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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Stroke är en cerebrovaskulär sjukdom, en skada i hjärnans blodkärl. Skadan kan 

förorsakas av antingen en blodpropp eller en blödning. Symtomen när någon drabbats av en 

stroke är ansiktsförlamning, kroppsförlamning och att språket kan bli otydligt. Tiden är en 

viktig faktor när någon drabbats av stroke, där en snabbt insatt behandling minskar risken för 

att få bestående hjärnskador. Att drabbas av en stroke är en högst individuell upplevelse och 

ett nytt liv med rörelsehinder, talsvårigheter eller förändrad personlighet kan uppstå. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva vuxna patienters upplevelse av hur vardagen har 

förändrats efter att ha drabbats av en stroke. 

Metod: Studien är en litteraturstudie som baseras helt på vetenskapliga och kvalitativa 

artiklar. De kvalitativa artiklarna tar upp en förståelse för det subjektiva perspektivet vilket 

svarade an på studiens syfte. En kvalitativ manifest innehållsanalys har använts vid 

analysarbetet.  

Resultat: Två huvudteman med underrubriker kom fram ur analysen av de olika artiklarna 

som studerats. Den nya vardagen och Hantering av den nya vardagen. Utifrån det första 

huvudtemat växte underkategorier fram, Upplevelsen av minskad fysisk förmåga, Upplevelsen 

av att vara beroende av andra, Upplevelsen av hur det sociala livet påverkats och 

Upplevelsen av förändrad identitet. Ur det andra huvudtemat växte underkategorin Strategier 

för att hantera sin nya situation fram.   

Slutsats: Den fysiska nedsättningen som stroken medförde förorsakade det största lidandet. 

Upplevelsen av att vara en börda för familj och vänner var också något som medförde stort 

lidande. Att ha mål och en strategi var av stor betydelse för livet efter en stroke. Stroke är en 

individuell upplevelse som medför ett lidande både fysiskt och psykiskt. 
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INLEDNING 

Under praktik och sommarjobb har vi varit i kontakt med patienter som drabbats av stroke. 

Många av de personer som vi fått förmånen att träffa har haft svårt att uttrycka sig i tal eller 

svårt att förstå tal vilket gjorde kommunikationen svår. I och med detta väcktes vårt intresse 

för strokepatienternas upplevelser av sin sjukdom. Detta för att det är en så pass vanlig 

patientgrupp i vården idag. För att kunna bemöta denna patientgrupp på ett individanpassat 

sätt så krävs det att vårdpersonalen får ta del av kunskap om patienternas upplevelser av sin 

sjukdom. Många av de artiklar som finns tillgängliga redovisar de anhörigas perspektiv vilket 

vi inte tycker ger tillräckligt med information om hur den som faktiskt drabbats och lever med 

sjukdomen.  

 

BAKGRUND 

 
Stroke tillhör gruppen cerebrovaskulära sjukdomar, vilket innebär att det har uppstått en skada 

på hjärnans kärl. Stroke kan definieras som ett plötslig neurologiskt bortfall som orsakats av 

en cirkulationsstörning i hjärnans blodkärl. Stroke delas in i cerebral infarkt, intraparenkymös 

hjärnblödning och subarachnoidalblödning (Lindgren, 2007a, s.45 ). 

 

Vad är stroke? 
Att drabbas av stroke innebär att det uppstår en blödning i hjärnans kärl eller att det har 

bildats en propp i blodcirkulationen i hjärnan. Blodcirkulationen har som uppgift att tillföra 

syre och näring samt att avlägsna restprodukter. När en blödning eller propp bildats avtar 

denna funktion och leder till skador i de delar av hjärnan som drabbats. En blodpropp i 

hjärnan även kallat hjärninfarkt är den vanligaste orsaken till stroke. När en propp uppstår i 

hjärnans blodkärl kan det leda till hjärninfarkt eller TIA, Transient Ischemic Attack. 

Hjärninfarkt är den allvarligaste följden av en propp. Proppar i hjärnan kan uppstå lokalt i 

hjärnans blodkärl och benämns då trombos. Proppar kan även uppstå i halspulsådern eller i 

hjärtat och sedan ta sig via blodet till hjärnan, där den ger lokala skador, propparna kallas för 

embolier (Hernborg, 2013). TIA ger samma symtombild som en hjärninfarkt. Skillnaden 

mellan dessa är att en TIA attack hävs inom några minuter och därmed inte ger några 

bestående hjärnskador till skillnad ifrån hjärninfarkten (Terént, 2007, s.21-26).  

 

En blödning är den andra orsaken till stroke och dödligheten vid en hjärnblödning är 50% 

vilket är fem gånger större än vid en hjärninfarkt (Norrving, 2007, s. 321). Av alla som 

drabbas av stroke är ca. 15% en hjärnblödning (Strokeförbundet, 2013a). Ofta uppstår 

blödningen i hjärnan av ett pulsåderbråck, vilket gör att blodkärlet brister och blod tränger ut 

och skadar celler och nerver i området där blödningen är lokaliserad (Terént, 2007, s.21-26). 

 

Förekomst av stroke 

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärtinfarkt och cancer (Norrving, 

2007, s.314). Strokeförbundet (2013a) menar även att stroke är en av de vanligaste orsakerna 

till funktionsnedsättning i Sverige. Varje år drabbas ca. 30. 000 svenskar av stroke, tidigare 

kallat slaganfall. Begreppet stroke används idag och infördes som begrepp 1970 i samband 

med att strokeenheter inrättades i Sverige. Strokeenheter ger en specialiserad vård där 

patienter och anhöriga ska få en ökad trygghet genom att personal på strokeenheten har 

expertkunskap inom området stroke och kan ge relevant information vilket gör att patienten 

och de anhöriga kan vända sig till kompetent personal (Pessah-Rasmussen, 2007, s. 299). 

Stroke kan drabba personer i alla åldrar, men är vanligast hos personer över 65 år. Cirka 20 % 
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som drabbas av sjukdomen är yngre än detta (Norrving, 2007, s.314). Förekomsten av stroke 

har minskat hos de individer som är över 65 år. I åldersgruppen 35-44 år har det däremot 

upptäckts en viss ökning av stroke hos både kvinnor och män sedan 1990. Den största 

ökningen kan ses i gruppen som inte har eftergymnasial utbildning och undersökningar har 

visat att dessa har dubbelt så hög risk att drabbas av stroke jämfört med de personer som har 

en eftergymnasial utbildning (Socialstyrelsen 2012a). Riskfaktorerna rökning, fetma, brist på 

fysisk aktivitet, arbetslöshet och ekonomiska svårigheter påvisas även vara vanliga bland 

personer med kort utbildning. Detta kan därmed vara en bidragande orsak till ökningen av 

stroke i den yngre åldersgruppen (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Symtom 

Vid en stroke kommer symtomen plötsligt. Vilka symtom som uppkommer beror på vilken 

del av hjärnan som är skadad. Vid skador i höger hjärnhalva är det vanligt med en förlamning 

eller känselnedsättning i den vänstra kroppshalvan. Även sinnesintrycken påverkas och man 

kan t.ex. få svårt att bedöma avstånd, knäppa knappar och personlighetsförändringar. Det kan 

även innebära att man har svårt att uppfatta saker som befinner sig vid sidan av kroppen eller 

helt enkelt ignorera vänster sida, vilket kallas neglekt. Detta tillstånd kan leda till att man bara 

äter maten på ena sidan tallriken. Neglekt är vanligast vid skador i den högra hjärnhalvan, 

men kan även förekomma vid skador i vänster hjärnhalva (Hernborg, 2013). 

 

Vid skada i vänster hjärnhalva påverkas språket påtagligt och detta kan medföra impressiv 

eller expressiv afasi. Med impressiv afasi menas att personen har svårt att förstå talet. Med 

expressiv afasi menas att personen har svårt att uttrycka sig. Vid en hjärnblödning blir det 

samma symtom som vid hjärninfarkt men förutom dessa symtom kan även plötslig och svår 

huvudvärk uppkomma (Lindgren, 2007b, s. 56). Strokeförbundet (2013c) menar att det är av 

stor betydelse att vara medveten om vilka symtom som kan uppkomma och vikten av att vid 

symtomdebut snabbt reagera och larma 112. För att öka allmänhetens medvetenhet om stroke 

har det lanserats ett AKUT-test vars syfte är att upptäcka sjukdomen i tid. De olika 

bokstäverna i ordet AKUT står för Ansiktsförlamning, Kroppsförlamning, Uttal och Tid. 

Detta är viktiga faktorer som bör undersökas vid misstanke om stroke. Har personen någon 

förlamning eller svårigheter att läsa, tala eller förstå tal ska man genast reagera och larma 112. 

Detta för att tiden står för den sista bokstaven i AKUT och syftar till vikten av att få snabb 

behandling och därmed minska risken för bestående hjärnskador. Idag har allmänheten i 

Sverige okunskap inom området angående symtombild och konsekvenserna av en stroke 

(ibid.). Att det råder sådan okunskap styrker även Fussman, Rafferty, Lyon-Callo, 

Morgenstern och Reeves (2010) artikel där det visade sig att endast 28%  hade 

tillfredställande information angående strokesymtomen och dess konsekvenser. 

 

Behandling 

Vid behandling av både hjärninfarkt och hjärnblödning är det av stor vikt att komma in till 

sjukhusen i tid. “Hjärna är tid” är ett begrepp som beskriver vikten av att få snabb behandling 

för att rädda hjärnvävnaden. För att uppnå den bästa effekten av behandlingen bör den ske 

inom de tre närmsta timmarna efter symtomdebut för att minska risken för hjärnskador 

(Norrving, 2007, s. 318-322). De flesta som drabbas av en stroke behandlas på en strokeenhet, 

där akutvård och rehabilitering kombineras (Hernborg, 2013).  

 

Vid hjärninfarkt används läkemedlet trombolys som är ett propplösande läkemedel. Denna 

behandling godkändes för behandling vid stroke i Sverige år 2003 och har sedan dess blivit en 

rutinbehandling vid hjärninfarkt (Norrving, 2007, s.318-322). I en studie av Asplund, Glader, 

Norrving och Eriksson (2011) påvisas hur trombolysbehandling har ökat i frekvens ifrån 
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2003-2010, samt en positiv utveckling i hur tiden ifrån insjuknandet till behandlingen har 

minskat. Om trombolys ges en och en halv timme efter symtomdebuten är chanserna dubbelt 

så stora att rädda hjärnvävnaden än efter tre timmar (Norrving, 2007, s.318-322). 

Trombolysbehandling ger en ökad risk för blödningar vilket i sin tur betyder en ökad risk för 

hjärnblödningar (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Ett annat sätt att behandla en patient som drabbats av en hjärninfrakt är embolektomi. Då 

avlägsnas den propp som via blodbanan tagit sig upp till hjärnans blodkärl och satt stopp för 

cirkulationen. En kateter förs in via ljumsken, vidare upp genom aorta och genom de stora 

halskärlen som därefter förs upp till hjärnans kärl där proppen kan avlägsnas med speciella 

instrument (Wikholm & Lundqvist, 2007. s 269). 

 

Vid hjärnblödning ser behandlingen annorlunda ut och den drabbade ska aldrig ges 

propplösande läkemedel pga. den ökade blödningsbenägenhet. Behandlingen går ut på att 

stoppa blödningen genom att täcka igen det läckande kärlet. Detta görs ofta genom att läkaren 

går in med en kateter via pulsådern i ljumsken till hjärnan. För att på så sätt korrigera det 

läckande kärlet. Vid större hjärnblödningar stiger trycket i skallen, vilket kan leda till 

medvetslöshet och i värsta fall att den drabbade dör. Vid dessa tillstånd kan det efter en 

individuell bedömning istället bli aktuellt att en operation genomförs. Operationen syftar till 

att lätta på trycket i skallen och på så sätt undvika att hjärnan svullnar upp och trycker på 

andningscentrat och cirkulationscentrat. Skulle svullnaden trycka på dessa centra så skulle det 

leda till döden för den drabbade (Terént, 2007, s. 59-67). 

 

Riskfaktorer och skyddsfaktorer 

Risken att drabbas av stroke ökar med åldern (Hernborg, 2013). Harmsen, Lappas, Rosengren 

och Wilhelmsen (2006) visar i sin studie att en viktig riskfaktor som kan orsaka stroke är högt 

blodtryck och att detta är den enskilda riskfaktorn som visade sig ha störst betydelse för ett 

strokeinsjuknade. En minskning av risken kan först ses vid behandling med 

blodtryckssänkande läkemedel. Ärftlighet av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, förhöjda 

blodfetter, rökning, stillasittande och kvinnors p-pilleranvändning är andra riskfaktorer 

(Svensson, 2007, s.528-531). Även Asplunds et al. (2009) visar på ett samband mellan 

rökning, ökad ålder, högt blodtryck, ett ökat BMI och att drabbas stroke. Strokeförbundet 

(2013b) påtalar att en minskning av strokeinsjuknande skulle kunna ske om hälften av alla 

rökare slutar, om hälften av alla med högt blodtryck sänks till 140/90, om hälften av alla med 

högt kolesterolvärde sänks till normalvärde och om hälften av alla som är inaktiva börjar röra 

på sig mer aktivt. Sker detta skulle insjuknandet i stroke varje år minska ifrån 30. 000 till 20. 

000 dvs. en tredjedels minskning. Andra skyddsfaktorer som minskar risken att drabbas av 

stroke är ett högt intag av frukt och grönsaker och minskat alkoholintag. Genom att aktivera 

kroppen kan man påverka blodtrycket, blodfetterna och blodsockret i en positiv riktning och 

därmed minska risken att drabbas av en stroke (Terént, 2007, s.29;50). Även Lawrence, 

Fraser, Woods och McCalls (2011) studie påvisar att sambandet med överdrivet högt och 

regelbundet intag av alkohol ökar risken att drabbas av stroke. Likaså påvisas att rökning ökar 

risken. Studien visar också att ökad aktivitet påverkar det kroppen i positiv riktning och 

därmed minskar risken att drabbas av stroke. 

 

Att drabbas av stroke är en individuell upplevelse 

Livet efter en stroke innebär rehabilitering och är en nödvändighet för en förbättrad livskvalité 

(Strokeförbundet, 2013d). Upplevelserna efter en stroke är individuella och de drabbade 

upplever ofta omvärlden och sig själv på ett nytt sätt. Den fysiska förmågan kan ha blivit 

påverkad likaså kommunikationen och dessa förändringar kan vara svåra att hantera. Känslan 
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av minskad fysisk förmåga beskrivs som känslan av ett utanförskap och minskad fysisk 

självständighet och är på många sätt frihetsberövande (Hernborg, 2013). Att inte längre veta 

hur vardagen ska hanteras när individen inte längre är självständig utan behöver hjälp av 

andra, en rädsla att förlora sin identitet och sitt jag är andra viktiga aspekter som poängteras 

av de drabbade. För att hantera vardagen är det av stor vikt att ha egna individuella mål, hopp 

och optimism. Att ha hopp och motivation gör att man kan finna drivkraften att leva vidare 

med sjukdomen (Tutton, Seers, Langstaff & Westwood, 2012). Även yrkesrollen påverkas 

och upplevelsen av att inte bli sedd som tidigare blir påtaglig (D´alisa, Baudo, Mauro & 

Miscio, 2005). Likaså belyser Socialstyrelsen (2012b) både den fysiska och psykiska 

påverkan i form av ångest, nedstämdhet, trötthet och även personlighetsstörningar. De fysiska 

problem som ger ett lidande är inkontinens, nedsatt sväljningsförmåga, nedsatt 

kommunikationsförmåga och minskad rörlighet.    

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 
Den teoretiska referensramen grundar sig i vårdvetenskapen som har ett livsvärldsperspektiv. 

Vårdvetenskapen har ett patientperspektiv för att främja hälsa och välbefinnande samt skapa 

förståelse för lidandet. Livsvärldsperspektivet bejakar patientens värld så som den erfars och 

det är där förståelsen för den enskilda individen finns (Dahlberg & Segesten 2010, s. 126-

128). De vårdvetenskapliga begrepp som kommer att belysas i litteraturstudien redovisas 

nedan. 

 

Välbefinnande 

Välbefinnande är idag ett begrepp som relateras till livskvalité där betydelsen av den 

subjektiva upplevelsen av fenomenet är centralt. Livskvalité kan förklaras som ett vardagsliv 

vilket värdesätts av den enskilda individen. Lycka och tillfredsställelse i livet är också 

begrepp som kan beskriva den livskvalité som eftersträvas av människan. Vid uppnådd 

livskvalité infinner sig ett tillstånd som skapar ett välbefinnande hos individen (Wärnå-Furu, 

2012, s. 202). Dahlberg och Segesten (2010, s.52) menar att för att uppleva välbefinnande 

innebär det en förmåga att genomföra de små och stora livsprojekt som är av betydelse för 

individen. Välbefinnande är en subjektiv känsla som upplevs individuellt av varje människa. 

Välbefinnande kan upplevas genom en meningsfull tillvaro trots sjukdom. Att vid 

sjukdomstillstånd ha styrkan att kunna genomföra de livsprojekt som är av värde för individen 

ger en meningsfull tillvaro och därmed ett välbefinnande. Känslan av att “vara i stånd till” har 

betydelse för känslan av välbefinnande. Detta innebär att kunna leva det liv som personen 

själv vill och inte följa de ideal och mål som är uppsatta av någon annan (ibid., s.49; 56-57; 

80; 83). Välbefinnande kan skapas eller stödjas med relativt enkla medel. I vårdsituationer 

kan det ofta räcka med att patienten känner att någon finns där och bryr sig om denne för att 

ett välbefinnande ska skapas (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 

38-39). 

 

Livsvärld 

Att se till patientens livsvärld innebär att sjuksköterskan ska ha en öppenhet och följsamhet 

emot individens upplevelse av sin livssituation. Livsvärlden upplevs individuellt av varje 

enskild individ och inkluderar även dennes närstående och vårdpersonalen. Genom att se till 

patientens livsvärld kan en fördjupad förståelse för patientens situation uppnås. Livsvärlden 

ska vara i fokus för att vårdpersonalen ska få en förståelse för hur hälsa, sjukdom och lidande 

upplevs av den enskilda individen. Detta medför en syn på patienten i sitt livssammanhang 

och kan stärka hälsoprocessen, vilket är ett av vårdpersonalens mål. För att kunna ta hänsyn 
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till patientens livsvärld behöver vårdpersonalen kunskap om individens upplevelser. Detta 

innebär att vårdpersonalen ska ha kunskap i hur den enskilda individen upplever sin situation 

och vad som är av värde för honom eller henne (Dahlberg & Segesten 2010, s.126-130). 

 

Att ha livsvärlden som utgångspunk är en förutsättning för att vårdpersonalen ska kunna 

använda sig av patientens egna resurser, både de yttre och de inre. Livsvärlden kan inte 

särskiljas från individen utan tillhör hela sammanhanget och involvera alla sinnena. Att 

existensen präglas av livsvärlden tillsammans med meningen och sammanhanget är också 

starkt förbundet med att ha kraft att genomföra de livsprojekt som är av värde för individen 

(ibid, s. 130). 

 

Kroppen som levd 

Att vara människa innefattar att ha en fysisk kropp som vid sjukdom kan sätta stopp för vissa 

fysiska moment. Att ha en fungerande kropp tillhör från början det som är jag, men efter ett 

sjukdomsinsjuknande kan tillgången till kroppen förändras och en förändring av identitet och 

känslan av vem man är kan uppstå. Kroppen kan också ses som ett subjektivt ting som har 

erfarenheter och som ger uttrycket ”kroppen som levd”. Den levda kroppen inbegriper 

minnen, upplevelser, tankar, känslor och bär upp livsvärlden. Kroppen kan aldrig lämnas bort, 

den kommer alltid finnas med. Den levda kroppen existerar i allting samtidigt fysiskt och 

psykiskt. Genom att ta del av den levda kroppen erbjuds en helhetsbild som vårdpersonalen 

kan använda sig av för att förstå den enskilda individen (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 131-

134). 

 

Lidande 

Lidandet kan beskrivas som något ont som befinner sig i människans varande och orsaken till 

lidandet kan vara både osynlig och synlig. En kroppslig smärta, sjukdom eller obehag är 

uppenbara orsaker till lidandet som vårdpersonalen möter. Förlust av någonting, kroppsligt 

eller själsligt kan också vara något som ger ett lidande. Lidandet kan vara en existentiell, 

andlig samt en fysik upplevelse hos människan. Upplevelserna av lidandet kan vara allvarlig 

sjukdom som hotar livet, en påtvingad uteslutning av vardagslivet, akut eller kronisk smärta 

samt konflikter och ångest. För att lindra lidandet finner människan kraft inom sig, ibland 

med hjälp från omgivningen. Lidandet är unikt eftersom det erfars olika hos varje individ. 

Begreppet lidande kan delas in i sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Arman 2012, 

s. 185-187; 189). 

 

 

 

Sjukdomslidandet, vårdlidandet och livslidandet 

Sjukdomslidandet är det lidande många ställs inför till följd av ett sjukdomstillstånd. Lidandet 

kan kopplas samman med den diagnos patienten har och de symtom som följer. 

Sjukdomslidandet kan även orsakas av de behandlingar som patienten utsättas för samt de 

biverkningar som patienten kan få i och med en viss behandling (Wiklund, 2009, s. 302). Ett 

sjukdomslidande orsakar ofta fysisk och psykisk påverkan. Den fysiska påverkan kan 

uppträda i form av brutna ben och förlamningar medan de psykiska nedsättningarna inte 

påvisas lika tydligt. De psykiska besvär som kan vara följden till ett sjukdomslidande är 

känslor av ensamhet, hopplöshet, skuld, skam och en känsla av att ständigt kastas mellan hopp 

och förtvivlan (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 32-33). 

 

En av vårdpersonalens uppgifter är att lindra lidandet vilket innebär att vårdpersonal behöver 

goda kunskaper om lidandet och att detta är en subjektiv upplevelse. Likaså behövs kunskap 
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om att låta medlidandet få ta plats i vårdandet av andra människors lidande. Medlidandet 

beskrivs som känslor av värme och omsorg som väcks hos den som står vid sidan om den 

lidande. Genom att ha en helhetssyn på människan kan vårdpersonalen uppnå en 

patientfokuserad omvårdnad som leder till ett lindrat lidande för patienten. Om personal inom 

vården inte skulle ha denna helhetssyn skulle det leda till ett vårdlidande (Arman, 2012, s. 

189;194). Ett vårdlidande uppstår när vården inte kan lindra det lidande patienten har och 

detta medför ett ytterligare lidande för patienten (Wiklund, 2009, s.302) . Ett vårdlidande kan 

även uppstå när patienten inte upplever sig bli sedd, inte får vara delaktig eller inte blir bemött 

av vårdpersonalen på ett respektfullt sätt. Vårdrelationen mellan patient och vårdare ska vara 

hälsofrämjande och vid en bristande vårdrelation då inte hälsofrämjandet uppnås leder det till 

ett vårdlidande (Dahlberg & Segesten 2010, s. 215). Vårdpersonalen bör ta ansvar över mötet 

med patienten och ha ett stort medlidande för att ta sig an och möta patientens lidande och 

våga handskas med det lidande som patienten upplever (Arman, 2007, s. 188-189; 194). 

 

Livslidandet kan förstås som ett lidande som är kopplat till det liv en människa lever och 

vilket påverkas av vad personen möter i sin livscykel (Dahlberg et al., 2003, s. 32-33). Det 

som personen möter kan leda till en kris som hanteras olika och är beroende av vart han eller 

hon befinner sig i livet. Detta gör att människan börjar reflektera över sig själv, sin situation 

och över livet med dess innehåll. Livslidandet behöver inte bara kopplas samman med 

enskilda situationer utan kan vara ett mönster som upprepas under tid (Wiklund, 2009, s. 301-

302). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Stroke är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning i Sverige och sjukdomen kan 

drabba alla åldrar men är mest förekommande hos personer över 65 år. Symtomen kommer 

plötsligt och kan t.ex. vara förlamningar, påverkan på sinnesintrycken och 

personlighetsförändringar. Enligt tidigare forskning råder det brist på kunskap om sjukdomen 

och symtombilden vid stroke hos allmänheten och för att öka allmänhetens medvetenhet om 

sjukdomen och säkerställa att allmänheten vid en misstänkt stroke reagera snabbt har AKUT-

testet lanserats. En ökad medvetenhet resultera i en snabbare tid till behandling och därmed 

minskad risk för bestående hjärnskador.  

 

Varje år drabbas ca. 30 000 svenskar av stroke vilket visar på att det behövs ytterligare 

kunskap om patienternas upplevelser av att drabbas av stroke. 

 

Tidigare forskning som bland annat tagits upp i bakgrunden visar att upplevelserna är starka 

och att följderna av stroken påverkar den drabbades liv både fysiskt och psykiskt. Kunskap 

om patientens levda kropp, lidande, och välbefinnande är relevanta begrepp för studien och 

ger en ökad förståelse för hur patienten tolkar sitt liv efter att ha drabbats av en stroke.  

 

I denna studie kommer fokus ligga på den strokedrabbades upplevelser av sin situation utifrån 

ett livsvärldsperspektiv. Detta för att få en inblick i hur patienten upplever sin unika situation. 

 Livsvärlden ska vara i fokus för att vårdpersonalen ska få en förståelse för hur hälsa, sjukdom 

och lidande upplevs av den enskilda individen och genom detta stärka dennes hälsoprocesser. 
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SYFTE 

 
Syftet med studien var att beskriva vuxna patienters upplevelse av hur vardagen har förändrats 

efter att ha drabbats av en stroke. 

 

 

METOD 

 
Denna litteraturstudie baseras på granskning av kvalitativa artiklar med en induktiv ansats. 

Kvalitativa artiklar tar upp förståelse för det subjektiva perspektivet av människans 

upplevelser (Polit & Beck, 2011, s. 14), vilket motsvarar syftet till studien. Vetenskapliga 

originalartiklar söktes under mars och april 2013 och dessa granskades, analyserades och 

sammanställdes sedan till ett resultat. I dessa artiklar har informanterna beskrivit hur de 

upplevt sin situation av hur det är att drabbas av en stroke. Genom flertalet kvalitativa artiklar 

som berör ett specifikt fenomen, i detta fall att drabbas av en stroke, skapas en sammansatt 

kunskap om det specifika fenomenet (Friberg, 2006a, s. 105). 
 

Datainsamling 

Innan den egentliga litteratursökningen påbörjades gjordes en inledande sökning. Den 

inledande sökningen har till syfte att ge en översikt av det område som ska undersöka samt för 

att undersöka om utbudet för studien var tillräckligt och relevant (Östlundh, 2006, s. 57). Den 

inledande sökningen visade att det fanns material inom området och därefter påbörjades den 

egentliga litteratursökningen. De kvalitativa artiklar som använts till studiens resultat har alla 

utom en hittats i sökdatabaserna Cinahl och Pubmed. Artikeln som hittades utanför Cinahl 

och Pubmed hittades på sökmotorn Google. Titeln på artikeln hittades i Cinahl men därefter 

fanns den inte att hämta. Då söktes titeln på Google vilket gav resultat.  

 

De sökord som användes var bl.a. stroke, quality of life och qualitative (Bilaga 1). Sökorden 

kontrollerades i databasen MeSH för att få hjälp att hitta de ämnesord som var relevanta för 

syftet (Polit & Beck, 2012, s. 100-103). Eftersom det användes fler än ett sökord användes 

ordet AND för att koppla samman två sökord i en och samma sökning. Detta kallas för en 

boolesk söklogik som används när det är av intresse att hitta artiklar där en kombination av 

flera sökord är av intresse. När en passande titel hittades i träfflistan lästes abstractet igenom 

för att se om innehållet i studien svarade an på syftet. Gav detta ett vidare intresse lästes 

artikeln igenom för att se om den var användbar. Alla artiklar som hittades var peer reviwed, 

vilket innebär att de artiklar som påträffats är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2005 och 2013. Detta för att få ett så färskt resultat 

som möjligt (Östlundh 2006, s. 59; 66-67).  

 

 

 

Urvalsförförande 

Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle ta upp de strokedrabbades perspektiv 

av hur det är att drabbas av stroke. Artiklarna skulle även vara vetenskapliga primärkällor 

samt vara granskade och accepterade för publicering. Detta kontrollerades i Ulrichweb 

(2013). Artiklarna fick inte heller vara publicerade tidigare än 2005. Eftersom kunskap är en 

färskvara och för att få ett tillförlitligt resultat uteslöts artiklar som var äldre än 8 år. 
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Artiklarna skulle vara på engelska, detta för att det anses vara ett internationellt språk och för 

att författarna till studien behärskade språket. Ett annat inklusionskriterie var att de 

informanter som medverkade i artiklarna skulle vara vuxna, dvs. över 18 år. Personer under 

18 år räknas som barn, vilka inte svarade an på syftet för den här studien. Exlusionskriterierna 

var de artiklar som endast hade fokus på vårdarperspektivet eller anhörigperspektivet. Dessa 

uteslöts för att de inte svarade an till syftet. 

 

Kvalitetsgranskning 

Den genomförda kvalitetsgranskningen av de vetenskapliga artiklarna utgick ifrån Willman, 

Stoltz och Bahtsevanis (2006, s. 156-157) granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning av 

studier med kvalitativ metod. Denna kvalitetsgranskning valdes därför att den passade syftet 

samt för att det är ett systematiskt och enkelt tillvägagångssätt för bedömning av studiers 

kvalité. Den valda modellen modifierades något genom att några av frågorna ifrån originalet 

togs bort. Detta för att den skulle passa den aktuella studien. Efter litteratursökningen hittades 

15 artiklar varav tre av dessa valdes bort eftersom de vid närmare inläsning inte svarade på 

syftet. Av de 12 artiklar som var kvar exkluderades två stycken pga. för låg kvalité enligt den 

använda granskningsmallen som beskrivs nedan. 

 

Granskningen utgick ifrån en rad olika frågor som behandlar artikelns uppbyggnad och 

innehåll (Bilaga 2). På varje fråga gavs sedan poäng beroende på svaret. För jakande svar 

gavs ett poäng och för nekande eller inadekvat svar gavs noll poäng. Poängen som varje 

artikel fick sammanställdes sedan och omvandlades sedan till procenttal vilket anger kvalitén 

på artikeln. Genom att använda procenttal istället för absoluta tal fås en bättre jämförelse 

mellan de olika artiklarnas kvalité. Uppnådde en artikel 80- 100%  i poängsumman så ansågs 

artikeln vara av hög kvalité. Ett resultat på 70- 79%  gav en medelhög kvalité och artiklar som 

endast uppnådde 60- 69%  ansågs vara av låg kvalité och exkluderades därför ifrån studien. 

Författarna till studien utförde den beskrivna granskningen enskilt och helt oberoende av 

varandra. Sedan jämfördes resultaten för att tillsammans bedöma kvalitén. Att genomföra 

granskningen enskilt och oberoende av varandra är positivt och ger en större tyngd till 

granskningen (Willman et al. 2006, s. 83;95-96). Artiklarnas uppbyggnad och kvalité 

presenteras som en bilaga för underlätta för läsaren (Bilaga 3).  

 

Dataanalys 

Efter att kvalitetsgranskningen var färdig påbörjades analysprocessen av de tio utvalda 

artiklarna. Analysen utgick ifrån Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa manifesta 

innehållsanalys. Denna genomfördes med en induktiv ansats, vilket betydde att analysen av 

materialet genomfördes på ett förutsättningslöst sätt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, 

s.187-201).  Inledningsvis i analysprocessen lästes de utvalda artiklarna igenom enskilt av de 

båda författarna flertalet gånger, vilket skapade en helhetsbild av innehållet i varje artikel. När 

detta uppnåtts så gick författarna ifrån helheten till delarna i artikeln och det skapades 

meningsbärande enheter i varje enskild artikel. Meningsbärande enheter är meningar eller 

stycken i de olika vetenskapliga artiklarnas resultatdel som svarade an på studiens syfte. 

Dessa meningsenheter förminskades sedan ner till kondenserade meningsenheter. Vid 

kondensering av de meningsbärande enheterna är det viktigt att man trots sammanfattningen 

av materialet bevara kärnan i meningen (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna träffades 

därefter för att tillsammans diskutera likheter och skillnader i de enskilda analyserna med 

hjälp av koder för varje kondenserad meningsenhet. Författarna utvecklade sedan utifrån 

koderna och meningsenheterna olika kategorier och underkategorier (Bilaga 4).  
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Det föreligger alltid en risk i att förutsättningslöst analysera material inom forskning och på så 

sätt vara objektiv i analysprocessen. Detta beror på att vi är människor som har olika 

erfarenheter. Förförståelsen formas av tidigare erfarenheter och därmed finns den hos alla 

människor. Trots ansträngningarna att vara objektiv så finns förförståelsen där (Nyström, 

2008, s.125-140). För att minska risken för felanalyserat material genomfördes en reflektion 

där författarna träffades och tillsammans diskuterade förförståelsens inverkan på arbetet. 

Detta för att få en ökad medvetenhet om förförståelsen betydelse i forskningsprocessen. 

 

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

 
Denna studie innehöll endast artiklar som hade blivit granskade eller artiklar där ett etiskt 

resonemang hade använts av författarna till varje studie. Detta innebar att författarna hade fått 

sin studie godkänd av en etisk kommitté eller att de förde ett etiskt resonemang i sin studie. 

Studien har även att utgått ifrån Helsingforsdeklarationen (2008) som innerhåller en rad 

punkter där forskaren ska respektera informanternas integritet, där konfidentialitet ingår samt 

avidentifiering av deltagarna. Deltagarna ska ha fått information om studiens syfte och metod. 

Deltagandet ska alltid vara frivilligt och kunna avbrytas om så önskas. Detta var saker som 

författarna beaktade vid inläsningen av artiklarna och var ett kriterie för att artiklarna skulle 

tas med i studien. Under litteraturstudiens process har det tillämpats ett förhållningssätt till de 

analyserade artiklarna där ingen vinkling av innehållet förekom (Friberg, 2006b, s. 116). 

 

 

RESULTAT 

 
Att drabbas av en stroke är en individuell upplevelse med många negativa följder. I de artiklar 

som har analyserats har det framkommit gemensamma faktorer som presenteras i kategorierna 

Den nya vardagen och Hantering av den nya vardagen. I kategorin Den nya vardagen 

beskrivs underkategorierna Upplevelsen av minskad fysisk förmåga, Upplevelsen av att vara 

beroende av andra, Upplevelsen av hur det sociala livet påverkats och Upplevelsen av 

förändrad identitet. I Hanteringen av den nya vardagen beskrivs underkategorin Strategier 

för att hantera sin nya situation. 

 

Den nya vardagen 
Att drabbas av stroke visade sig leda till ett förändrat liv för de drabbade och en förändrad 

vardag. Dessa förändringar visade sig på olika sätt för varje individ. 

 

Upplevelsen av minskad fysisk förmåga 

Den faktor som var mest förekommande i de analyserade artiklarna var den nedsatta fysiska 

förmågan. Denna faktor var också den som hade påverkat informanternas vardag i störst 

omfattning (Carlsson, Möller & Blomstrand, 2009; Dalvandi, Heikkilä, Maddah, Khankeh & 

Ekman, 2010; Lynch et al., 2008; Norris, Allotey & Barrett, 2012; Robison et al 2009; Tariah, 

Hersch & Ostwald, 2006; ). Orsakerna till den fysiska nedsättningen kunde bland annat vara 

förlamning, försämrad balans och koordination samt förlorad känsel i lemmar (Dalvandi et al, 

2010). De fysiska nedsättningarna som var orsakade av stroken innebar begränsningar för 

informanterna att delta i sitt eget liv. Detta resulterade i att de inte längre självständigt kunde 

genomföra bland annat toalettbesök, påklädning och matlagning eller andra vardagliga bestyr 

som var av värde för individen (Norris et al., 2012; Tariah, Hersch & Ostwald, 2006). Att inte 
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kunna genomföra de aktiviteter som var betydelsefulla gav de strokedrabbade känslor av 

besvikelse, lidande samt känslor av förödmjukning (Tariah et al., 2006). Att inte kunna delta i 

aktiviteterna påverkade självförtroendet negativt men resulterade även i en ökad agitation 

gentemot omgivningen. Detta visade sig genom en ökad irritation och ilskenhet emot 

närstående jämfört med innan stroken (Lynch et al., 2008; Thompson & Ryan, 2009). Att ha 

blivit mer irriterad, utåtagerande och arga gentemot sin partner var även upplevelser som 

beskrevs i Thompson och Ryan (2009) artikel. Dessa känslor visade sig bero på det ökade 

beroendet av sin partner och detta i sin tur medförde en stress som ledde till frustration och 

agitation. I Tariah et al. (2006) studie påvisas vikten av att kunna genomföra de dagliga 

aktiviteter som är av betydelse för att kunna uppleva livskvalité. Samma informanter beskrev 

även hur deras fysiska begränsningar upplevdes frihetsberövande, vilket beskrevs som: ”I am 

limited to my abilities to go and do the things that I want to do whenever I want to do” 

(Tariah et al., 2006, s. 44). 

 

Andra aspekter som poängterades var en minskad kontroll och tillit över kroppen som i sin tur 

resulterade i en rädsla att medverka i fysiska aktiviteter (Jones, Mandy & Patridge, 2008; 

Robison et al., 2009). Detta visade sig vara en barriär som inte bara orsakade minskad fysisk 

aktivitet utan även rädsla för att vistas i nya miljöer. Två av informanterna beskrev hur deras 

tidigare aktiva liv påverkades av stroken ”I used to be a do-it-yourself man before I had it. 

Everything I did about my house I did myself and I get frustrated” (Robison et al., 2009, s. 

1559). “Because I can remember two years ago or a year before this . . . man, I was a very 

active person. I could do most anything...” (Tariah et al., 2006, s. 45). 

 

De personer som var i yrkesför ålder då de drabbades av stroken beskrev en förändrad syn på 

sin yrkesroll. De strokedrabbade som kunde återvända till jobbet fick ändrade och anpassade 

arbetstider och arbetsuppgifter för att kunna klara av jobbet. Att kunna återvända till jobbet 

ansågs vara en viktig faktor för att uppleva välbefinnande. Vissa av de drabbade blev så 

påverkade av sina fysiska nedsättningar att de inte kunde återvända till jobbet. Detta ledde till 

känslomässiga komplikationer så som oro över framtiden, ekonomin och familjen (Norris et 

al., 2012).  

 

Upplevelsen av att vara beroende av andra 

Att drabbas av en stroke påverkade många av individens fysiska förmågor och innebar 

begränsningar i vardagen för den drabbade och dennes familj. I Jones et al. (2008) artikel 

beskrevs olika aktiviteter som symboliserade vad som ingick i ett oberoende liv. Aktiviteter 

som togs upp var att kunna tvätta sig, klä på sig, gå och handla samt andra vardagliga 

aktiviteter som gav individen välbefinnande (ibid.). Efter att ha drabbats av stroke uppstod 

begränsningar i dessa aktiviteter i och med den nedsatta fysiska förmågan. Till följd av detta 

uppstod även ett ökat beroende av andra människor, ofta familjemedlemmar (Dalvandi et al., 

2010). Att gå ifrån ett självständigt liv till ett liv som präglas av ett beroende av andra 

beskrevs på följande sätt ”I mean most of your life you’ve done things on your own, suddenly 

you’re reliant on people” (Jones et al., 2008, s. 512). Känslan av att vara beroende beskrevs 

som att förlora kontrollen över sig själv men även som att förlora friheten över sitt liv (ibid.). 

Att inte längre kunna genomföra de dagliga aktiviteterna som var av betydelse för de 

strokedrabbade ledde till känslor av ilska, frustration och hopplöshet. Frustrationen och ilskan 

över att vara beroende av andra upplevdes ofta gå ut över familjen. Detta beskrevs bero på 

svårigheten att acceptera sin situation och sitt nödvändiga beroende av andra (Thompson & 

Ryan, 2009). 
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Ångest och skuld var andra känslor som upplevdes i och med det ökade beroendet till familj 

och vänner och de strokedrabbade såg sig som en börda för sin familj. Detta beskrivs i Tariah 

et al. (2006, s. 45):”I feel guilty about it. I wish I could be more independent, but I do as much 

as I can for myself”.  Detta är också något som informanterna i Dalvandi et al. (2010), Jones 

och Morris (2012), Norris et al. (2012) samt Thompson och Ryan, (2009) beskrev. 

Informanterna ansåg att de inte var lika mycket värda som tidigare eftersom de inte kunde 

klara sin vardag självständigt men även som en börda för sin familj. Att behöva lägga över 

ansvaret på familjen var inte något den drabbade önskade men beroendet var ett nödvändigt 

ont för att kunna hantera och klara av sin vardag (Thompson & Ryan, 2009). Upplevelsen av 

att vara beroende av andra visade sig ge en negativ påverkan på förhållandet till familjen. 

Detta förhållande beskrevs som en patient-vårdar relation istället för en familjerelation 

(Thompson & Ryan, 2009). Samtidigt som informanterna beskrev det ökade beroendet till 

familj och vänner som en oönskad och obekväm situation, så beskrev de även hur de 

uppskattade all hjälp ifrån dessa (Lynch et al., 2008). De strokedrabbade poängterade vikten 

av en balans mellan familjen och vännernas hjälp och deras egen självständighet. Det var 

viktigt att familjen inte gjorde allt för den drabbade utan att denna fick utrymme att klara sig 

själv (Jones & Morris, 2012). Andra positiva aspekter som poängterades hade uppstått ur 

beroendet var att familjen hade kommit varandra närmare, uppskattade varandra mer än 

tidigare och stöttade varandra mer i vardagen (Tariah et al., 2006; Thompson & Ryan, 2009). 

 

Upplevelser av hur det sociala livet förändrats 

I artikeln av Thompson och Ryan (2009) uttryckte informanterna att hemmet var en trygg och 

säker miljö vilket ledde till en rädsla för att lämna hemmet. Att ha sväljsvårigheter, ångest och 

trötthet var anledningar till att de inte heller var villiga att genomföra sociala aktiviteter med 

deras respektive utanför hemmet. En av deltagarna uttalade sig om detta: ” Any other time I 

would have just went and jumped into the car and away and done what I had to do…” (ibid, 

s. 1808) 

 

Även i Tariah et al. (2006) beskrev flera av informanterna att stroken hade haft en negativ 

inverkan på det sociala umgänget. I Robison et al. (2009) beskrev en informant hur tiden i det 

sociala umgänget blev begränsat i och med hinder att kunna gå på offentliga toaletter: 

 

 “I go (to the club) from about 9 until 11 or about half eleven, and I know then that I can go 

through that period without having to struggle off to the toilet or something like that, and 

have a drink. I enjoy it – music there, friends there . . . and then come home and look forward 

to the next one.” (ibid, s. 1561). 

 

Tidigare aktiviteter som kunde utföras var nu inte längre möjliga, vilket gjorde att några 

informanter såg sig om efter nya. Att gå till dagverksamheter var något som vissa påbörjade 

för att kunna behålla en social kontakt. Detta uttrycktes ha en positiv inverkan på de drabbade 

(Robison et al., 2009). Svårigheter att hantera buller, vissa ljus och alltför många intryck 

samtidigt gjorde att några informanter undvek vissa miljöer och aktiviteter (Carlsson et al., 

2009). Detta beskrevs även i Thompson och Ryans (2009, s. 1808) artikeln som: “But no, not 

now – I can’t get into crowds. Just the noise and the pressure. 

 

Upplevelsen av att inte få ett socialt stöd av vänner och familj var något som informanterna i 

Lynchs et al. (2008) artikel tog upp. Det upplevdes som en besvikelse att inte bli stöttade av 

sin familj i sin nya situation. Att få begränsningar i den språkliga kommunikationen i och med 

stroken visade sig ha en direkt negativ inverkan på det sociala livet (ibid). I Dalvandi et al. 
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(2010) beskrev informanterna om att inte längre kunna arbeta resulterade i en isolering av det 

sociala livet. En av informanterna uttyckte sig så här:  

 

“I couldn’t go to work, as a father in the family I have become weak, depressed and ill. I am 

worried about the future, I have lost power and strength, I have lost my job. The relationship 

with my friends is limited and the social isolation bothers me”(ibid, s. 250). 

 

Upplevelsen av förändrad identitet 

Informanterna som drabbats av stroke beskrev en förändrad syn på sin vardag, sin framtid och 

på sin egen identitet (Carlsson et al., 2009). Detta beskrevs som en förändrad bild av sig själv 

och de såg inte sig själva som samma person som de var innan stroken (Robison et al., 2009). 

Orsaken till den förändrade synen upplevdes ofta vara den fysiska nedsättningen (Carlsson et 

al., 2009; Dalvandi et al., 2010; Jones & Morris, 2012; Robison et al., 2009; Thompson & 

Ryan, 2009). Upplevelsen av att kunna genomföra de aktiviteter som var av betydelse visade 

sig ha ett starkt samband med den bild som personen hade av sig själv. En förlust av dessa 

aktiviteter ledde således till en stor personlig förlust, men framförallt ett hot mot identiteten 

(Robison et al., 2009) Ett minskat självförtroende och tillit till sig själv ledde till att 

informanterna även ändrade sin syn på vilka aktiviteter som ansågs vara lämpliga för dem. 

Detta ledde i sin tur till att informanterna undvek betydelsefulla aktiviteter som de inte 

upplevde att de kunde klara. Detta trots att deras fysiska nedsättning inte var något hinder för 

aktiviteten utan på grund av en förlust av självförtroende och tillit på sin kropp (ibid.). 

Känslan av att inte längre vara av värde och en förlust av sin identitet beskrevs av en 

informant som: ”I felt a bit useless, lost sense of who I was” (Jones & Morris, 2012, s. 276). 

 

Andra aspekter som påverkade identiteten var begränsningarna att uppfylla sin roll i familjen 

och samhället (Dalvandi et al., 2010). Att inte längre kunna uppfylla sin roll som man eller 

hustru i familjen visade sig som en begränsning i genomförande av de ”manliga” respektive 

“kvinnliga” uppgifterna i hushållet. En kvinna beskrev sin situation genom att hennes man 

inte gav henne tillräckligt med tid att genomföra de saker hon kunde göra för att han var rädd 

att hon skulle ramla. Att som man inte kunna finansiera hushållet utmanade dennes roll som 

man och som far men även den egna identiteten, vilket beskrevs som:”I would always be a 

passenger now all the time – it’s really you’re not as much as a man as you were before” 

(Thompson & Ryan, 2009, s.1808 ). 

 

Hanteringen av den nya vardagen 

Att leva med följderna av stroken ledde till att informanterna utvecklade olika strategier för 

att kunna hantera den nya vardagen med dess utmaningar. 

 

Strategier att hantera sin nya situation 

För att kunna hantera sin nya situation efter att ha drabbats av stroke framkom det att det 

behövdes diverse olika strategier. I tre artiklar (Dalvandi et al., 2010; Lynch et al., 2008; 

Tariah et al., 2006) framkom det att en tro på en Gud var till hjälp för att hantera sin nya 

situation. Någon informant berättade att upplevelsen av att vara spirituellt starkare efter 

stroken var av betydelse för hanteringen av sin nya situation. Att tillåta sig vara hoppfull och 

optimistisk inför framtiden var en annan gemensam nämnare som visade sig vara av betydelse 

för att hantera den nya situationen som de drabbade hade hamnat i (Olofsson, Andersson & 

Carlberg, 2005; Tariah et al., 2006). Att ha en tro på sig själv och sina egna förmågor ansågs 

också vara betydelsefullt i Carlssons et al. (2009) artikel. Egna mål och den personliga 

styrkan var andra faktorer som poängterades vara viktiga för att hantera livet efter en stroke 

(Jones et al., 2008). I artikeln av Robison et al (2009) beskrev informanterna att de med hjälp 
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av optimism, beslutsamhet och uthållighet kunde hantera den nya vardagen. Även önskan att 

få komma hem upplevdes som en slags milstolpe efter rehabiliteringen av att komma tillbaka 

efter stroken (Olofsson et al., 2005). 

 

Att ta ansvar över sin egen situation och verkligen genomföra den träning som behövdes för 

en förbättrad fysisk funktion var en faktor som var avgörande för hanteringen av sin nya 

situation (Olofsson et al., 2005). Många av informanterna var eniga om att träning krävdes för 

att få en förbättrad situation. Att behålla en ökad aktivitet var viktig för att kunna hantera den 

nya situationen (Carlsson et al., 2009; Tariah et al., 2006). 

 

I studien av Jones et al. (2008) hade terapeuter som sjukgymnaster, arbetsterapeuter och “tal 

och språkterapeuter” en viktig roll i hur de drabbade hanterade sin situation. De som hade 

drabbats av en stroke behövde få reda på hur de kunde hjälpa sig själva och därför var 

terapeuten en hjälp på vägen. I studien av Jones och Morris (2012) var terapeuternas betydelse 

viktig i och med att de hade möjlighet att lära ut kunskap i hur de drabbade skulle anpassa sig 

till den nya situationen. Andra ansåg att terapeuten bidrog till ökad motivation och 

uppmuntran. Var terapeuten också optimistisk framkallade det en känsla av hopp och 

självförtroende. En informant beskrev detta som: ” Really the physiotherapy department gave 

me the confidence, if they had the confidence, it gave me the confidence”. (ibid, s. 513). Även 

Robison et al. (2009) poängterade att terapeuternas stöd hade hjälpt informanterna i deras 

situation. Att tro på sig själv var också något som togs upp som en viktig faktor för hantering 

av den nya situationen som de drabbade hade ställts inför (ibid.) 

 

Några informanter hade börjat hantera sin nya situation med att anpassa sin nedsatta 

rörelseförmåga genom att ta hjälp av teknikens medel. En kvinna berättar att hon nu handlar 

matvaror på internet istället för att ta sig in i en butik. Samma kvinna berättar även att hon 

skaffade sig en webbkamera så att hon kunde ha kontakt med sin son och hans familj som hon 

inte längre kunde besöka. En annan drabbad, tidigare taxichaufför, hade börjat sälja prylar på 

en hemsida som fyllde tomheten efter yrkeslivet (Robison et al., 2009). 

 

I Robison et al (2009) var det några informanter som hanterade sin nya situation genom att 

helt undvika vissa miljöer för att de upplevde sig inte kunna lita på sin kroppsliga förmåga. I 

vissa fall behövdes ett mänskligt stöd för att de skulle vistas i okända miljöer. En kvinna 

beskrev sin situation:  

 

“Um I mean I can walk, but I just feel a bit tottery, do you know what I mean? I don’t think 

I’m going to fall over but I just don’t feel steady. Sometimes I must look a bit drunk . . . 

perhaps I haven’t walked enough. It’s been a cold winter . . . and the winds here have been so 

cold. If I’m with somebody I think I would be better, but to go on my own I haven’t . . . You 

see, before, I used to walk out all round the Quay, perhaps along the beach and back, but I 

haven’t done that.” (ibid, s. 1560) 

 

Att familjen och ett socialt umgänge var av betydelse för hur de drabbade hanterade sin 

situation var de flesta eniga om. Att vänner och tidigare arbetskamrater visade stöd och 

omtanke när personen inte kunde arbeta upplevdes positivt och empatiskt (Carlsson et al., 

 2009; Dalvandi et al., 2010; Lynch et al., 2008; Norris et al., 2012; Olofsson et al., 2005; 

Robison et al, 2009; Tariah et al., 2006).  

 

Några informanter beskrev hur de levde med en rädsla för att drabbas av en ny stroke. De 

trodde att de hade drabbats av en stroke på grund av deras tidigare leverne med ohälsosam 
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mat, stressfullt arbete och för lite träning. Detta ledde till att dessa informanter blev 

motiverade till att ändra på sitt liv för att undvika att drabbas av en ny stroke och dessa 

livsförändringar var deras sätt att hantera situationen (Carlsson et al., 2009).   

 

Samtliga studier beskriver en förändring av vardagen efter att ha drabbats av stroke. Genom 

att hantera sin nya situation på sitt eget sätt kunde många ta sig igenom de svårigheter och de 

motgångar som uppkom. Familj och vänners stöd hade stor betydelse för de drabbade. Hopp 

och en stark tro på sig själv var också en viktig faktor som gjorde livet lite enklare för de 

drabbade.  

 

 

DISKUSSION 
 

Syftet med studien var att beskriva vuxna patienters upplevelse av hur vardagen har förändrats 

efter att ha drabbats av en stroke. De beskriver en minskad fysisk förmåga som resulterar i en 

minskad kontroll och tillit till kroppen samt en minskad självständighet. Detta visar sig i ett 

ökat beroende av andra, ofta närstående. Det ökade beroendet gjorde att informanterna 

upplevde sig själva som en börda för andra. Konsekvenserna som beroendet och den fysiska 

nedsättningen innebar orsakade enligt informanterna en begränsning i det sociala livet. För att 

kunna hantera den nya situationen fick de drabbade skapa olika strategier. Att vara hoppfull 

och optimistisk och att ta ansvaret över sin egen situation var andra aspekter som var viktiga 

för att kunna hantera vardagen.  

 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien utgick ifrån en kvalitativ metod. Kvantitativa artiklar uteslöts eftersom dessa 

inte ger samma djupa förståelse för fenomenet som den kvalitativa ansatsen ger. Den 

kvalitativa metoden syftar till att beskriva de subjektiva upplevelserna av ett fenomen och 

svara därför an till syftet med studien (Polit & Beck, 2011, s.14). En av de valda artiklarna har 

en blandad metod där det ingår både en kvantitativ och en kvalitativ del. Det var en tydlig 

avgränsning mellan de båda sätten och därmed exkluderades den kvantitativa delen helt ifrån 

studien medan den kvalitativa delen behölls. Detta gjordes med stor medvetenhet om risken 

för feltolkning när man utesluter en del ifrån en annan. Därmed lästes även den kvantitativa 

delen igenom för att skapa en förståelse för helheten så att inga feltolkningar skulle ske vid 

analysen av den kvalitativa delen.   

 

Datainsamlingen gjordes i två olika databaser, Cinahl och Pubmed. De databaserna har en 

medicinsk- och en omvårdnads inriktning vilket ger ett brett innehåll och passar till studiens 

syfte. Dock har inte fler databaser använts vilket kan ha gett ett bortfall av intressanta och 

relevanta artiklar. I artikelsökningen användes flertalet olika sökordskombinationer för att få 

så många lämpliga träffar som möjligt. Ämnesordlistan Mesh användes som hjälpmedel för 

att ta fram de ord som skulle översättas från svenska till engelska så att en så korrekt sökning 

som möjligt skulle ge ett bra resultat. Vid några tillfällen användes även sökord som inte var 

ämnesord t.ex. sökordet qualitative och detta gav andra resultat och ett nytt utbud med 

artiklar. Antalet träffar var många vid de olika sökningarna. Rubrikerna lästes därefter igenom 

översiktligt, vid intresse av rubrik lästes abstracten igenom och vid relevant innehåll behölls 

artikel för genomgång av hela artikeln. Detta kan ha gjort att artiklar med en rubrik som 

författarna inte ansåg passa för syftet kan ha gått förlorat. Detta kan också ha gjort att en tidig 

vinkling av innehållet i artiklarna kan ha funnits med under arbetets gång. Dock har 

författarna varit medvetna om denna eventuella vinkling och anser att detta inte har påverkat 
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resultatet.   

 

Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle vara vetenskapliga vilket 

kontrollerades i Ulrichweb (2013). Vetenskapliga artiklar redovisar den senaste forskningen 

inom områden och har genomgått en fackgranskning samt publiceras ofta på engelska 

(Segesten, 2012, s.47-48). Detta gör studiens avgränsningar mer tillförlitliga. De valda 

artiklarna fick inte vara publicerade tidigare än 2005 vilket beror på att kunskap är en 

färskvara och för att få så färskt material som möjligt så valdes denna avgränsning. 

Inklusionskriterierna till studien var även att deltagarna i studierna skulle vara vuxna dvs. 

över 18 år och att artiklarna skulle vara publicerade på engelska. Åldern avgränsades för att 

den skulle passa till syftet och språket valdes för att det är det språket vetenskapliga artiklar 

redovisas på. Dock är det engelska språket inte författarnas modersmål vilket ökar risken för 

eventuella feltolkningar i artiklarna. Exklusionskriteriet var artiklar som endast berörde 

vårdarperspektivet eller anhörigperspektivet, för att det inte överensstämde med syftet. I två 

av de analyserade artiklarna behandlas både patientperspektivet och 

vårdar/anhörigperspektivet och dessa togs med eftersom det fanns en tydlig avgränsning 

mellan det som patienterna uttryckte och det som vårdarna/anhöriga uttryckte. Hela artikeln 

lästes igenom men författarna valde således bara att ta med de delar ifrån artikeln som utgick 

ifrån patientens upplevelser. Detta gjordes med en stor försiktighet för att inte förlora 

kontexten i artikeln och för att inget väsentligt skulle försvinna. 

 

Granskningen av artiklarna utgick ifrån Willman et al. (2006) granskningsprotokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. Denna valdes för att det är ett 

systematiskt och enkelt sätt att bedöma artiklars kvalité. Författarna valde att ta bort vissa 

frågor ifrån mallen för att anpassa mallen för studiens syfte. Detta bör inte ha påverkat 

resultatet av granskningen på något övergripande sätt då de viktigaste kärnfrågorna bevarades 

i mallen. Enligt Willman et al. (2006) bör författarna till varje studie anpassa 

granskningsmallen så att den passar den aktuella forskningen. 

 

Artiklarna som valdes ut ifrån litteratursökningen sammanfattades i en bilaga för att göra det 

lättöverskådligt för läsarna att hitta och få en inblick i de olika delarna i artiklarna. Alla 

artiklarna utom två kommer ifrån västerländska länder. De två övriga kommer ifrån Iran och 

Indonesien. Dessa valdes för att de svarade på syftet till studien. 

 

Dataanalysen utgick ifrån Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa manifesta 

innehållsanalys med en induktiv ansats. Detta är ett systematiskt analyssätt som utgår ifrån att 

tolka texter. Att tolka texterna genom en kvalitativ innehållsanalys gör att läsaren få en 

helhetsbild. Att läsa delarna i texten på ett nära håll ger en utökad förståelse för texten. Att gå 

från delar till helhet skapar risk för förlusten av kontexten. Det är en balansgång som 

författarna har varit medvetna om och valde därför att analysera materialet enskilt för att 

sedan diskutera och jämföra resultaten av analyserna. Vilket gjordes för att minska risken för 

påverkan av förförståelsen och eventuella feltolkningar. Det föreligger en problematik i att 

analysera ett arbete induktivt. Eftersom vi är människor med erfarenheter och att vi alltid 

präglas av någon form av förförståelse (Nyström, 2008, s.125-138). För att minska risken för 

feltolkningar orsakade av förförståelsen i vår analys genomfördes även en diskussion kring 

förförståelsens inverkan på arbetet efter varje enskild analys.  

 

Att alla artiklar skulle ha ett etiskt resonemang ansågs viktigt, detta för att försäkra sig om att 

inga deltagare hade kommit till skada eller blivit utsatta för några felaktigheter under de olika 

artiklarnas forskningsprocesser. Det finns en artikel som inte har något godkännande från en 



16 
 

etisk kommitté för sin studie men för ett etiskt resonemang. Tidskriften som artikeln är 

publicerad i är medlem i COPE, Committé on publication Ethics, vilket författarna till denna 

studie anser väga upp nackdelarna av artikeln och säkerställer att ingen deltagare har kommit 

till skada under forskningsprocessens gång.  

 

 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att livet efter att ha drabbats av en stroke upplevs individuellt av varje 

informant. Samtidigt så framkom gemensamma drag på olika faktorer som individerna 

upplevde på ett liknande sätt. I denna studies resultat redovisas detta i olika huvudkategorier 

och underkategorier för att underlätta läsningen och förståelsen hos läsaren. 

 
Den nya vardagen 

I kategorin den nya vardagen framkom olika underkategorier som visade sig påverka den nya 

vardagen efter att ha drabbats av stroke. Det huvudfynd som påverkade de drabbades liv i 

störst omfattning var den fysiska nedsättningen som var följden av sjukdomen. Dessa 

nedsättningar begränsade individernas liv i en stor utsträckning och leder till svårigheter att 

fortsätta leva sitt liv som tidigare och gör att livet inte längre upplevs som normalt. Dahlberg 

och Segesten (2010, s. 133) beskriver kroppen som det nav allting kretsar kring och varje 

kroppslig förändring ger en förändring av livet. Att inte längre kunna laga mat, tvätta sig eller 

göra andra vardagliga bestyr är faktorer som framkom i resultatet och som ledde till ett stort 

lidande och en stor frustration hos de drabbade. Dessa upplevelser stärks av Ch’ng, French 

och McLeans (2008) studie där samma fenomen beskrivs målande av informanterna. Ahuja et 

al. (2013) beskriver också den fysiska nedsättningens påverkan hos individerna. Den 

minskade fysiska nedsättningens påverkan följer som en röd tråd igenom hela resultatet och 

orsakade upplevelser av ett ökat beroende, en påverkan på det sociala livet samt en förändrad 

självidentitet. Dessa faktorer kan kopplas till det sjukdomslidande och livslidande som 

Dahlberg et. al (2003, s. 32-33) beskriver. De ovan nämnda faktorerna påverkar och påverkas 

av varandra vilket ger svårigheter att särskilja dessa ifrån varandra och på så vis går 

begreppen in i varandra även i resultatdelen. Det går inte att föreställa sig hur det är att vara 

fullt frisk ena dagen till att andra dagen inte ens kunna klä sig själv. Det har gett en insikt hos 

författarna hur de drabbade verkligen får kämpa med livet på många plan.      

 

I resultatet beskrivs hur de personer som drabbats av en stroke i yrkesför ålder påpekade hur 

viktigt det var att kunna återgå till yrket för upplevelsen av välbefinnande. Detta är något som 

Gilworth, Phil, Sansam och Kent (2009) styrker i sin artikel. I artikeln av Ewan, Kinmond och 

Holmes (2010) har de kommit fram till att det är en viktig aspekt att få de som drabbats av en 

stroke att komma tillbaka till arbetslivet för att det påverkar det sociala livet på ett positivt 

sätt.  

Ett ökat beroende av andra, ofta familjemedlemmar, leder till att de drabbade känner skuld 

över att lägga över bördan på sin familj samtidigt som hjälpen värdesätts och uppskattas av de 

drabbade. Att hitta en balansgång mellan för mycket hjälp och ingen hjälp alls är av nytta för 

de drabbade eftersom de anhöriga annars riskera att ta ifrån den drabbades självbestämmande 

och självförtroende. Detta samband framkom även i Ahuja et al. (2013) studie. I studien av 

Wood, Connelly och Maly (2010) förklaras också dilemmat med att inte hjälpa för mycket då 

det kan upplevas som kränkande för den drabbade.  

 

Upplevelsen av att förlora sin självidentitet samt sin roll i samhället och familjen var andra 

viktiga aspekter som framkom i resultatet. Informanterna ser inte sig själva som samma 
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person som tidigare utan som en person utan värde. I Ahuja et al. (2013) beskriver 

informanterna samma upplevelse som att påbörja en ny resa för att hitta sitt nya jag. 

Frustrationen över att inte bara tappa sin självidentitet utan även sin familjeroll beskrivs som 

att inte kunna fullfölja sin tidigare roll i hushållet som exempelvis familjens försörjare eller 

som ansvarig för hushållet. Detta är också något som stärks av Ch’ng et al., 2008. Att 

identiteten förändras efter att ha drabbats av en stroke uppmärksammas av både män och 

kvinnor i resultatet. Rollen som man respektive kvinna i familjen och i samhället förändras 

efter att ha drabbats av en stroke och detta leder många gånger till en identitetskris. I Wood et 

al. (2010) beskrevs samma fenomen av en deltagare i studien som att vara helt hjälplös och 

inte ha någon roll i livet alls. Detta är något som händer inom den drabbade och är svårt för 

utomstående att se vilket kan då vara svårt att identifiera. Därför behövs en ökad medvetenhet 

om att den drabbade också kan kämpa med en inre kris utöver den synliga fysiska kampen 

med vardagen. Detta behövs tas i beaktning inom hälso- och sjukvården för att förebygga det 

vårdlidande som skulle kunna uppstå när personen inte blir sedd i sin helhet. Dahlberg och 

Segesten (2010, s. 215) diskuterar vårdlidandets innebörder med att som patient inte blir sedd 

eller hörd vilket då resulterar i en kränkande upplevelse för individen.  

 

Hantering av den nya vardagen 

Denna kategori uppkom under analysprocessen och innehåller endast en underrubrik. 

Anledningen till detta berodde på att det inte fanns mer material som framkom under 

kategorin. Eftersom innehållet ansågs vara av vikt för att få en ökad förståelse och ett 

helhetsperspektiv av hur personerna upplever sin vardag efter att ha drabbats av stroke 

bibehölls dock kategorin.  

 

I resultatet framkom att alla individer på en rad olika sätt lärt sig att hantera vardagen på nya 

sätt. Att hitta en mening och ett syfte med livet efter stroken var faktorer som krävdes för att 

gå vidare med sjukdomen. De strokedrabbade fick hitta nya sätt för att kunna genomföra de 

vardagliga aktiviteterna som var av värde för individen. Detta är också något som Ahuja et al. 

(2013) belyser. Faktorer som togs upp i resultatet och som var viktiga för att hantera den nya 

vardagen var bland annat att ha en tro på sig själv, att vara optimistisk, att ta ansvar över sin 

egen situation och att få stöd av familj och vänner. Likaså beskriver Wood et al (2010) vikten 

av att lära sig acceptera hjälp ifrån andra, att lämna de negativa tankarna åt sidan, fylla 

vardagen med positiva tankar och att ha en tro på sig själv var viktigt. I studiens resultat 

framkom det att ha en tro på en högre makt gjorde det enklare att finna en mening med 

konsekvenserna efter stroken och därefter kunna ta sig vidare i livet. Familj och vänner är 

delar som ingår i den drabbades livsvärld och kan inte särskiljas från individen. För att kunna 

ta hänsyn till patientens livsvärld och bemöta individen på ett respektfullt sätt behöver 

personal inom vården goda kunskaper om vad livsvärlden innebär för den enskilda individen 

(Dahlberg & Segesten 2010, s. 126-130).  

 

De drabbade beskrev vikten av att få komma hem och vikten av en tro och detta bidrog till 

framsteg i att komma vidare i livet samt gav en upplevelse av välbefinnande. Detta stärks i 

artikeln av Wood et al. (2010) studie där informanterna beskriver att hemmet var den största 

motiverande faktorn för rehabiliteringen och för upplevelsen av välbefinnande. Dahlberg och 

Segesten (2010, s. 56-57) beskriver välbefinnandet som att hitta sin plats i existensen och 

därmed hitta sammanhanget mellan sig själv och övriga världen. Detta kopplar vi samman 

med att ha en tro och olika sätt att hantera sin nuvarande situation på sitt specifika 

individuella sätt. Att ha en tro på högre makter var något som framkom som en viktig del i 

hanteringen av den nya situationen. Trots att upplevelsen av att drabbas av stroke är 

individuell så fanns denna gemensamma faktor i alla artiklarna.  
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I denna studies resultat framkom det att de drabbade ansåg att deras tidigare levnadssätt med 

ett stressat arbetsliv, ohälsosam mat och för lite träning vara orsaken till varför de drabbats av 

en stroke. Detta visade att viss kunskap fanns hos de drabbade. Men i Ch’ng et al. (2008) 

beskriver informanterna en osäkerhet i vad som orsakade stroken. Ytterligare frågeställningar 

som informanterna ställdes inför var vad sjukdomen skulle innebära. Detta skiljer sig ifrån 

denna studies resultat vilket kan betyda att det eventuellt finns ett ökat behov av kunskap i 

samhället. 

 

 

SLUTSATS 
 

Att drabbas av stroke visade sig leda till ett förändrat liv och en förändrad vardag. 

Upplevelsen visade sig vara individuell. Den fysiska nedsättning som stroken medförde var 

det som orsakade mest lidande för den drabbade. Detta var också det som ledde till en negativ 

upplevelse av att vara beroende av andra. En förändrad bild av sin personlighet och sin 

tidigare roll är också något som stroken orsakade. Att ha mål och strategier för att ta sig 

igenom sin kamp med vardagen visade sig har stor betydelse för de drabbade. Att ha någon 

slags tro visades sig vara av betydelse för att ta sig igenom sin vardagliga kamp.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att det behövs en utökad forskning utifrån patienternas 

perspektiv och deras upplevelser av hur det är att drabbas av en stroke samt dess 

konsekvenser. Utifrån det personliga perspektivet kan även en mer inriktad forskning på t.ex. 

vilka strategier som de drabbade utvecklar för att hantera vardagen. Ett annat perspektiv som 

saknades var den psykologiska effekten som kan uppstå hos strokeöverlevarna och som inte 

fanns så tydligt beskrivet i artiklarna. Ett helt annat forskningsområde som kan vara av 

intresse är hur strokepatienterna upplever relationen till vårdpersonalen. Eftersom det i denna 

studie framkom att patienternas hade en positiv inställning till terapeuterna hade det även varit 

intressant att som blivande sjuksköterskor få reda på deras inställning till övrig personal inom 

vården.  
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carers: a 

qualitative 

study. 

Syftet var att ta reda på 

hur strokeöverlevare 

och deras vårdare 

upplever situationen 

efter att ha drabbats av 

stroke. 

Kvalitativ design. 

Intervjufrågorna var 

semistrukturerade och 

intervjun varade ca.45 

min. Analysen utgick 

ifrån ett fenomenologisk 

arbetssätt.  

Känslor av att vara värdelös samt 

tappad självkänsla poängterades. 

Vissa upplevde skam inför 

föräldern. Att ha en beroenderoll till 

föräldern i vuxen ålder upplevdes 

som negativt. Informanterna 

upplevde även en ändrad syn på 

familjen. 

Strokedrabbade 

n= 17 

 

Föräldrar 

n= 11 

Endast 

etiskt 

resonemang 

Medelhög 

kvalité 

Lynch, Butt, 

Heinemann 

Victorson, 

Nowinski, Perez 

& Cella 

 

(2008) 

 

USA  

 

Journal of 

Rehabilitation 

Medicine 

 A qualitative 

study of 

quality of life 

after stroke: 

the importance 

of social 

 relationships 

Syftet med studien var 

att identifiera olika 

dimensioner av 

livskvalité som är av 

betydelse efter att ha 

drabbats av stroke. 

Kvalitativ metod som 

utgick ifrån 

gruppdiskussioner som 

varade 60-90 min.. 

Separat ifrån denna 

diskussion förekom även 

intervjuer med vårdgivare 

till personer som drabbats 

av stroke. Analysen 

utgick ifrån koder som 

sedan sammanställdes till 

olika teman. 

Stöd från familj och vänner var 

viktigt. 

Ett ökat beroende pga. en fysisk 

begränsning. Detta påverkade även 

det sociala livet negativt. Den 

tidigare roll 

som de drabbade hade haft i 

familjen och samhället 

förändrades. 

Att ha en positiv inställning var 

viktigt för att hantera situationen. 

n=9  Ja Hög 

kvalité 



 
 

Norris, 

Allotey & 

Barrett 

 

(2012) 

 

Indonesien 

 

Sociology of 

health & illness 

It burdens me: 

the impact of 

stroke in 

central Aceh, 

Indonesia. 

Syftet var att utforska 

den subjektiva 

upplevelsen av att 

drabbas av Stroke i 

centrala Aceh. 

Kvalitativ metod. Två 

intervjuer genomfördes 

med varje informant. Den 

ena var en djupgående 

intervju. Den andra var en 

intervju som baserades på 

fotografier som 

informanterna hade tagit. 

Fysisk begränsning 

påverkade informanterna påtagligt 

och medförde familjära och 

känslomässiga 

konsekvenser. En omfördelning i 

livet behövdes och denna var 

kopplad till familjen. 

n=11  Ja Hög 

kvalité 

Olofsson, 

Andersson 

& Carlberg 

 

(2005) 

 

Sverige  

 

Clinical 

rehabilitation 

 

If only I 

manage to get 

home I´ll get 

better- 

Interviews 

with stroke 

patients after 

emergency 

stay in hospital 

on their 

experiences 

and needs. 

Syftet med studien var 

att ta reda på 

strokepatienters 

erfarenheter och 

upplevelse kring deras 

Insjuknande, deras 

vistelse på sjukhuset 

samt deras hemkomst. 

Kvalitativ metod. Urvalet 

gjordes strategiskt och 

intervjuerna varade 45-80 

min. Intervjuerna  

bandades, transkriberades 

och analysen utgick ifrån 

att författarna enskilt läste 

igenom transkriberingarna 

flertalet gånger och  sedan 

hittade likheter och 

skillnader i innehållet.  

Informanterna upplevde en sträva 

efter att återhämta sig och en 

förbättring av sina nedsättningar för 

att åter kunna bli självständig. 

Nya sätt att hantera sin vardag togs 

till akt när personen kom hem. 

n=9 Ja Hög 

kvalité 

Robison,Wiles,Ell

is-Hill, 

McPherson, 

Hyndman & 

Ashburn 

 

(2009) 

England & Nya 

Zeeland  

 

 

Resuming 

previously 

valued 

activities post-

stroke: who or 

what helps. 

Syftet var att utveckla 

en förståelse för vad 

som hjälper eller 

hindrar 

återupptagandet av 

värdefulla aktiviteter 

upp till 12-månader 

efter att drabbats av 

stroke. 

Kvalitativ metod. 

Intervjuerna bandades, 

transkriberades och 

analysen utgick ifrån att 

författarna kodade 

innehållet och jämförde 

sedan de olika koderna i 

syfte att hitta likheter och 

skillnader i materialet. 

Deltagarna upplevde begräsningar i 

deras fysiska funktioner. Att kunna 

köra bil ansågs vara nyckeln till att 

kunna handla. Rastlöshet och 

frustration påpekades. Strokens 

påverkan på informanterna 

upplevdes som ett hot emot deras 

identitet. 

n=19 Ja Hög 

kvalité 



 
 

Disability and 

Rehabilitation 

 

Tariah, Hersch & 

Ostwald 

 

(2006) 

 

USA  

 

Physical & 

Occupational 

Therapy in 

Geriatrics 

Factors 

associated 

with quality of 

life: 

Perspectives of 

stroke 

survivors. 

Syftet var att 

undersöka livskvalitén 

hos patienter som har 

drabbats av stroke. 

 

Både kvalitativ och 

kvantitativ design. Den 

kvantitativa delen bestod 

av två mätinstrument som 

undersökte livskvalitén. 

Den kvalitativa delen 

utgick ifrån 

semistrukturerade 

intervjuer. Den 

kvantitativa informationen 

analyserades med hjälp av 

datorprogram medan 

intervjuerna analyserades 

med hjälp av ett 

kodsystem. 

Att göra det man tycker om att göra 

och att kunna 

vara psykiskt 

och fysiskt deltagande i det 

upplevdes som livskvalité. De 

upplevde sig vara beroende av 

andra. Några deltagare upplevde sig 

spirituellt starkare nu. Det var 

viktigt att ha hopp om framtiden. 

n=9 Ja Hög 

kvalité 

Thompson & 

Ryan 

 

(2009) 

 

Storbritannien  

 

Journal of 

Clinical Nursing 

The impact of 

stroke 

consequences 

on spousal 

relationships 

from the 

perspective of 

the person 

with stroke. 

Syftet var att ge en 

subjektiv inblick i hur 

återhämtningen av 

stroke upplevs påverka 

relationen mellan 

makarna utifrån den 

drabbades perspektiv. 

. 

Kvalitativ metod.. 

Intervjun bandades och 

transkriberades. Analysen 

utformades efter en 

kvalitativ innehållsanalys 

där koder och kategorier 

bildades. 

Irritation och agitation var 

bieffekter av stroke. Skuld och 

frustration var andra känslor som 

beskrevs. Några berättade hur de 

hade tappat intresset för sin 

personliga hygien. Många upplevde 

sig ha tappat den roll de hade före 

sin stroke. 

n= 18 Ja Hög 

kvalité 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4. 

Exempel på analysprocessens tillvägagångssätt                                                                                             

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Svårigheter att genomföra de dagliga fysiska 

aktiviteterna så som att tvätta, klä på sig, laga mat 

och att äta poängterades av informanterna. 

Svårighet med dagliga fysiska 

aktiviteter som tvätta, klä på sig, laga 

mat och äta poängterades. 

Fysisk 

begränsning 

Upplevelsen av 

minskad fysisk 

förmåga 

Den nya 

vardagen 

De upplevde att deras ökade beroende gjorde att 

de blev en börda för andra och att deras liv hade 

blivit sönderdelat. 

Ett ökat beroende ledde till känslor av 

att vara en börda och ett sönderdelat 

liv. 

Beroende av 

andra 

Upplevelsen av att 

vara beroende av 

andra. 

Den nya 

vardagen 

Informanterna berättade hur deras 

familjemedlemmar lämnade dem eller vägrade att 

tala med dem efter att de hade drabbats av stroke.  

Att bli lämnad och vägrad talad till av 

familjemedlemmar efter stroke. 

Sociala 

påverkan 

Upplevelsen av 

hur det sociala 

livet förändrats 

Den nya 

vardagen 

Efter att ha drabbats av stroke uppgav deltagarna 

hur de inte längre kunde fortsätta med de 

traditionella ”manliga” och ”kvinnliga” 

uppgifterna som tillhörde rollen som kvinna 

respektive man. Detta utmanade deras självbild 

och identitet.   

Deltagarna kunde inte fortsätta med de 

”manliga” respektive ”kvinnliga” 

uppgifterna som tillhörde deras roll. 

Därmed utmanades deras självbild och 

identitet. 

Förändrad 

självbild 

Upplevelsen av 

förändrad identitet 

Den nya 

vardagen 

Några individer använde teknologi för att 

kompensera deras begränsade rörelseförmåga. En 

medverkande började handla mat via internet 

istället för att gå till mataffären.  

Användning av teknologin för att 

kompensera deras begränsade 

förmågor. En informant började 

nätshoppa mat istället för att gå och 

handla.  

Hantera 

nedsättningar 

Strategier att 

hantera den nya 

vardagen 

Hantering av 

den nya 

vardagen 

 

 
 


