförståelsen 

innebörd. Inom kvalitativa metoder är det av stor betydelse att förförståelsen 

medvetandegjorts för att vid insamlingen av material och vid analysprocessen inte förvränga 

dess resultat (Thomsson, 2002). Förförståelsen är något som författarna till studien varit 

medvetna om och tagit hänsyn till genom att acceptera att finna individen där denne är och 

börja just där samt förstå det denne förstår och godta att inte alltid förstå (Kierkegaard, 2002). 

Att vara medveten och reflektera över förförståelsen kan därmed leda till nya tankar och nya 

sätt att se på världen. 

 

”För att hjälpa någon annan måste jag visserligen förstå mer än vad han gör.  

Men först och främst måste jag förstå det han förstår.  

Om jag inte gör det så hjälper det inte att jag kan och vet mer” 

 (Sören Kierkegaard, dansk filosof) 

 

Under intervjuerna har författarna till studien haft ett objektivt förhållningssätt och varit 

medvetna om förförståelsens betydelse samt haft i åtanke att svåra eller känsliga ämnen kunde 

komma att beröras och påverka inte bara deltagarna utan även författarna. 

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
 

Denna intervjustudie präglades av etiska aspekter och i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen (2008) har informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet uppfyllts. För att beakta dessa etiska aspekter genomfördes en etisk 

egengranskning av författarna till studien (se Bilaga 3). En granskning som visade att studien 
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inte krävde prövning av den regionala etikprövningsnämnden i Linköping (Akademi Sydost 

Etikprövningskommitté, 2011).  

 

För att uppfylla informationskravet skickades ett informationsbrev ut (se Bilaga 4). I brevet 

informerades deltagarna skriftligt om vilka författarna till studien var, dess syfte och metod. 

Här framgick dessutom att deltagandet byggde på frivillighet och anonymitet samt att när som 

helst, utan förklaring, ha rätt att avbryta intervjun. Deltagarna gavs också möjlighet att få 

ställa frågor till författarna och få dem besvarade. Innan intervjuerna genomfördes upprepades 

informationen muntligt ytterligare en gång för att säkerställa att given information framgått. 

Därefter kunde deltagaren ge sitt samtycke till att medverka i studien eller inte. Vid beslut om 

deltagande inhämtades ett skriftligt samtycke från samtliga deltagare som var intresserade att 

medverka i studien (Akademi Sydost Etikprövningskommitté, 2011; 

Helsingforsdeklarationen, 2008). 

 

Intervjumaterialet som samlades in avidentifierades för att behandla deltagarna med respekt 

för dennes integritet och värdighet. Vid analys av materialet var det viktigt att noggrant skriva 

ut intervjuerna för att undvika feltolkning eller förvrängt resultat. För att garantera deltagarnas 

konfidentialitet förvarades det insamlade materialet på ett sådant sätt att inga obehöriga haft 

möjlighet att få tillgång till underlaget utan enbart författarna och handledaren. Då det 

insamlade materialet utgjort studiens resultat kommer det vid ett senare tillfälle att kasseras 

(Akademi Sydost Etikprövningskommitté, 2011; Helsingforsdeklarationen, 2008). 
 

Den information som deltagarna delgivit har endast använts för att besvara studiens syfte och 

gett upphov till dess resultat. Vilket innebär att materialet kommer att användas i 

forskningssyfte och inte för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Informationen kommer inte heller användas så den kan påverka eller skada den enskilde 

individen (Helsingforsdeklarationen, 2008). Informationen som delgivits kan komma till 

användbarhet för såväl sjuksköterskor som övrig vårdpersonal. Resultatet kan också vara till 

gagn för de som drabbats och dess medvetenhet om möjliga förändringar i livet.  

 

RESULTAT 
 

Utifrån den kvalitativa dataanalysen av intervjumaterialet framkom fem kategorier och elva 

underkategorier. 

 

Kategorier Underkategorier 

 Begränsningens påverkan och dess 

effekter i livsvärlden 

 Att förlora en del av sig själv 

 När sjukdomen omvandlas till 

lidande 

 Att vara utan mening och 

sammanhang 

 Att känna otillräcklighet och skuld 

 När psykiska förändringar gör sitt 

intåg i livsvärlden 

 Ett helt annat jag 

 När ledsamheten tar över situationen 

 Ångesten smyger in 

 Den oförklarliga hjärntröttheten 

 Depression hos individen gör sig 

tydlig 

 Depressionens intrång i verkligheten 

 Självmordstankar som kunde bli en 

verklighet 

 Betydelsen av god självkänsla och  Att lära sig leva med sjukdomen 
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tilltro till framtiden  Välbefinnande trots lidande 

 

Begränsningens påverkan och dess effekter i livsvärlden 

Denna kategori beskriver hur livet förändrades under en kort tid, hur lång tid det tog till 

sjukdomsinsikt och hur det påverkade den unika individen.  

 

Att förlora en del av sig själv 

Det som framgick hos samtliga deltagarna var att livet hade förändrats drastiskt på kort tid 

och dessutom kanske alltid skulle förbli så. Nu gick det inte längre att göra allt det som 

tidigare varit en viktig del av livet, vilket begränsade deras vardag. En deltagare uttryckte 

“Helt plötsligt kan jag inte göra allt i 190 längre och det är väl en stor del utav min sjukdom” 

(Deltagare 1).  

 

De skador som uppstått i hjärnan resulterade för samtliga deltagare i både fysiska och 

psykiska konsekvenser som påverkade dem på olika sätt inom hem, fritids- och arbetsliv och 

relationerna till andra. Flera av deltagarna led av fysiska funktionshinder och några exempel 

på detta var vänster- eller högersidig förlamning, svaghet, balans- och gångsvårigheter, yrsel 

och försämrad greppförmåga. Förändringar som innebar att självklara aktiviteter som tidigare 

varit givna, blivit svårare att utföra eller näst intill omöjligt.  

För tre av de nio deltagarna var det i början svårt att hantera den nya tillvaron och på så sätt 

blev de inte bara fysiskt hämmade utan även psykisk begränsade då känslan av hjälplöshet 

över den nya situationen uppstod men även i vissa fall personlighetsförändringar, vilket 

försämrade deras livskvalitet. Två av dessa deltagare beskrev att det tog längre tid innan 

sjukdomen sjönk in och gjorde sig mer påtaglig för individen. De förstod inte att de var sjuka 

till en början och att livet hade förändrats och blivit annorlunda. 

 

“Det tog ett år innan jag fattade vad som hade hänt. För jag trodde direkt att allting var 

som vanligt och det kom ett år efter, oj, nu är jag sjuk. Det fattade jag inte“  

(Deltagare 7) 

 

Deltagarna försökte slutligen, trots olika tidsinstinkter i sin sjukdom och olika fysiska 

respektive psykiska besvär, se möjligheterna framför de hinder som uppstått. Med hjälp av 

sjukvård, anhöriga, vänner och olika föreningar blev det lättare att bearbeta tiden efter 

tillsammans. De lämnades inte ensamma med sin sjukdom och nya livssituation. De flesta 

deltagare var en del av en förening och där lärde man känna andra människor med liknande 

besvär och alla visste vad den andre hade gått igenom samt kunde känna igen sig. På så sätt 

kunde deltagarna lättare anpassa sig till den förändrade livssituationen och till den nya 

livsvärlden.  

 

“Och sen det bästa jag har gjort är att ha gått med i stroke föreningen för där ser man 

andra som har det mycket värre och som jag kunde haft. Det är, inget prat om sjukdom 

eller sådant där, utan mer ha roligt tillsammans. Det är perfekt” (Deltagare 6) 

 

Något som framgick hos fyra av nio deltagare var behovet av tidig insats med fokus på så väl 

det fysiska som det psykiska välmåendet. De upplevde att det enbart togs hänsyn till snabb 

fysisk återhämtning i framförallt akutskedet och den kommande rehabiliteringen. Den 

psykiska hälsan fick dock komma i skymundan. En deltagare uttryckte ”Lite jobbigt att vilja 

och kunna, men inte få” (Deltagare 8).   
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När sjukdomen omvandlas till lidande 

Denna kategori beskriver hur sjukdomen gav upphov till lidande och hur det tog över hälsa 

och välbefinnande som tidigare fanns i individens livsvärld. 

 

Att vara utan mening och sammanhang 

En förutsättning för den psykiska hälsan var att känna mening och sammanhang i sitt liv, men 

majoriteten av deltagarna beskrev exempelvis ångest och depression som vanligt 

förekommande inslag i sina liv. Allt eftersom tiden gick kom insikten om vilka konsekvenser 

hjärnskadan gett och bidragit till inom olika livsområden och flera deltagare uttryckte 

dessutom en ständig oro för ett eventuellt återinsjuknande eller försämring i sitt tillstånd.  

 

“Jag är ofta inne på toaletten och tittar mig i ansiktet och jag går inte själv längre med 

stöd lika mycket som jag gjorde innan, utan jag sitter här i rullstolen. För att vara 

säker och för att jag snabbt ska börja känna mig konstig” (Deltagare 8) 

 

Av de nio deltagarna uttryckte sex av dessa en oro över vad som kunde ha hänt när de 

insjuknade i stroke. De förstod tidigt allvaret över sin sjukdom. Deltagarna förklarade känslan 

av att ha varit så nära döden och uttryckte frustration över orättvisan att ha drabbats av en svår 

sjukdom. En deltagare berättade ”Så på sätt och vis är man ju lyckligt lottad, men trots allt är 

man ju närmast sig själv. Varför just jag?” (Deltagare 9) 

 

Det som samtliga deltagare uttryckte var att de upplevde både en mental och fysisk trötthet. 

Det fanns dagar då orken inte räckte till för att ta initiativ till att utföra exempelvis små eller 

stora vardagssysslor. Det nya livet medförde till att mening och sammanhang kändes 

distanserat. Mening och sammanhang tycktes försvinna när sjukdomen gjorde starkt intrång i 

livsvärlden och meningen med livet tycktes sakta försvinna. 

En deltagare uttryckte dock att förutsättning för att börja anpassa sig och hitta nya lösningar 

eller sätt att leva på var kunskap. Kunskapen gav möjligheter till att hitta en stabil grund att 

stå på i den nya förändrade livssituationen för att leva ett friskare och sundare liv. 

 

Att känna otillräcklighet och skuld 

Att vara utan mening och sammanhang skapade en negativ känsla hos framför allt två av 

deltagarna som ledde till omotiverade skuldkänslor och otillräcklighet att hjälpa sina närmaste 

familjemedlemmar. Familjemedlemmarna fick under en tid ta ett större ansvar i hemmet för 

att hjälpa sina nära och kära att återhämta sig och även hjälpa dem i vissa fall med sina 

dagliga behov. Följderna av dessa känslor ledde till tårar och irritation över oförmågan att 

förändra sin situation eller hjälpa andra. En deltagare uttryckte “Det är skit, jag tycker att 

familjen får lida för det. Jag orkar ingenting” (Deltagare 7).  

 

Det var dock två deltagare som uttryckte motsatsen, att känna skuld och vara en börda för sin 

familjemedlem var för dem en betydelselös faktor. Det fanns snarare upplevelser hos 

deltagarna om att det var naturligt och skönt att en familjemedlem tog över ansvaret i hemmet 

för att avlasta den som insjuknat i stroke och närvaron av den anhörige gav dessutom en 

trygghet till den drabbade. En av deltagarna uttryckte dock motsatsen, att förlora kontrollen 

och självständigheten över sitt liv upplevdes som en svår barriär att ta sig över. Detta 

resulterade i psykiska förändringar i deltagarens livsvärld. 
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När psykiska förändringar gör sitt intåg i livsvärlden 

Den här kategorin beskriver de psykiska förändringar som sakta uppstod efter ett insjuknande 

och som påverkade individen negativt. De här förändringarna utvecklades och ledde på olika 

sätt till en mild, måttlig eller djup depression.  

 

Ett helt annat jag 

Humörsvängningar såsom att snabbt känna ilska respektive glädje och skratt upplevde fyra av 

de nio deltagarna. De beskrev en klar förändring i sitt humör som påverkade deras vardag. 

Det var något som inte kunde styras eller kontrolleras. En plötslig irritation och ilska kunde 

snabbt infinna sig och ta över individen. En förändring som inte alltid sågs hos deltagaren 

själv utan det var personer i dess närhet som lade märke till förändringen och sedan påtalade 

detta för individen. En deltagare påtalade att humörsvängningarna ledde till en mer allvarsam 

ton och även rädsla över familjekonflikter.  

 

”… när man var deprimerad och sådant, så gick alla på nålar och ingen visste vad de 

skulle... Det har blivit en mer konflikt… Alla är konflikträdda, för man har mått så 

dåligt” (Deltagare 1) 

 

När ledsamheten tar över situationen  

Av de nio deltagarna var det åtta individer som beskrev en klar förändring i sin förmåga att 

hantera den nya situationen genom att ständigt känna sig nedstämd och ledsen. En deltagare 

berättade om hur känslorna snabbt kunde skifta utan förvarning, ena stunden gråta för att i 

nästa vara glad och pigg. Men det var också att känna minskad glädje över det nya livet som 

gjorde att deltagaren såg det negativa före det positiva. Vilket resulterade i ointresse för att 

kunna fungera som tidigare igen.   

 

”… säkert första halvåret/året grät jag många gånger. Det var väl just den känslan, orättvist 

// Det känns väl mest orättvist…” (Deltagare 9) 

Ångesten smyger in 

 

Av de nio deltagarna beskrev åtta av dem att de en tid efter insjuknandet upplevde ångest. De 

känslor som bidrog till ångest var framförallt känslan av att vara ensam, panikångest och 

dödsångest. Rädslan av att få ett återfall kontrollerade livet. En deltagare beskrev hur ångest 

tog över livet och på så sätt även hur ett betydande behov av att känna kontroll över 

situationen och vardagen blev mer påtagligt.   

 

”Ångest över att inte ha kontroll över situationen. // Ångest över att inte kunna klä mig 

själv. Ångest för att ingen kan komma, om jag sitter själv i bilen och väntar med bältet 

på. Jag kan inte ta av det själv”(Deltagare 8) 

 

Dödsångest var det tillstånd som två deltagare beskrev detaljerat som den värsta känslan av 

ångest. Känslan av att ha varit nära döden skapade otrygghet i vardagen och i vissa fall blev 

det till och med ohanterbart för individen. Deltagarnas tid gick åt till att försöka hitta olika 

lösningar till att hantera sin ångest och det som den medförde genom att använda sig av 

exempelvis målning som självterapi. En deltagare beskrev dessutom ständig oro och rädsla 

över att den upplevda dödångesten skulle bli verklighet.  

 

”... nästan varje natt när jag hade somnat så vaknade jag till, nästan alltid efter en 

timme ungefär och kände direkt att jag dog nästan. Och sen så vågade jag inte somna 

om riktigt utan då ligger jag där och.. vågar inte..” (Deltagare 7) 
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Rädsla för ensamhet var något som fem deltagare påpekade och som sedan resulterade i en 

ångest. Den fanns en stor rädsla i att återigen insjukna och vad skulle hända då om ingen 

anhörig eller någon annan person var där, just då. Då den här ångesten blev svår att hantera 

övergick den till panikångest som blev för mycket och påverkade hela individen och dennes 

livssituation. En ångest som tog mycket kraft och energi. Efter att ha levt med ångest under ett 

tag försökte deltagarna dock på olika sätt finna en väg ut ur det mörka mönstret. Att använda 

sig utav olika knep och strategier så som att intala sig själv att det fanns inga problem, det 

löser sig alltid samt att lära sig leva med det blev ångesten någorlunda hanterbar. 

 

”Den där ångesten har nog varit panik // Sen kom jag på att den går ju över om ett tag. 

Så ställde jag min digitalklocka på 20 minuter och då visste jag att den skulle vara 

borta” (Deltagare 4) 

 

Den oförklarliga hjärntröttheten 

Det som var gemensamt för samtliga deltagare var att alla hade upplevt någon form av 

hjärntrötthet som beskrevs på olika sätt hos varje individ. Tröttheten trädde in i deltagarnas liv 

efter några månader och upplevdes som mycket plågsam. Den kom även som ett brev på 

posten då dem inte hade fått någon som helst förvarning. Då den var svår att beskriva med ord 

men flera av deltagarna berättade känslan av att helt plötsligt gå in i en vägg och det blev 

totalstopp. När hjärntröttheten kom på berodde det inte alltid på något större åtagande utan 

endast de små projekten kunde vara den utlösande faktorn. Vilket resulterade i initiativlöshet 

och orkeslöshet till att utföra olika vardagssysslor. Tröttheten blev en avgörande faktor för hur 

länge deltagarna kunde upprätthålla fokus och koncentration i den egentliga verkligheten. För 

att bibehålla koncentrationen var det av vikt att befinna sig i en lugn och ostörd miljö.  

 

”Efter några månader kom hjärntröttheten. Och det var mycket plågsamt. Jag har 

aldrig kunnat beskriva det där med ord. Men det är fruktansvärt plågsamt. Det är som 

att gå i honung va. Jag hade min vilja kvar. Så jag fortsatte att fungera men det var 

jobbigt. Eh, det har alltid varit svårt för mig att förklara för andra vad hjärntrötthet är. 

Jättejobbigt” (Deltagare 3) 

 

I sju deltagares liv var hjärntrötthet fortfarande en vardagsavgörande faktor som påverkade 

individen negativt i vardagen. En deltagare beskrev svårigheterna i att hantera tröttheten till 

en början och den ständigt återkommande tröttheten blev sedermera en stor faktor till den 

efterkommande depressionen som tycktes vänta individen. Tröttheten var dock något som 

deltagaren lärde sig att handskas med och leva med efter en tid. Men innan dess hade 

depressionen gjort sitt tydliga inträde i individens liv. 

 

Depression hos individen gör sig tydlig 

Den här kategorin beskriver hur depressionen trädde in och utvecklades hos några av 

deltagarna som drabbats utav stroke.  

 

Depressionens intrång i verkligheten 

En utveckling av de psykiska förändringar som resulterade i depression visade sig oftast inte 

till en början utan kom efter ett tag som en blixt från klar himmel. Depressionens intåg i sex 

av de nio deltagarnas livsvärld gjorde sig tydlig ett halvår och upp till ett år efter insjuknandet 

i stroke.  
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”Ja, det började då så att säga efter ett halvår ungefär // Det känner man inte av de 

första månaderna då det känns att det fysiska går” (Deltagare 3). 

 

En deltagare berättade att redan under sjukhusvistelsen poängterade läkaren att det var mycket 

vanligt förekommande att insjukna i depression efter att ha drabbats utav stroke. Att få den 

informationen stärkte deltagaren till att vilja kämpa emot, men i slutändan och trots 

medvetenheten om denna konsekvens utvecklades ändå en djup depression hos individen. En 

annan deltagare beskrev hur denne efter insjuknandet i stroke bestämt sig och genom envishet 

inte tillåta sig själv att slås ned och se allt negativt. Depressionen gavs därmed inget utrymme 

i individens livsvärld. En styrka som deltagaren trodde sig vara en anledning till frånvaron av 

depression.   

 

Flera av deltagarna beskrev känslor av nedstämdhet och även hopplöshet när depression fick 

fäste i individernas vardag. En deltagare uttryckte att denne alltid hade varit en trevlig, glad 

och tillmötesgående person, men nu förändrades personligheten och situationen blev 

annorlunda. Den förändrade livsvärlden resulterade i främmande känslor såsom att vara mer 

irritabel, ointresserad, ångest, trötthet, vara ledsen och bli mer socialt begränsad. Deltagaren 

uttryckte ”Men jag ville inte träffa någon, jag kunde typ inte rulla ned markiserna framför 

och låtsas som att jag inte var här” (Deltagare 1). Känslor som resulterade i att drastiska 

tankar tog över i livsvärlden och ifrågasatte meningen med livet.  

 

Självmordstankar som kunde bli en verklighet 

Hos två av deltagarna vidareutvecklades de drastiska tankarna och resulterade i att en 

deltagare upplevde, vid ett tillfälle, en dödslängtan och en annan deltagare gick så pass långt 

att självmordsplaner smordes.  

 

”Jag var ledsen och var konstig, annorlunda, jag har alltid varit en pigg och glad tjej 

allting i 190 och glad och ja, trevlig. Jag älskar folk. Så plötsligt låg jag där bara i 

soffan. Det gick så långt att jag till och med hade planerat dag och hur jag skulle gå 

tillväga” (Deltagare 1) 

 

Att uppleva de här känslorna grundades i skuldkänslor gentemot övriga i familjen. De två 

deltagarna uttryckte sin frustration över att vara en börda för sin familj och därmed begränsa 

och förstöra deras liv. Det var bättre att lämna denna värld så att familjemedlemmarna kunde 

få gå vidare och leva normala liv igen.  

 

”Så jag blev så sjuk att jag trodde att jag gjorde min man och mina barn en tjänst, att 

försvinna så att ja, de kunde leva sitt liv vidare. För jag tyckte jag förstörde allt för 

dem” (Deltagare 1) 

 

Att känna dessa känslor resulterade dock aldrig i något slutförande steg. Inslag av att försöka 

tänka positivt och även ett uppvaknande om hur skört livet kunde vara bidrog till att ta sig ur 

de destruktiva känslorna. 

 

Det var endast två deltagare som upplevde depressiva symtom som inte fick någon 

behandling för sina besvär, dels för att behandling inte söktes eller efterfrågades på något sätt. 

De deltagare som kom djupare in i sin depression fick och sökte självmant professionell 

behandling som bestod av stödjande samtal och i vissa fall även antidepressiva läkemedel.  
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Betydelse av god självkänsla och tilltro till framtiden 

Den här kategorin beskriver när deltagarna trots sitt lidande som sjukdomen medförde 

uppnådde välbefinnande trots närvaro av sjukdom. 

 

Att lära sig leva med sjukdomen 

När en sjukdom plötsligt gjort inträde och tagit över den levda kroppen förändrades 

deltagarnas liv drastiskt med konsekvenser av både fysiska och psykiska påfrestningar. Ett 

nytt liv väntade deltagarna och att ta en dag i taget för att klara sig igenom den förändrade 

livsvärlden var metoden för att klara av de nästkommande dagarna, månaderna och åren 

framöver. En deltagare berättade ”Det ska gå, det är det enda som jag har i huvudet sen får vi 

se. En dag i taget” (Deltagare 6). 

 

Genom envishet och styrka ljusnade framtiden med hopp om att återigen dels kunna gå igen 

för dem som drabbats hårt av de fysiska förändringarna och för de som drabbats hårdare av de 

psykiska konsekvenserna var betydelsen av nära och kära en viktig del och att finna 

tacksamhet för allt, små som stora ting.  

 

”… och att få vara frisk, det är det som är huvudsaken. Det är det viktigaste. Det tänker 

man inte på när man är frisk” (Deltagare 5) 

 

Välbefinnande trots lidande 

Genom att framtiden ljusnade för flera av deltagarna och genom att de skyndade långsamt 

uppnåddes återigen hälsa och välbefinnande medan det för tre deltagare krävdes mer tid för 

att komma tillbaka. Fortfarande så räckte orken inte till för att återgå till arbeten, det var något 

som flera av deltagare delade. Att vara nära sin sjukdom innebar inte enbart ohälsa utan en 

deltagare uttryckte att dennes liv var bättre nu än vad det var tidigare. En deltagare framförde 

att ett helt nytt livsprojekt trädde i kraft.  

 

”Jag måste säga att hur konstigt det än låter så är mitt liv rikare idag än vad det var 

innan stroken. Jag är mer tacksam för allt litet smått” (Deltagare 8) 

 

Trots inslag av negativa tankar ansträngde sig framförallt en deltagare för att finna de positiva 

inslagen i vardagen. Att varje dag föra en dagbok som präglades av positiva tankar blev de 

negativa inslagen lättare att hantera. 

 

”… när jag tyckte att jag var dum och måste sköta mig så tog jag fram en sådan här 

bok, och det fick inte lov att stå någonting negativt i den här boken. Och där skrev jag 

varje dag. // Det är bara positiva saker som står här i. Det var väldigt bra för att när 

det kom till kväll då visste jag vad jag skulle skriva för jag hade gått hela dagen och 

ansträngt mig för att tänka positiva tankar. Vad ska jag skriva i boken ikväll? Så det 

blev ju ett sätt att läka mig själv. // En tuff brud i kortisonförpackning” (Deltagare 4) 

 

En av deltagarna beskrev och sammanfattade vad hälsa hade för innebörd för just denne. 

 

”Det finns hälsa och hälsa. Hälsa för mig är mer att vara frisk från ren sjukdom, hälsa 

är allt runt omkring. Den fysiska hälsan, den mentala hälsan, den känslomässiga hälsan 

det är så mycket som är hälsa för mig. Och det ingår i rehabiliteringen också, tycker 

jag. Att man ska ha en bra hälsa på alla plan” (Deltagare 8) 
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DISKUSSION 
 

Det som framkom i studiens resultat var olika upplevelser av lidande som påverkade 

deltagarnas livskvalitet. Genom ett plötsligt insjuknande var det flera av deltagarna som hade 

svårt att hantera sin förändrade tillvaro och en känsla av orättvisa etsade sig fast i tankarna 

som kom att spegla vardagen. En känsla som förändrades med tiden. Deltagarna beskrev både 

fysiska såsom psykiska funktionshinder som hade en negativ effekt på individens livsvärld 

och som resulterade i en känsla av att förlora sig själv. Allt eftersom tiden gick blev de 

psykiska aspekterna mer och mer påtagliga där mening och sammanhang förlorade sin 

innebörd. Känslor såsom humörsvängningar, ångest, irritation, nedstämdhet och hjärntrötthet 

som resulterade i bland annat koncentrationssvårigheter gjorde därmed sitt intåg och 

förändrade livet drastiskt. Förändringar som sedan var en bidragande faktor till att en mild, 

måttlig eller djup depression utvecklades. Hos de deltagare som drabbats hårdast tog ett 

okontrollerbart känsloliv över individen och känslor såsom skuld för sin familj kom att leda 

till dödsönskan och även självmordstankar. Tankar som dock aldrig verkställdes.  

Den efterföljande tiden efter insjuknandet i stroke bestod av både fysiska och psykiska 

rehabiliteringsperioder. Hos några deltagare uttrycktes dock ett missnöje över att den fysiska 

återhämtningen hade tilldelats större fokus än det psykiska tillfrisknandet under denna tid. En 

önskan om balans mellan mental och fysisk hälsa var viktig för ett snabbt tillfrisknande och 

för att uppleva en känsla av mening och sammanhang i tillvaron igen.  

Insjuknandet i stroke medförde dock inte bara negativa erfarenheter och känslor utan hos ett 

fåtal av deltagarna fanns det positiva inslag som gav upphov till upplevelser av välbefinnande. 

En känsla som blev en medverkande kraft till hälsans närvaro i deltagarnas livsvärld. 

 

Metoddiskussion 

För att svara på studiens syfte och därmed spegla upplevelser av stroke och PSD valdes en 

kvalitativ intervjustudie. Vid intervjuer ges det en möjlighet att nå och få ta del av deltagarnas 

unika livsvärld och dessutom kan det bidra till en ökad förståelse för dennes sätt att resonera, 

reagera, situation och behov (Trost, 2010). Att genomföra en intervjustudie kan bidra med ett 

helt annat djup än kvantitativa metoder då exempelvis enkäter inte ger samma möjlighet till 

att ställa fördjupande följdfrågor såsom personliga intervjuer gör (Carlsson, 2008).   

 

För att finna deltagare till studien valde författarna att använda sig utav ett snöbolls- och 

bekvämlighetsurval. Metoder som liknar varandra. Val av urvalsmetod kan ge stor variation 

gällande ålder, kön och socioekonomisk status (Polit & Beck, 2011). Fördel med snöbolls- 

och bekvämlighetsurval är att det är ett snabbt och effektivt sätt att utöka antalet informanter 

med samt dess enkelhet och användbarhet under en kort forskningstid och vid begränsade 

resurser. En nackdel med val av urvalsmetod är att metoden inte blir representativ. Författarna 

till studien är medvetna om att de personer som deltagit är sociala, artikulerande, 

reflekterande och aktiva i samhället (ibid.). En av deltagarna var dock mindre talför vilket 

resulterade i svårigheter att få ett djupt och mer användbart material. Likväl svarade 

materialet på studiens syfte då likheter i förhållande till de andra deltagarna sågs. Personer 

som är mindre socialt aktiva, nyligen fått sin stroke diagnos eller befinner sig i en djup 

depression inte är representerade, vilket kan anses vara en svaghet för studien. Dock anser 

författarna till studien att dessa personer kan vara svåra att nå samt inte vara i stånd till att 

orka medverka i studien. 

 

Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide. För att svara på studiens 

undersökningssyfte bestod intervjuguiden av frågor med öppna svarsalternativ och till viss del 

även utarbetade följdfrågor som berörde stroke och uppkomsten av PSD. Fördel med 
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semistrukturerade intervjuer är att det finns en viss struktur i frågorna, men intervjuprocessen 

är också flexibel vilket innebär att frågor kan utökas och individuella följdfrågor kan läggas 

till för att få mer information och fånga upp variationer i upplevelser om det berörda ämnet. 

Deltagarna får också möjlighet att fritt berätta kring sina upplevelser utan att styras för 

mycket av intervjuaren. På detta sätt erhölls ett rikt detaljerat material om ämnet som 

undersöktes (Polit & Beck, 2011).  

 

För att kontrollera intervjuguidens kvalité, relevans mot syftet och författarnas intervjuteknik 

genomfördes den första intervjun som en pilotstudie (Polit & Beck, 2011). Efter genomförd 

intervju omformulerades vissa frågor i intervjuguiden för att förbättra och ge mer öppna 

svarsalternativ då de visade sig vara av mer ledande karaktär. Då första intervju gav mycket 

god och relevant information ansågs ingen kompletterande intervju behövas och valdes 

därefter att ingå i resultatet. Pilotstudien ökar studiens tillförlitlighet då intervjuguiden 

kontrollerats mot studiens syfte och uppfyllts innan kommande intervjuer påbörjades.        

 

För att öka tryggheten för deltagarna fick de själva välja tid och plats, vilket resulterade i att 

fem intervjuer genomfördes i Stroke förbundets egna lokaler, tre intervjuer i hemmet och en 

intervju i ett grupprum på ett bibliotek. Vid förbundets egna lokaler var det hela tiden folk i 

rörelse och det var en bidragande faktor till att åtminstone en intervju avbröts vid två 

tillfällen. Övriga intervjuer genomfördes i en ostörd miljö och oavsett olika miljöer och 

störande moment så är det något som författarna till studien inte tro sig ha påverkat resultatet. 

Båda författarna deltog under samtliga intervjuer för att komplettera och stödja varandra samt 

för att säkerställa att allt tolkades korrekt och att ämnet blev grundligt belyst. Författarna 

turades om med att leda och ha huvudansvaret under intervjuerna eller inneha en mer 

avvaktande roll med möjlighet att ställa följdfrågor. På så sätt undviktes avbrott i varandras 

tankegångar (Thomsson, 2002). En fördel med två intervjupersoner är att deltagarna kan 

uppleva en trygghet i att två personer försöker tolka, lyssna och förstå. Däremot så finns det 

en risk att en maktposition uppstår mellan deltagare och intervjuare, vilket innebär att 

deltagarna kan känna sig underlägsna (ibid.). För att motverka detta höll sig den passiva 

intervjuaren mer i bakgrunden och lyssnade på deltagarnas berättelser utan att avbryta eller 

lägga sig i samtalet för mycket. 

 

Intervjuerna spelades in på bandspelare för att få med allt som deltagarna skildrat. Fördel med 

att spela in på band är att författarna kunde fokusera mer på vad deltagarna förmedlade, hinna 

observera kroppsspråk och inför analysen få en ordagrann återberättelse av intervjun 

(Thomsson, 2002). Därmed så ökar studiens tillförlitlighet då ingen information gått förlorad. 

Nackdel med att spela in på band är att deltagarna kan känna sig hämmade av bandspelaren 

och inte våga berätta och delge sin historia (ibid.). Dock visade eller uttryckte deltagarna inte 

något obehag att intervjuerna spelades in varken innan, under eller efteråt som kan ha 

påverkat resultatets utfall.  

 

Samtliga intervjuer transkriberades ord för ord av båda författarna. En fördel med att båda 

författarna skriver ut intervjuerna innebär att man får ett nära förhållande till sitt material, 

vilket underlättar inför analysprocessen. Inför dataanalysen läste författarna först igenom 

materialet enskilt för att reflektera och fånga upp variationerna över dess innehåll (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2008). Därefter reflekterade författarna tillsammans över materialet 

och genomförde analysen gemensamt utifrån Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

analysmetod. Utifrån denna process växte sedan underkategorier och kategorier fram. En 

noggrann utförd och väl beskriven analysprocess ökar studiens tillförlitlighet och för att stärka 

tillförlitligheten ytterligare har citat inkluderats i resultatet (ibid.).   
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Förförståelsen är något som är svårt att undvika. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) påverkar våra tolkningar ofta omedvetet materialet och är svår att sätta inom parentes. 

Samtidigt kan det vara till en fördel under processen. Genom att utnyttja förförståelsen ges 

möjlighet till att upptäcka ny kunskap och väcka djup förståelse inom det valda området 

(ibid.). Författarna har under hela processen varit medvetna om sin förförståelse och genom 

sin delaktighet och sitt samspel med deltagarna under intervjuerna har det bidragit till 

skapandet av ett relevant resultat som i sin tur besvarade syftet. Resultatet av en intervjustudie 

kan därmed aldrig ses som oberoende av författarna (ibid.).  

 

I vilken utsträckning som resultatet i studien kan överföras till andra individer som befinner 

sig i liknande situationer, kan författarna endast ge förslag och skapa förutsättningar för. Det 

är endast läsaren som avgör om resultatet är överförbart (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). Författarna till studien anser dock att med en noggrann beskrivning av urval, deltagare, 

datainsamling och analys ökar studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Vilket medför att 

studiens resultat speglar den röda tråd som följs genom hela arbetet. Genom att urskilja ett 

mönster så går det inte helt att undvika att en viss överförbarhet kan föreligga.  

 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att samtliga deltagare som insjuknat i stroke plötsligt upplever en snabb 

förändring av livsvärlden. En förändring som hos några få deltagare visade sig vara svår att 

hantera till en början och gav upphov till olika känsloutfall såsom exempelvis nedstämdhet, 

ångest, trötthet och irritation. Dessa känslor kan sedan ha varit en bidragande orsak till 

utveckling av depression hos deltagarna. Detta stämmer överens med tidigare forskning som 

säger att svårigheter att hantera de fysiska funktionsnedsättningar som uppkommer vid stroke 

kan starkt förknippas med utveckling av depression och relationen mellan beskrivna 

känsloreaktioner och depression är välkända (Bergersen, Frey Froslie, Stibrant Sunnerhagen 

& Schanke, 2010; Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & Kim 2011; Townend, Tinson, Kwan 

& Sharpe, 2010). Genom att förlora sin förmåga att utföra små som stora aktiviteter i sin 

vardag leder det till emotioner som nedstämdhet, frustration och värdelöshet över känslan att 

vara fast och hjälplös i sin kropp, vara beroende av andras välvilja samt en förlust av tidigare 

meningsfulla aktiviteter (Schmid et al., 2012; Townend et al., 2010). Författarna i 

föreliggande studie menar att det är viktigt att i ett tidigt skede identifiera dessa individer och 

tillsammans med sjuksköterskans öppenhet och följsamhet i den unika vårdrelation som 

skapats, erbjuda stöd och samtal vid upprepande tillfällen under tillfriskningsperioden för att 

möta denne här och nu. 

 

De psykiska förändringarna förvandlade näst intill samtliga deltagares livsvärld negativt och 

resulterade i olika personlighetsförändringar såsom humörsvängningar och nedstämdhet. 

Humöret kunde växla snabbt utan förvarning, ena stunden pigg och glad, för att i nästa bli 

irriterad eller bara gråta och vara ledsen. Detta stämmer med tidigare forskning som menar att 

vara emotionell och växla mellan gråt, ilska och frustration är vanligt förekommande efter 

stroke, på grund av att individen har förlorat sitt tidigare liv, självständighet och sin förmåga 

att utföra aktiviteter (Kouwenhoven et al., 2011). Detta är något som författarna till 

föreliggande studie menar är vanligt hos individer som insjuknat i stroke och kan bero på att 

ett helt nytt liv ska ta sin form och man har inte lärt känna sig själv ännu i den nya kroppen 

och dess tillgång till världen. 

 

Ångest visade sig vara ett vanligt inslag i nästan samtliga deltagares liv. De känslor som var 

mest framstående var rädslan för ensamhet, dödsångest och panikångest. Enligt Bergersen et 
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al. (2010) studie framkommer att ångest är minst lika vanligt som depression vid insjuknandet 

i stroke, men ångest inträffar tidigare i sjukdomen och är en mer konstant faktor i individens 

livsvärld än depression som återkommer mer periodvis. Men trots att ångest är ett vanligt 

inslag så har tidigare forskning rapporterat en lägre frekvens av denna psykiska förändring där 

ångest varit mindre framträdande i individens livsvärld (ibid.). Det är något som inte stämmer 

överrens med resultatet i föreliggande studie då åtta av nio deltagare uttryckte den här 

problematiken. De ständigt återkommande ångestkänslorna beskrevs av deltagarna i studien. 

När ångesten infann sig tog den över livssituationen och skapade otrygghet i vardagen, med 

inslag av ständig oro och rädsla över att insjukna igen, rädsla för döden och vara ensam, om 

ifall det skulle inträffa igen och bli en verklighet. Den nya livssituationen som individerna nu 

ställts inför fylldes med nytt innehåll och upplevdes okontrollerbar. Dock visar forskning på 

att så många som hälften som upplever ångest eller depression inte söker den vård och hjälp 

denne så väl behöver, då tidig insats är av stor betydelse innan de negativa aspekterna får allt 

för stort utrymme (Bergersen et al., 2010; Marchand et al., 2012). Detta stämmer med det som 

deltagarna i studien förmedlade, där få deltagare självmant sökte hjälp hos sjukvården för att 

få behandling för sin ångest eller depression. För att hantera sin ångest respektive depression 

förekom dock hos några deltagare läkemedelsbehandling och hos några få deltagare var 

behovet av samtal mer framstående, men för de som inte sökte vård var självterapi genom att 

exempelvis föra dagbok den mest lindrande formen.  

 

Hjärntrötthet upplevdes av samtliga deltagare och det var en mäktig trötthet som tog över hela 

den enskilda individens levda kropp och livsvärld. Tröttheten blev paralyserande. Varje 

deltagare beskrev känslor som att ständigt vara trött och ha brist på energi, vilket minskade 

deltagarnas förmåga att ta initiativ och orken sinnade iväg för att kunna genomföra små som 

stora livsprojekt. Det här stämmer med tidigare forskning som menar att individer som 

insjuknat i stroke kan uppleva brist på energi samt ett akut behov av sömn, vilket kan 

resultera i minskad initiativförmåga för att genomföra de dagliga aktiviteterna och därmed 

påverkas individernas livskvalitet (Kouwenhoven et al., 2011). Trötthetens komplexitet visade 

sig hos deltagarna genom svårigheterna att kunna förklara och sätta ord på den, men också hur 

den egentligen upplevs och dess påverkan på den levda kroppen och livsvärlden. Det som 

tidigare forskning framhäver och överensstämmer med deltagarna i studien är hur vanligt 

förekommande trötthet efter stroke är och dessutom är ett mycket komplext fenomen som de 

drabbade individerna får lära sig att hantera för att klara av sin livssituation (Eilertsen, 

Ormstad & Kirkevold, 2013).  

 

Hos några av deltagarna resulterade de psykiska påföljderna även i välutvecklade 

depressioner. Depression var något som deltagarna fick reda på kunde inträffa, men de 

räknade inte med dess intrång och övertag i den unika livsvärlden. Depression blev hos 

deltagarna så påtaglig att det gav skuldkänslor och känsla av otillräcklighet för sin situation 

och för sina nära anhöriga att det resulterade i dödslängtan och även tankar över att ta sitt liv. 

Men genom att finna sin egen nyckel till det positivt fyllda arkivet kunde en väg ut ur dessa 

mörka vägar hittas och förvandlas till en ny värdefull verklighet. Detta har visat sig stämma 

med tidigare forskning som menar att personliga känsloproblem har ett starkt samband med 

självmordstankar. Där även en känsla av tillhörighet är en viktig nyckel att hitta för att minska 

tankarna om självmord (Shimshock, Williams & Sullivan, 2011). Känslor av skuld och 

otillräcklighet tror dessutom författarna till den här studien är vanligt förekommande vid ett 

insjuknande i stroke, då ett helt nytt liv börjar och ska ta sin form med såväl fysiska som 

psykiska förändringar i vardagen. En förändring som kan tänkas vara svår att förhålla sig till 

vid en förändrad verklighet och dessutom kunna acceptera den. 
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Det som flera deltagare beskrivit är att det tog tid innan de psykiska förändringarna fick sitt 

fäste hos individen och förändrade tillvaron. Framförallt depression tog tid att utvecklas och 

visade sig oftast inte förrän ett halvår till ett år efter insjuknandet i stroke. Tidigare forskning 

visar hur viktigt det är att följa en individ över tid för att upptäcka de psykiska förändringarna, 

då en depression inte visar sig förrän efter tidigast tre månader efter insjuknandet i stroke 

(Eriksson, 2008). Depression har dessutom kunnat påvisas som en följdsjukdom hela två till 

fem år efter insjuknandet, men är inte en konstant faktor hela tiden hos individen (Bergersen 

et al., 2010).  

 

Om dessa psykiska förändringar har blivit en del av den psykologiska reaktionen eller ett 

resultat av den neurologiska hjärnskadan är svårt att veta och är ofta debatterad inom 

forskningen (Kouwenhoven et al., 2011). Författarna till föreliggande studie kan därför endast 

ställa frågan om de verkliga psykiska förändringar hos deltagarna orsakats av hjärnskadan 

som uppstått eller om det är en helt normal reaktion på förlust och saknad av sitt tidigare liv 

som resulterat i hav av känslostormar.  

 

Välbefinnande var en känsla som ett fåtal deltagare uttryckte fanns, trots lidande. Att vara 

medveten om vad som kunde ha hänt och vara tacksam för varje litet smått gjorde att ett 

välbefinnande kunde uppnås. Men även att medverka i den efterkommande 

rehabiliteringsprocessen för att återfå fysiska och psykiska funktioner gav styrka till 

deltagarna även om den stundtals kunde vara uttröttade och energikrävande. Tidigare studier 

har visat att det är viktigt att främja det psykosociala välbefinnandet genom att göra individen 

delaktig i samtal med sjuksköterskor. I detta deltagande är det också viktigt att individen har 

rätt till sitt självbestämmande. Genom att främja det psykosociala välbefinnandet blir det 

lättare att hantera olika situationer som kan uppstå och samtidigt finna en mening med det 

som händer (Kirkevold, Bronken, Martinsen & Kvigne, 2012). Detta är något som författarna 

till den här studien upplever positivt eftersom inte allt som en sjukdom medför kan ses som 

negativt. För en del kan en sjukdom medföra positiva förändringar medan det för andra 

medför negativa konsekvenser. Det beror helt på vad individen har för inställning till sjukdom 

och verklighet i förhållande till dess levda erfarenhet.  

 

Det som tydligt framgick var behovet av tidig insats hos flera deltagare med fokus inte bara 

på den fysiska återhämtningen utan även det psykiska välmåendet i det tidiga skedet och den 

efterföljande rehabiliteringsperioden. Dock uttrycktes missnöje av vissa deltagare över den 

rehabilitering som erbjöds tiden efter då den psykiska återhämtningen inte gavs lika stort 

utrymme som den fysiska. Detta stämmer med tidigare med forskning som menar att det finns 

ett missnöje hos strokepatienter gällande rehabiliteringen, men det finns också skillnader 

mellan län och landsting (Hjärt & Lungfonden, 2009). De flesta individer som insjuknat i 

stroke återvänder oftast till sin hemmiljö med fysiska, kognitiva och emotionella förändringar 

och är i behov av fortsatt rehabilitering. Psykisk rehabilitering anses därför vara av stor vikt 

för att återfå funktioner och återgå till sitt dagliga liv (Schmid et al., 2012). Men individer 

som insjuknat i stroke kan också ha orealistiska förväntningar över sin egen förmåga att 

återhämta sig. Vilket slutligen kan leda till avsaknad av initiativ och skapa passivitet för att 

aktivt förändra sin situation och återta kontrollen över sitt liv (Kouwenhoven et al., 2011). 

Författarna till föreliggande studie anser att sjukvårdspersonal bör vara väl medvetna om de 

psykiska förändringar som sjukdomen kan medföra och erbjuda behandling såsom stöd och 

motivation för att stärka individen i dennes livsprojekt och på så sätt undvika ett eventuellt 

vårdlidande. I dagens samhälle diskuteras det också mycket om olika besparingsalternativ 

inom sjukvården och genom att i ett tidigt skede upptäcka PSD så kan återinläggning 

undvikas helt eller åtminstone minskas. En obehandlad depression som hela tiden fortskrider 
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skulle kunna bli så djup att den blir svårbehandlad och därmed förlänga vårdtiden. Det i sin 

tur skulle medföra ett onödigt sjukdomslidande. 

 

Slutsats 

Resultatet visar på att fysiska och psykiska förändringar i samband med stroke utgör en stor 

del i individernas livsvärld och kan inte åtskiljas eller separeras från varandra. Vårt resultat 

indikerar på att ångest är minst lika vanligt som depression. Dessa förändringar bidrar 

slutligen till utveckling av depression hos den drabbade. Detta ställer höga krav på sjukvård 

och vårdpersonalens kunskap kring ämnet. Kunskap är nyckeln för att i ett tidigt skede 

identifiera de eventuella följderna av stroke och blir speciellt viktigt då individer som 

insjuknat i depression inte alltid uppmärksammar sina egna behov eller självmant söker den 

vård och behandling denne så väl behöver. 

Studien visar också på ett fortsatt behov av kvalitativ forskning, då depressiva symtom 

utvecklar sig över tid och är svårfångade men framförallt så behöver den unika individens 

erfarenheter och upplevelser belysas. 

 

Tillkännagivanden 

Författarna till studien uttrycker ett stort tack till de deltagare som ställt upp och delgett sin 

unika livshistoria från då till nu och bidragit med ett mycket intressant och rikt material. 

Författarna till studien är även mycket tacksamma över det engagemang från 

Strokeföreningen i Skåne och Hallands län som gjort studien möjlig. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Kön:  

 
Ålder:  
 

År för diagnos:  

 

 
1 - Hur var en typisk dag för dig innan du insjuknade i stroke? 
 
2 - Kan du berätta vad som hände när du insjuknade i stroke? 
 
3 - Hur har livet förändrats…. 

Vill du berätta lite om tiden efter stroke, från det att du blev utskriven fram till idag? 
 

I dagsläget, berätta lite om hur det är att leva med en stroke? 
 

4 - Hur känner du dig fysiskt? 
 
5 - Upplevde du några psykiska förändringar efter insjuknandet? Om jag beskriver orden: 
 Ångest? 
 Depressiva tankar? 
 Personlighetsförändring? 
 Brist på energi? 
 Trötthet? 
 Sömnproblem? 
 Rastlöshet? 
 Nedstämdhet/Minskad glädje? 
 Irritabel? 
 Ointresse? 
 Koncentrationssvårigheter? 
 Social begränsning? 
 Skuldkänslor? 
 Minskad självkänsla? 
 

Följdfråga: Om du upplevt eller fortfarande upplever en eller flera av dessa 

förändringar, hur har det påverkat dig och din livssituation? 
 

Följdfråga: Om du upplevt eller fortfarande upplever en eller flera av dessa 

förändringar, vad gör du för att minska/undvika att få återfall? 
 

Följdfråga: Om du inte upplevt ovanstående symtom, vad har du gjort för att kunna 

bibehålla din psykiska hälsa på önskad nivå? 
 

6 - Avslutande fråga…. Hur ser du på framtiden? 

 



 

  

Bilaga 2 

 

Analysförfarande 

 

Meningsenhet Kondeserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Helt plötsligt 

kan jag inte 

göra allt i 190 

längre. Och det 

är väl en stor 

del utav min 

”tyst” sjukdom 

eller har varit 

min rehab att 

jag inte har 

accepterat att 

jag inte” 

Livet flyter inte 

på som tidigare 

då allt skulle gå 

i 190. Vilket har 

varit svårt att 

acceptera 

Nu kan jag inte 

göra allt i 

samma takt 

längre 

Att vara 

begränsad i sin 

vardag 

Begränsningens 

påverkan och 

dess effekter i 

livsvärlden 

”Och min 

doktor sa till 

mig att var nu 

inte så 

förbannat 

duktig. Jag var 

ju sån att jag 

skulle ställa upp 

för allt och alla. 

Men där ser 

man” 

Ville ställa upp 

för allt och alla, 

men det gick 

inte längre 

Fokuset ändrade 

riktning 

Att känna sig 

hjälplös 

”Ja, det som 

retar mig 

absolut mest är 

att jag måste ha 

hjälp med precis 

allting. Jag är ju 

fortfarande 

samma.. nu vill 

jag vill göra det 

och det” 

Fortfarande 

samma person, 

men nu behövs 

hjälp med 

allting 

För att 

genomföra olika 

aktiviteter 

behövs hjälp 

Att vara i behov 

av någon 

 

 

”Jag försökte 

vara tuff mot 

mig själv och 

gick tillbaka till 

jobbet i augusti 

samma år efter 

stroken. Det var 

inte så bra.. Inte 

smart.. 

Ingenting bra 

med det. Det 

Var tuff och 

började arbeta 

igen. Men det 

var inte så 

smart. Det blev 

en katastrof och 

därefter har det 

inte gått att 

arbeta 

Lyssnade inte på 

min kropp, gick 

tillbaka för 

tidigt 

Att förlora en 

del av sig själv 



 

  

slutade ju med 

jättekatastrof. 

Så sedan dess 

har jag inte 

jobbat” 

 

”Men jag har ju 

bitvis rätt så 

låga dagar då 

jag känner att 

nä. ”tyst” jag 

vill inte mer…” 

Det finns dagar 

då jag känner att 

jag inte vill 

någonting 

Jag vill 

ingenting, livet 

känns 

meningslöst 

Att vara utan 

mening och 

sammanhang 

När sjukdomen 

omvandlas till 

lidande 

”Ja det är.. 

Men.. man 

känner sig inte 

så där alert och 

sånt” 

Man känner sig 

inte speciellt 

alert 

Att må dåligt  Initiativlöshet 

”Det är skit. Jag 

tycker att 

barnen får lida 

för det. Jag 

orkar ingenting. 

Jag är trött i 

huvudet och 

ja...”  

Livet känns skit, 

barnen får 

lida… Jag är 

trött. 

Allt känns 

hopplöst 

Att känna 

otillräcklighet 

och skuld 

”Naturligtvis så 

funderar man ju 

mycket över sin 

situation. Man 

ändrar ju 

levnadsstil” 

Tankar och 

funderingar över 

sin situation 

skapas 

Verkligen 

kommer ifatt 

Vad händer nu? 

 

”Ja, det började 

då så att säga 

efter ett halvår 

ungefär. 

Började 

ångesten 

komma. Det 

blev så 

allvarligt så att 

läkaren skrev ut 

medicin till 

mig” 

Efter ett halvår 

började ångesten 

komma och det 

blev så allvarligt 

att jag behövde 

medicin 

Ångesten kom 

och det blev 

allvarligt 

Ångesten 

smyger in 

När psykiska 

förändringar gör 

sitt intåg i 

livsvärlden 

”Ja, massor… 

Dödsångest…. 

Att man har 

varit nära 

döden. Det har 

väl varit den 

Vara nära döden 

är den värsta 

ångesten 

Vara nära 

döden 

Att veta vad 

som kunde skett 



 

  

värsta 

ångesten”  

”Ja... Det var 

liksom för 

mycket. Jag 

kunde inte 

hantera det. 

Och så var jag 

ensam hela 

tiden” 

Det blev så 

mycket att det 

blev svårt att 

hantera… och 

ensamheten… 

Svårt att 

hantera och 

dessutom 

ensamheten 

Ohanterbart 

Ja, nästan varje 

natt när jag 

hade somnat så 

vaknade jag till, 

nästan alltid 

efter en timme 

ungefär och 

kände direkt att 

jag dog nästan. 

Och sen så 

vågade jag inte 

somna om 

riktigt utan då 

ligger jag där 

och.. vågar 

inte.. jag var 

rädd för att vara 

själv också. Om 

det skulle hända 

igen” 

När jag hade 

somnat vaknade 

jag till med en 

påtaglig 

dödsångest och 

sen vågade jag 

inte somna om 

igen… Tänk om 

det skulle hända 

igen och jag är 

själv hemma 

Vaknade med 

dödsångest 

och ville inte 

bli lämnad 

ensam 

Rädd för att bli 

lämnad 

”Man hinner 

liksom inte att 

tänka att usch, 

nu börjar jag 

nog bli trött 

utan ett tu tre så 

är man inte med 

i samtalet mer… 

Man kan inte 

förklara hur 

trött man blir” 

Man hinner inte 

tänka att nu håller 

jag på att bli trött 

utan helt plötsligt 

är man det 

Helt plötsligt 

är man trött 

Den 

oförklarliga 

hjärntröttheten 

”Efter några 

månader kom 

hjärntröttheten. 

Och det var 

mycket 

plågsamt. Jag 

har aldrig 

kunnat beskriva 

det där med ord. 

Det var mycket 

plågsamt när 

hjärntröttheten 

kom. Den är svår 

att beskriva, men 

det är som att gå i 

honung 

Plågsam 

hjärntrötthet 

 



 

  

Men det är 

fruktansvärt 

plågsamt. Det 

är som att gå i 

honung... Jag 

hade min vilja 

kvar. Så jag 

fortsatte att 

fungera men det 

var jobbigt” 

”… det hände 

att jag fick en 

sådan trötthet 

som bara kom 

som ramlande 

från skyn över 

mig. Inte ens 

man blir trött 

om man har 

gjort någonting 

så kommer den. 

En mental 

trötthet” 

En trötthet kom 

fallande från skyn 

över mig, en 

mental trötthet 

Den mentala 

tröttheten  

 

”Hjärntrötthet... 

Jag vet inte... 

det är väldigt 

svårt att 

förklara vad 

hjärntrötthet 

är… Det låter 

dumt, det är som 

att gå in i en 

vägg och det 

bara tar slut. 

Det går 

liksom… man 

får man inte en 

förvarning att 

nu håller du på 

att bli trött” 

Det är som att gå 

in i en vägg och 

det tar slut, man 

får ingen som 

helst förvarning 

Helt utan 

förvarning är 

man där igen 

 

”är man på ett 

möte eller sitter 

för många 

timmar här så 

när jag har 

engagerat mig 

för mycket blir 

jag så trött att 

jag blir helt 

okoncentrerad. 

När jag engagerat 

mig i för många 

timmar blir jag 

trött och 

okoncentrerad 

samt fick svårt att 

lyssna. 

Engagemanget 

ledde till 

trötthet och 

okoncentration

. 

Att bli 

okoncentrerad 



 

  

Hade någon 

frågat 

någonting så 

hade jag svarat 

rakt ut i luften 

för jag hade inte 

lyssnat på dem” 

”jag har ju 

blivit mer 

allvarlig. Sen 

har jag lätt till 

att bli ledsen, 

arg och glad 

alltså det är ju 

mer nu än vad 

det var innan” 

Blivit allt mer 

allvarlig och har 

dessutom lätt att 

få 

humörsvängningar 

såsom ledsen, arg 

och glad 

Mer allvarlig 

med 

betydande 

humörsvängni

ngar 

Ett helt annat 

jag 

”Jag gråter för 

allting. Men 

som sagt jag 

hade tur i alla 

fall” 

Gråter mycket och 

för allt, men ändå 

tur i oturen 

Gråtmild och 

ständigt ledsen 

När 

ledsamheten tar 

över situationen 

 

”Jag var ledsen 

och var konstig, 

annorlunda, jag 

har alltid varit 

en pigg och glad 

tjej allting i 190 

och glad och ja, 

trevlig… Så 

plötsligt låg jag 

där bara i 

soffan. ”lång 

tystnad”. Det 

gick så långt att 

jag till och med 

hade planerat 

dag och hur jag 

skulle gå 

tillväga” 

Ledsen, konstig 

och kände mig 

annorlunda. Jag 

har alltid varit 

trevlig och glad, 

men nu låg jag 

bara där… 

Det gick så långt 

att 

självmordsplaner 

smiddes 

Alltid varit 

tillmötesgående 

numera ledsen 

och önskade att 

få avsluta livet 

Självmordstank

ar som kunde 

bli en 

verklighet 

Depression hos 

individen gör sig 

tydlig 

”… sen så att 

säga så 

småningom kom 

ju depressionen 

också. Det är 

mycket va... Det 

känner man inte 

av de första 

månaderna då 

det känns att det 

... och sen så 

kom 

depressionen. 

Det kände man 

inte av i början, 

då låg fokus på 

det fysiska 

Efter en tid kom 

depressionen 

Depressionens 

intrång i 

verkligheten 



 

  

fysiska går” 

”Jo, det har jag 

ju känt, varför 

hände detta mig 

och ingen 

mening med 

livet. Och sen så 

gråter jag för 

minsta lilla” 

Varför hände 

detta mig och 

meningen med 

livet försvann… 

Gråter för allt 

numera 

Varför just jag, 

vad är meningen 

med livet nu? 

Att uppleva 

orättvisa 

”Jag kände att 

det hade varit 

lika bra om jag 

inte hade klarat 

mig. Och jag 

kände att alla 

andra var jag i 

vägen för och 

begränsa deras 

liv med” 

Det hade varit 

bättre om jag 

inte klarat mig 

för jag kände 

mig i vägen för 

andra och 

begränsade deras 

liv 

Det hade varit 

bättre om jag 

hade fått avsluta 

mitt liv 

Meningen med 

livet 

”… första 

halvåret/året 

grät jag många 

gånger. Det var 

väl just den 

känslan, 

orättvist, varför 

liksom just 

jag…” 

Grät många 

gånger första 

halvåret, livet 

var orättvist. 

Varför just jag… 

Grät ofta över 

hur orättvist 

livet är 

Nedstämd och 

ledsen över 

livets orättvisor 

”Från början 

fick man reda på 

när man var där 

inne att man 

skulle få en 

depression. Det 

fick man ju som 

en ja, 

följdsjukdom. 

Då hade jag 

bestämt mig för 

att jag inte 

skulle bli 

deppad, för jag 

var inte deppad, 

jag är ingen 

person som är 

deppad. Men det 

vaknade jag 

med en 

morgon” 

Efter stroke är 

det vanligt med 

depression, men 

det handlar om 

att intala sig att 

man inte blir 

sjuk, men ack så 

fel jag hade.  

Man vill inte bli 

sjuk, men det 

går inte att styra 

över 

Att vara i stånd 

till och 

utlämnad 

 



 

  

”… jag tillåter 

inte mig själv att 

bli 

deprimerad… 

andra säger att 

jag gråter så 

mycket så då är 

du deprimerad. 

Man gråter inte 

när man är 

deprimerad för 

då ser man allt i 

svart. Nej, ingen 

depression. Jag 

planerar hela 

tiden för 

framtiden så jag 

har inte tid att 

bli deprimerad” 

Jag tillåter mig 

inte att bli 

deprimerad även 

om andra säger 

att jag gråter 

mycket. Jag är 

inte deprimerad 

för då ser man 

allt i svart, utan 

jag planerar för 

framtiden.  

Jag tillåter inte 

depression i mitt 

liv 

Envishet Betydelsen av 

god självkänsla 

och tilltro till 

framtiden 

”Ja, man får ju 

vänja sig. Det 

går ju inte att 

ändra på”  

Man vänjer sig 

vid sjukdom för 

det går inte 

förändra 

situationen 

Det är bara att 

vänja sig 

Att lära sig leva 

med sjukdomen 

”För oss är det 

här ett helt nytt 

liv 

tillsammans… 

Det är kul, så vi 

ser framtiden” 

Ett nytt liv 

väntar och 

framtiden ser 

ljus ut 

Mitt nya liv har 

börjat 

En nystart 

väntar 

”Jag tar en dag 

i taget… att få 

vara frisk, det är 

det som är 

huvudsaken. Det 

är det viktigaste, 

det tänker man 

inte på när man 

är frisk” 

Tar en dag i 

taget, det 

viktigaste är 

dock att få vara 

frisk 

Hälsan framför 

allt 

Att skynda 

långsamt 

”Det ska gå… 

En dag i taget… 

Nu är det bara 

mig jag ska 

tänka på”  

Det ska gå för 

nu ska jag bara 

tänka mer på 

mig själv 

Tänka mer på 

sig själv 

Att stärka sitt 

självförtroende 

”Ja, jag ser 

framåt. Jag ser 

mig själv 

gåendes igen, 

med eller utan 

stöd” 

Jag ser 

framtiden och 

ser mig själv 

gåendes igen 

Framtiden 

ljusnar 

Tilltro 



 

  

”Jag måste säga 

att hur konstigt 

det än låter så 

är mitt liv rikare 

idag än vad det 

var innan 

stroken. Jag är 

mer tacksam för 

allt litet smått” 

Hur konstigt det 

än låter är mitt 

liv rikare idag 

än innan 

sjukdomen 

Ett rikt liv trots 

sjukdom 

Välbefinnande 

trots lidande 
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Etisk egengranskning 

 

 

 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

  

 

Projekttitel:  

”När livet tar en vändning” En kvalitativ intervjustudie om hur tiden efter stroke erfars och 

uppkomst av post-stroke depression  

 
Projektledare: Anna-Carin Alp & Ida Dånge 
  

 Handledare: Gunilla Lindqvist  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 
forskningen)? 

  X 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  X 

 

 
 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  X 

 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 
eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 

av försöksledaren)? 

  X 

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 

forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 

uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande  
(t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
X   

http://www.epn.se/


 

  

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

  X 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 
eller motsvarande). 

  X 

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och i 

förekommande fall även av handledare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga 4 

 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i studie 
 
Vi är två studenter på sjuksköterskeprogrammet i Växjö. Just nu utför vi vårt examensarbete 

under handledning av Gunilla Lindqvist. Examensarbetet handlar om personer som insjuknat i 

stroke och upplevelser tiden efter sjukdomen. Därför söker vi nu 5-8 personer, som vill ställa 

upp på en intervju under våren och berätta om sina upplevelser kring sin sjukdom och 

livssituation. 
Intervjuerna kommer att genomföras av båda författarna och spelas in på band för att 

materialet lättare ska kunna analyseras och transkriberas efteråt. Materialet som samlas in 

kommer att förvaras på ett säkert ställe så endast författarna till studien och handledaren har 

tillgång till det. Efter bearbetning kommer materialet förstöras och kasseras.  
 
Genom att ta del av det här informationsbladet tillfrågas ni om frivilligt deltagande och 

därmed ert samtycke inför studien.  
 
Du som deltar i studien har alltid rätt till följande: 
- Att välja tid och plats för intervjun. 
- Konfidentialitet, vilket innebär att personer som deltar i studien är anonyma. 
- Ni har alltid rätt att avbryta intervjun utan att uppge bakomliggande orsak. 
- När studien är klar finns möjlighet att ta del av det färdiga resultatet om så önskas. 
 
Vi vore tacksamma för ert deltagande i studien, finns det frågor eller funderingar, kontakta 

oss gärna. 
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Underskrift                                                                   Namnförtydligande 
 

 

 
___________________________________________________________________________ 
Ort                                                                                  Datum 
 

Anna-Carin aallu09@student.lnu.se och 

telefonnr. XXX-XXXXXXX 

Ida id222ad@student.lnu.se och telefonnr. 

XXX-XXXXXXX 

Gunilla gunilla.lindqvist@lnu.se och 

telefonnr. XXXX-XXXXXX 
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