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Sammanfattning 
 
Bakgrund:  Stroke innebär inte endast ett tillstånd utan består utav flera olika tillstånd med 
samma symtombild (Appelros, 2012). Stroke uppstår antingen som en blödning eller en 
propp i hjärnan och leder till att en del av hjärnan skadas på grund utav en nedsatt 
blodcirkulation (Ericson & Ericson, 2012). När ett blodkärl i hjärnan brister uppstår en 
blödning och det bildas en lokal tryckökning (Jönsson, 2016). Blödningen som orsakas av 
kärlbristningen kan i det akuta skedet ge upphov till medvetslöshet och kan även leda till 
döden. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka yngre personers upplevelse av rehabiliteringen 
efter en stroke. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på patografier har använts och patografierna har 
analyserats i enlighet med Graneheim och Lundmans (2003) innehållsanalys. 
Resultat: I resultatet framkom två huvudkategorier: Varierande känslor i samband med 
rehabilitering samt miljöns betydelse för rehabilitering. Personerna i resultatet upplevde 
många olika känslor i samband med rehabiliteringen såsom orkeslöshet, rädslor och glädje. 
Vidare belyste personerna sina upplevelser angående den rehabilitering de hade att tillgå. 
Slutsats: I resultatet framkom en upplevelse av att inte få den rehabilitering som var 
nödvändig vilket ledde till att rehabiliteringsprocessen upplevdes som ineffektiv. Vidare 
framkom det även att ett flertal olika känslor kunde relateras till rehabiliteringen, såsom 
orkeslöshet, trötthet och även glädje i samband med olika rehabiliteringsmoment. 
 
Nyckelord: Stroke, yngre, rehabilitering, livsvärld, upplevelse, kvalitativ, patografier 
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Inledning  
 Antalet personer som insjuknar i stroke har ökat både hos yngre kvinnor och män och cirka 

400 människor i åldrarna 35–44 insjuknar i stroke i Sverige varje år (Socialstyrelsen, 2013). 

Förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar har minskat bland Sveriges befolkning, trots detta har 

förekomsten av stroke hos yngre personer ökat sedan 1990-talet (ibid.). Stroke är ett tillstånd 

som orsakas av störningar i cirkulationen i hjärnan och den pågående cirkulationsstörningen 

leder till att det blir syrebrist i den skadade delen (Jönsson, 2016). Stroke kan ge 

komplikationer såsom exempelvis dysfagi, afasi, synnedsättning, förlamning och kan även 

leda till döden (Arnold et al., 2016).  Förebyggande åtgärder är en viktig del för att minska 

risken för att unga insjuknar i stroke, men mer forskning som rör stroke hos unga behövs 

(Smajlovic, 2015). Huang, Yang, Jia (2015) fann att nästan hälften av personerna som har 

haft en stroke led av en kognitiv försämring såsom ett bristande långtids- och korttidsminne 

och en bristande orienteringsförmåga. Vidare framkom även att rehabiliteringen är viktigt för 

att minska den kognitiva nedsättningen (ibid.). För en optimal rehabilitering krävs det att ett 

sammansvetsat team bestående av sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, psykologer och 

eventuellt andra yrkesgrupper efter personens egna behov som arbetar tillsammans mot ett 

gemensamt mål (Winstein et al., 2016). Socialstyrelsen (2013) benämner att åldrarna 35–44 

år benämns som yngre medelåldern när det talas om unga personer som får en stroke men 

Folkhälsomyndigheten (2017) menar att yngre personer är under 65 år. Åldern däremellan 

var 55 år och därför valdes 55 år och yngre ut i detta sammanhanget. 

 

  

Bakgrund 

Stroke 
Stroke innebär inte endast ett tillstånd utan består utav flera olika tillstånd med samma 

symtombild (Appelros, 2012). Stroke uppstår antingen som en blödning eller en propp i 

hjärnan och leder till att en del av hjärnan skadas på grund utav en nedsatt blodcirkulation 

(Ericson & Ericson, 2012). När ett blodkärl i hjärnan brister uppstår en blödning och det 

bildas en lokal tryckökning (Jönsson, 2016). Blödningen som orsakas av kärlbristningen kan i 

det akuta skedet ge upphov till medvetslöshet och kan även leda till döden. En propp är en 
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tilltäppning i hjärnan och beror på att koagel fastnar i ett av hjärnans blodkärl vilket i sin tur 

leder till att blod inte kan komma fram till hjärnans alla delar. Den nedsatta blodcirkulationen 

kan ha olika konsekvenser. De vanligaste konsekvenserna är förlamning, svårigheter med 

talet, dysfagi, synnedsättning, yrselproblematik, nedsatt känsel och urininkontinens (ibid.). 

Ett annat vanligt symtom som personer upplever efter en stroke är orkeslöshet (Acciarresi, 

Bogousslavsky & Paciaroni, 2014). Orkeslösheten i sin tur påverkar minnet och 

koncentrationen vilket leder till att de sociala relationerna med närstående och de dagliga 

aktiviteterna såsom att cykla, köra bil och handla blir påverkade (Lawrence & Kinn, 2012). 

 

Stroke hos yngre personer 

Socialstyrelsen (2018) belyser att flera av personerna under 60 år som insjuknat i stroke i 

Sverige har ett hålrum mellan hjärtats förmak. Blodproppar passerar igenom detta hålrummet 

och når slutligen hjärnan vilket ger upphov till en stroke. Genom att täppa till detta hålrum 

halveras risken för att återinsjukna i en stroke. Singhal et al. (2013) belyser att unga personer 

ofta får ett försenat besked om att de insjuknat i en stroke, trots att 15% av alla som får en 

stroke benämns som yngre. Försenad diagnosering beror på bristande kunskap och 

medvetenhet och eftersom stroke hos unga är relativt ovanligt misstas det ofta för något annat 

(ibid.). De vanligaste orsakerna som leder till en ökad risk för stroke hos unga är högt 

blodtryck och rökning (Chraa, Louhab & Kissani, 2014). Ett högt blodtryck var 

förekommande i nästan hälften av fallen hos de som hade insjuknat i en stroke och rökning 

var förekommande hos 40% (ibid.). 

 

Rehabilitering 
Rehabilitering är olika insatser som innefattar att en person som har en funktionsnedsättning 

ska kunna bibehålla eller återskapa sina resurser, för att öka möjligheten till ett självständigt 

liv (Socialstyrelsen, 2007). Rehabiliteringsinsatserna kan vara exempelvis medicinska, 

psykologiska och sociala och dessa ska anpassas efter personens behov. Det finns stora 

brister i rehabiliteringen efter en stroke trots att stroke är en stor och utbredd folksjukdom i 

Sverige idag (Socialstyrelsen, 2011). Det framkom även att ansvarsfördelningen för 

rehabilitering av personer som har insjuknat en stroke är bristfälliga och 10% av Sveriges 

kommuner och landsting erbjuder ingen rehabilitering, trots att de enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen [SFS 1982:763] har en skyldighet till att göra det.  
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Personer som upplever en bristande rehabilitering löper större risk för att utveckla orkeslöshet 

än personer som upplever att de fått en fullgod rehabilitering (Acciarresi, Bogousslavsky & 

Paciaroni, 2014). Personer som upplevde att de hade fått en tillfredsställande rehabilitering 

upplevde att det hade påverkat dem positivt och att de kunde känna glädje över sina framsteg 

och vilja fortsätta med rehabiliteringen. Luker et al. (2016) belyser vikten av att teamet runt 

personen arbetar tillsammans mot samma långsiktiga mål för att få en så bra rehabilitering 

som möjligt. Sjukvårdspersonalen bör arbeta effektivt och ha viljan att rehabilitera personen 

som har fått en stroke för att uppnå bästa möjliga resultat (ibid.). Tidig mobilisering efter en 

stroke kan ha positiva effekter både på motoriken och humöret (Lynch, 2017). En tidig 

mobilisering innebär inte någon fara utan är snarare nyttig för tillfrisknandet. Enligt Tai-Wa, 

Gabriel och Shamay (2018) upplever många personer en rädsla för att falla i samband med 

gångträning under den första tiden efter de insjuknat i en stroke. Rädslan för att falla kan 

reduceras med hjälp av kognitiv beteendeterapi vilket är betydelsefullt då mobilisering i det 

tidiga skedet efter en stroke är viktigt. Ett annat exempel på mobilisering är yoga vilket är 

någonting som enligt Lazaridou, Philbrooke och Tzika (2013) är en bra metod för personer 

som haft en stroke. Yogan förbättrar motoriken samt lindrar kroppen från stress och förbättrar 

personens välmående både psykiskt och fysiskt. Rehabilitering är något som fortgår även i 

hemmet (Kuluski, Dow, Locock, Lyons & Lasserson, 2014). Det framkom att personerna 

som insjuknat i en stroke beskrev sig som en börda för sina anhöriga när de kom hem då de 

inte kunde utföra sina vardagliga aktiviteter såsom att handla, tvätta och diska. De var 

inställda på att rehabiliteras snabbt för att lätta på den börda som de kände att de lade på sina 

respektive. De kände även att det var en viktig del att få tillbaka sitt gamla liv och kunna 

utföra dagliga aktiviteter såsom att äta, bada och röra på sig som de tidigare har gjort (ibid.). 

 

Rehabilitering hos yngre personer som haft en stroke 

Idag tillhandahålls rehabilitering för yngre personer som insjuknat i stroke på samma sätt som 

rehabiliteringen som äldre personer får, trots att rekommendationer påpekar att 

rehabiliteringen ska åldersanpassas (Lawrence & Kinn, 2012). Rehabiliteringen hos yngre 

personer bör anpassas på ett sådant sätt att den innefattar inte bara fysisk rehabilitering men 

även psykologisk rehabilitering. Psykologisk rehabiliteringen bottnar i att yngre personer 

oftare känner en rädsla inför döden, framtida funktionshinder och även rädslor inför en oviss 

framtid. Den fysiska rehabiliteringen behövde intensifieras för yngre personer då de i 
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genomsnitt hade ett större behov av att kunna återgå till arbetet och sociala aktiviteter som 

hade varit en del i deras liv innan stroken. Komplementära rehabiliteringsmetoder behövdes 

även såsom att arbeta mot en förändrad livsstil, då yngre personer i större utsträckning har 

svårt att ändra på sina livsvanor. En ohälsosam livsstil ökar risken för att insjukna i en ny 

stroke och därför är det viktigt att livsvanorna ses över. Sluta röka, börja äta mer hälsosamt 

och börja motionera är en stor del i rehabiliteringsprocessen. Lawrence och Kinn (2012) 

belyser däremot att varje rehabiliteringsprocess är individuell och att det viktigaste för att 

uppnå en tillfredsställande rehabilitering är att den är personcentrerad och anpassas för varje 

person.  

 

Livsvärld och upplevelse 
Enligt Dahlberg (2003) är välbefinnande och lidande en del av livsvärldsteorin. Alla 

människor uppfattar världen på olika sätt, när två människor möts skiljer sig deras livsvärld åt 

och därför uppfattas även mötet olika av personerna. Ingen människas livsvärld är lika och 

därför är det endast personen själv som vet exakt hur deras livsvärld ter sig. När ett tillstånd 

eller sjukdom uppstår hos en person så innebär detta en förändring i dennes livsvärld. Det 

som tidigare varit lätt för en person som blivit sjuk kan nu kännas som en omöjlighet, 

exempelvis efter stroke. Birkler (2015) belyser att personens livsvärld skiljer sig från 

sjuksköterskans i vårdandet detta eftersom det endast är personen själv som kan se sin 

livsvärld ur ett förstahandsperspektiv. Trots detta måste sjuksköterskan försöka förstå hur 

situationen kan upplevas av patienten för att på så sätt kunna individualisera och bedriva en 

personcentrerad omvårdnad (ibid.).  

 

Livsvärldsteorin innefattar personers upplevelser och erfarenheter (Dahlberg, 2003). 

Livsvärlden är något som bara kan förstås utav den egna individen eftersom det är den 

människans verklighet. Via kroppen har personen möjligheten att leva sitt liv och enligt 

livsvärldsteorin är människan en helhet och kroppen är grunden till liv. Livsvärldsteorin utgår 

från hur personen upplever hälsa och ohälsa och därför är det viktigt att försöka få en 

förståelse kring hur personer upplever hälsa, lidande och välbefinnande genom att lyssna på 

hur personen upplever en situation. Lidande kan bero på en kronisk sjukdom men lidande kan 

också utvecklas av andra faktorer såsom exempelvis huvudvärk (ibid.). Eriksson (2003) fyller 

i att när en person insjuknar i en sjukdom förändras hela livet. Hur lidandet utmärker sig är 

olika från person till person och ett livslidande påverkar hela personens liv. Dahlberg (2003) 
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belyser att sjukdomar och ohälsa bidrar till att världen blir mer eller mindre begränsad 

beroende på vilken form av ohälsa eller sjukdom en person upplever, detta om personen inte 

kan göra saker de tidigare gjort som exempelvis att springa. Lidande och välbefinnande 

behöver däremot inte vara i två skilda världar utan de båda kan upplevas samtidigt. Om 

personen upplever en förlust av välbefinnande så bör fokus ligga på att främja 

välbefinnandet, exempelvis genom att tillgodose de personliga behoven (ibid.). 

 

Eriksson (1991) beskriver upplevelser som ett unikt fenomen och upplevs därför individuellt 

av varje person. Det kan exempelvis bestå utav känslor inför specifika situationer eller 

händelser som redan inträffat. Upplevelsen kan även vara en subjektiv känsla och alla 

individer tolkar det individuellt. Av den anledningen kan upplevelsen endast tolkas av 

personen själv (ibid.). 

 

Problematisering 
För att sjuksköterskan skall kunna bedriva en god och personcentrerad vård gentemot 

personer som har insjuknat i stroke, är det viktigt att sjuksköterskan förstår vad en stroke kan 

komma att innebära för personen som insjuknat. Stroke kan ge livslånga konsekvenser och 

eventuella symtom som sitter kvar även när personen lämnat sjukhuset. Därför är det viktigt 

att sjuksköterskan visar ett intresse för att förstå patientens livsvärld och upplevelser. Enligt 

Smajlovic (2015) finns det knapphändig information kring stroke och strokerehabilitering hos 

yngre personer och det är därför betydelsefullt att undersöka mer kring detta ämne. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka yngre personers upplevelse av rehabiliteringen efter en 

stroke. 

 

 



 

9 
 

Metod 

Design 
En kvalitativ litteraturstudie baserad på patografier ansågs lämplig till studien. Olsson och 

Sörensen (2011) samt Friberg (2017) belyser att en kvalitativ studie huvudsakligen är baserad 

på deltagarnas upplevelse kring olika fenomen och ringar ofta in specifika händelser i deras 

liv. Patografier är en form utav upplevelselitteratur där personer delger sina upplevelser av 

exempelvis ett sjukdomsförlopp (ibid.). Eftersom patografier huvudsakligen belyser 

upplevelser passade detta till syftet och patografier valdes därför för att hämta in data.  

 

Urval 
För att få fram relevanta patografier behövdes inklusionskriterier för att svara på studiens 

syfte. Ett inklusionskriterie var att personerna som skrivit patografierna beskrev upplevelsen 

av rehabiliteringen efter en stroke, samt att de var yngre än 55 år vid tiden för insjuknandet. 

Patografierna skulle även vara skrivna på svenska och finnas i bokformat. De 

exklusionskriterier som användes var om patografierna var skrivna av anhöriga eller 

utomstående. Urvalet resulterade i att sju patografier beställdes för att kunna läsas.  

 

Datainsamling 
Patografierna söktes fram via Libris som enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 

(2016) är en nationell bibliotekskatalog som omfattar den litteratur som kan finnas i svenska 

bibliotek. (Bilaga 1). Patografier kan vara skrivna ur ett förstapersonsperspektiv, ur ett 

närståendeperspektiv eller av en anhörig (ibid.). Den första sökningen som gjordes var på 

sökordet stroke vilket gav 2959 träffar. Därefter gjordes en sökning på stroke + patografi 

vilket gav sju träffar. Då det blev för få träffar gjordes en tredje sökning på stroke + biografi 

istället som gav 58 träffar. För att kunna hitta relevanta patografier användes sedan 

inklusionskriterierna att patografierna skulle vara skrivna på svenska för att förhindra 

feltolkning samt att de skulle finnas i bokform. Detta resulterade i 27 patografier. Därefter 

gjordes en internetsökning för att hitta ytterligare information om patografierna. Detta för att 

se så att patografierna som valdes stämde in på inklusionskriterierna, att de inte skulle vara 

skrivna ur ett anhörigperspektiv samt att personerna inte fick vara över 55 år när de fick en 

stroke. Sedan beställdes sju patografier för att läsas. En utav patografiernas författare var över 
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55 år vid tiden för insjuknandet i stroke vilket ledde till exklusion. Efter att ha läst alla 

patografierna exkluderades ytterligare tre patografier då den ena boken inte var skriven utav 

personen själv, den andra endast innehöll fakta och inga upplevelser och den tredje innehöll 

alldeles för knapphändig information och därför inte bidrog med tillräckligt med underlag för 

att kunna dra slutsatser från. Detta resulterade i att tre patografier valdes ut. 

 

Valda patografier 
Boktitel: Hjärnvilja - en fajt mot stroke djävulen 

Författare: Stefan Di - Omnia 

År: 2014 

Handling: Stefan insjuknade år 2008, vid 44 års ålder i en stroke och blev halvsidesförlamad. 

Därefter startade den fysiska och psykiska processen för att komma tillbaka till livet. 

  

Boktitel: Min stroke 

Författare: Jill Bolte Taylor 

År: 2006 

Handling: År 1996, 37 år gammal insjuknade Jill i en stroke. Hon tappade det som hon annars 

alltid hade kunnat göra såsom att tala, skriva och gå. Men med hjälp av hennes envishet 

kunde hon komma tillbaka till livet 

  

Boktitel: Är du full? Nej jag har haft en stroke: Om vikten av  fullgod rehabilitering 

Författare: Magnus Edner 

År: 2013 

Handling:  50 år gammal insjuknade Magnus i en stroke. I patografin beskriver han sina 

upplevelser av rehabiliteringen både från sjukvården, i hemmet  och från en 

rehabiliteringsklinik han senare åkte till. 

 

Dataanalys  
Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en innehållsanalys har använts till studien. 

Utgångspunkten för att analysera patografierna var att de skulle analyseras manifest och 

textnära för att inte påverka resultatet. Patografierna lästes separat och förslag på 

meningsenheter som svarade till syftet plockades ut för att sedan gås igenom gemensamt. 
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Analysen skedde med en manifest ansats vilket resulterade i 197 meningsenheter. Därefter 

komprimerades meningsenheterna via kondensering där de kortades ner utan att förlora den 

ursprungliga innebörden. Till sist kodades meningsenheterna och därefter delades de in i 

underkategorier som sedan gick samman i olika kategorier. Underkategorisering och 

kategorisering skedde genom att meningsenheterna skrevs ner på post-it lappar med 

sidnummer för att enkelt kunna gå tillbaka i patografierna. Meningsenheterna togs isär och 

sattes ihop ett flertal gånger för att skapa underkategorier och kategorier, fram tills dess att 

kategorierna var tydliga. Utgångspunkten var att inte göra några fria tolkningar och i enlighet 

med Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en innehållsanalys har en manifest 

ansats använts. En manifest analys innebär att det uppenbara innehållet i texten tas fram utan 

att lämna utrymme för djupare tolkningar men en text har alltid flera olika betydelser och en 

viss tolkning går inte att undvika, även vid manifest analys. Vidare beskriver Graneheim och 

Lundman (2004) att meningsenheter är ord, meningar eller stycken som har en gemensam 

innebörd och syftar till ett sammanhang. Meningsenheterna ska sedan kondenseras via 

meningskomprimering, vilket innebär att det bärande innehållet i texten tas ut utan att 

meningen förlorar sin betydelse. Efter detta skapas koder via aggregering. Koder kan 

exempelvis bestå utav olika upplevelser eller känslor och dessa är de bärande orden i den 

ursprungliga texten. Därefter delas koderna in i olika subkategorier och kategorier. 

Kategorisering innebär att innehåll delas upp i olika underkategorier och kategorier efter 

deras gemensamma egenskaper. De olika kategorierna bör inte vara lika varandra (ibid.). 

 

Etiska frågeställningar  
Patografierna som valdes för att svara till arbetets syfte är offentliggjorda och finns i 

bokformat tillgängliga för allmänheten. Upphovsrättslagen skriver följande “Verket görs 

tillgängligt för allmänheten i följande fall: När verket överförs till allmänheten. Detta sker när 

verket på trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för allmänheten från en annan plats än 

den där allmänheten kan ta del av verket.” [SFS 1960:729]. Överväganden kring att röja 

personernas identitet gjorts, men eftersom patografierna är offentliga valdes det att istället 

hantera informationen med försiktighet utan att tolka texterna och lägga in personliga 

värderingar. 

  

Beaktning inför de informationskrav som ligger till grund för etiska frågeställningar till denna 

studie togs. Olsson och Sörensen (2011) skriver att de personer som deltar i en studie ska ge 
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sitt medgivande samt erbjudas anonymitet för att studien ska kunna genomföras. Det finns 

informationskrav som ligger till grund för de etiska frågeställningarna som är lämpliga att 

följa när studien genomförs. Dessa innefattar att forskaren tydligt redogör för personerna som 

ska vara med i studien hur denna ska genomföras, var den publiceras samt vilken fakta som 

kommer att redovisas. Sandman och Kjellström (2013) belyser att forskningsetik är etiska 

överväganden som måste tas i beaktning under hela forskningsprocessen. Personen som 

genomför studien behöver ha förståelse för lagar och principer för att kunna genomföra 

studien. All forskning som bedrivs i Sverige ska byggas utifrån etiska lagar och författningar 

[SFS 2003:460]. 

 

Resultat 
Analyser av patografierna ledde fram till två kategorier, den första kategorin Varierande 

känslor i samband med rehabilitering som delades upp i tre underkategorier: känslan av 

orkeslöshet i samband med rehabilitering, att känna glädje över framsteg och att känna 

rädsla i samband med rehabilitering. Den andra huvudkategorin: miljöns betydelse för 

rehabilitering bildade följande två underkategorier: rehabilitering inom sjukvården samt 

rehabilitering i hemmet. Dessa underkategorier och kategorier valdes att lyfta fram då de var 

utmärkande hos de tre patografiförfattarna.  
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Varierande känslor i samband med rehabilitering 
I samband med rehabilitering efter stroke upplevdes flera olika känslor såsom känslan av 

orkeslöshet, glädje inför framsteg och rädslor i samband med rehabilitering. Känslorna var 

varierande beroende på dagsform, hur rehabiliteringen utförts samt bemötande inför 

rehabiliteringen. 

 

Känslan av orkeslöshet i samband med rehabilitering 

Känslan av orkeslöshet var ett vanligt förekommande uttryck. Det framkom att det efter 

stroken inte fanns samma ork som förut och även de minsta rehabiliteringsuppgifterna var 

mycket krävande och resulterade i en känsla av orkeslöshet. Bemötandet från personal och 

medmänniskor påverkade till stor del hur mycket energi som fanns över till 

rehabiliteringsuppgifterna. Även kraven från personalen kunde kännas irriterande och 

övermäktiga och leda till en känsla av orkeslöshet. Detta medförde ett behov av att sova 

väldigt mycket och ofta för att orka utföra även den minsta av uppgifter. Det framkom även 

att det kunde ta en hel dag att samla tillräckligt mycket kraft för att kunna sätta sig på 

sängkanten med hjälp från personalen. Därför var det viktigt för personen att personalen inte 

ställde för stora krav. Alla uppgifter som skulle göras tog på krafterna och även de små 

sakerna i vardagen som att göra sin egen frukost var mycket ansträngande. (Bolte-Taylor, 

2006; Di-Omnia, 2014) 

  
“Jag kunde fylla på reserverna en aning genom att sova, men sen gjorde jag av med 

all energi när jag försökte göra något eller tänka. När jag hade tömt reserverna var 

jag tvungen att sova igen.” (Bolte-Taylor, 2006, s.94) 

  
Orkeslösheten i samband med rehabiliteringen upplevdes ständigt vara närvarande. Den 

kunde yttra sig i många olika former och i olika svårighetsgrader. Dessa kunde exempelvis 

vara att inte ha orken att ta sig upp ur sängen på morgonen eller att endast kunna göra ytterst 

små saker för att sedan behöva vila igen. Orkeslösheten upplevdes speciellt vid eller efter 

rehabiliteringstillfällen (Bolte-Taylor, 2006; Di-Omnia, 2014). 
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Att känna glädje över framsteg 

De framgångar som uppnåddes i samband med rehabiliteringen var glädjande och 

tillfredsställande. Det framkom att även om rehabiliteringen var utmattande så uppstod en 

känsla av glädje i samband med de framsteg som gjordes. Små ting som annars varit 

självklara i vardagen kunde kännas som en omöjlighet att utföra men förbättringar som 

uppnåddes kändes som stora framsteg i rehabiliteringsprocessen. (Bolte-Taylor, 2006; Di-

Omnia, 2014) 

  
“Bara att utföra den enkla mentala och fysiska uppgiften var otroligt svårt och fast 

jag var helt slut efter att ha koncentrerat mig så mycket var jag glad och angelägen 

att fortsätta” (Bolte-Taylor, 2006, s. 108) 

  
Det framkom att träning tidigare har varit en stor del av livet och att uppleva träningsvärk för 

första gången efter stroken ledde det till en känsla av glädje. Då rehabiliteringen var en lång 

process så kändes träningsvärken som ett kvitto på att stora framsteg hade gjorts och att 

målen äntligen var uppnådda. Det framkom även att en lång rehabiliteringsprocess som ledde 

till framsteg ingav en känsla av glädje. Det visade sig när uppgifter som tidigare hade känts 

som omöjliga gav framgång i rehabiliteringsprocessen (Edner, 2012; Bolte-Taylor, 2006). 

 

“Det tog faktiskt drygt fyra år innan jag kände träningsvärk för första gången efter 

insjuknandet. Snacka om att jag var glad!” (Edner, 2012, s.54) 

 

Att känna rädsla i samband med rehabilitering 

Det rådde enighet om upplevelser av rädslor inför rehabiliteringen. Den gemensamma 

nämnaren rädsla var sammankopplad med rehabiliteringsuppgifterna. Däremot upplevdes 

rädslorna på olika sätt beroende på situationerna. Exempelvis beskrevs rädslan av att bli 

ombedd att använda rullator inför gångträning. Detta då uttalade balansproblem fanns, vilket 

ledde till en rädsla inför att använda rullatorn. Situationen upplevdes som obekant och det 

kändes skrämmande att börja gå utan levande stöd. Detta ledde till att rehabiliteringen hellre 

försökte undvikas snarare än att påbörjas (Edner, 2012; Di-Omnia, 2014; Bolte-Taylor, 

2006).  
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“Jag hade i och för sig uttalade balansproblem och var hänvisad till att använda 

rollator, men jag kände mig malplacerad och rädd, mycket rädd.” (Edner, 2012, s. 

37) 

 

Rädsla beskrevs inför de situationer som innebar att kontrollen låg i personalens händer. 

Personalen insisterade på att rehabiliteringsuppgifter skulle utföras även om det fanns 

upplevda rädslor inför att utföra dem. Det framkom att rädslan hade kunnat minska om 

rehabiliteringsuppgifter hade utförts i en egen takt. Det framkom även att de motgångar som 

uppstod under rehabiliteringsprocessen skapade rädslor. De rehabiliteringsuppgifter som ena 

dagen kändes enkla att utföra kunde nästa dag kännas som en omöjlighet. Dessa kunde 

exempelvis vara att ta en dusch på egen hand eller att försöka stå upp. Detta gav upphov till 

rädsla då det upplevdes att framtiden var oviss och om rehabiliteringen gjorde någon nytta 

(Di-Omnia, 2014; Edner, 2012; Bolte-Taylor, 2006). 

 

Miljöns betydelse för rehabilitering 
Det visade sig ha stor betydelse vilken miljö rehabiliteringen skedde i enligt personerna som 

skrivit patografierna. Huvudkategorin Betydelsen av rehabilitering på sjukhuset och i hemmet 

ledde därför fram till två underkategorier som benäms som Rehabilitering på sjukhuset och 

Rehabilitering i hemmet. I samband med rehabilitering i olika miljöer framkom upplevelser 

av en bristfällig rehabilitering från sjukvården, men även upplevelser av tillfredsställande 

rehabilitering från sjukvården. Delade meningar framkom kring rehabiliteringsprocessen och 

personerna var inte eniga om hur de upplevde rehabiliteringen i de olika miljöerna. Det 

framkom även att upplevelserna av rehabiliteringen i hemmet var delade. Upplevelser av att 

vara övergiven av vården, men även upplevelser av att rehabiliteringen i hemmet var precis 

det behövdes framkom. 

 

Rehabilitering inom sjukvården  

Det framkom upplevelser av att rehabiliteringsprocessen och stödet från sjukvården var 

bristfälligt och otillräckligt. Det beskrevs även att personalen på sjukhuset inte hade en tydligt 

upprättad rehabiliteringsplan och det framkom även ett missnöje kring den rehabiliteringen 

som erbjöds. Det framkom upplevelser av att tappa sin fria vilja och upplevde att beslut kring 

rehabiliteringsprocessen togs utan ett godkännande. Som exempel beskrevs det att läkaren 
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och övrig vårdpersonal tagit ett beslut att inte upprätta en vårdplan i samband med 

sjukhusvistelsen, utan att samtala med den berörda personen först. Det som egentligen hade 

behövts tränas på hjälpte istället personalen till med, vilket inte tycktes bidra till 

tillfrisknandet. Det upplevdes istället som motgångar i rehabiliteringsprocessen. Det beskrevs 

även upplevelser av att inte bli erbjuden den vård som fanns att tillgå. Exempelvis framkom 

en upplevelse av att vara för svag för att kunna svälja men att ändå inte bli erbjuden den vård 

som hade kunnat lösa problemet. (Edner, 2012; Di-Omnia, 2014) 

  
“Värre var att jag hade blivit så svag, då jag inte kunde äta på grund av 

sväljningsproblemen. Det finns behandling för detta, men jag fick ingen.” (Edner, 

2012, s.59) 

  
Upplevelsen av att inte längre ha kontroll över sitt liv och sina egna beslut efter insjuknandet 

beskrevs. Till exempel beskrevs upplevelsen av att tappa kontrollen över att själv kunna 

utföra olika uppgifter och bestämma när dessa skulle ske. Det var även påfrestande att vara 

beroende av andra när rehabiliteringsuppgifter skulle utföras, speciellt eftersom den hjälpen 

som behövdes inte erbjöds på sjukhuset. När en förflyttning till en rehabiliteringsklinik sedan 

skedde sattes det större press på att klara fler uppgifter själv. Det uttrycktes då först ett 

missnöje eftersom den hjälp som tidigare erbjudits nu uteblev. Efter ett tag sågs däremot 

denna press på att göra saker själv som något positivt och att det var precis det som behövdes 

för att komma framåt i processen. Det beskrevs även som en lättnad att för första gången 

kunna få träna på att gå på toaletten själv, något som inte hade varit möjligt tidigare. Att få 

möjligheten till att träna självständigt med så lite stöd som möjligt från personalen på 

sjukhuset upplevdes också som en stor frihet. Vidare beskrevs de framsteg som gjordes när 

möjligheten till rehabilitering verkligen fanns. Hängivenhet hos personalen var viktigt då 

detta gav en upplevelse av att de funktionerna som hade gått förlorade i samband med stroken 

var på väg att tränas upp och vilket ledde till insikt av att rehabiliteringen gick åt rätt håll. 

Upplevelsen var att personalen brydde sig, och ville det bästa för att resultatet skulle bli så 

bra som möjligt. Det framkom att rehabiliteringen inte var individualiserad utan att 

patienterna ofta fick gå i grupp med varandra där alla fick utföra samma 

rehabiliteringsuppgifter oberoende av sina olika behov och åldrar. Det upplevdes även att 

rehabiliteringen var lågintensiv och att den gick långsamt framåt. Det framkom att en 

individuell vårdplan samt råd kring olika övningar att utföra hemma saknades och att 

rehabiliteringen avslutades mycket tidigare än vad som upplevdes vara behövligt. Detta ledde 
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en känsla av att vara en patient i mängden snarare än en egen unik person som är i behov av 

individuell rehabilitering. Personalen upplevdes inte vara intresserad av att ge den 

rehabiliteringen som hade behövts, utan snarare att de hellre gjorde långa journalanteckningar 

istället (Edner, 2012; DI-Omnia, 2014). 

 

Rehabilitering i hemmet 

Delade meningar kring rehabiliteringen i hemmet lyftes. Det framkom att rehabiliteringen i 

hemmet varit en stor fördel i tillfrisknandet och att rehabiliteras hemma upplevdes därför vara 

till stor nytta. Träningen hade tidigare varit en stor del av livet innan stroken. Därför 

upplevdes rehabiliteringen i hemmet som en fördel då träningen kunde anpassas till de 

aktiviteter som upplevdes vara givande. Däremot framkom en annan upplevelse av att inte ha 

fått så långsiktig hjälp som behövts. Detta försvårade processen i samband med rehabilitering 

hemma. Därför hade det önskats att sjukvården hade lagt upp en mer långsiktig plan som 

hade kunnat användas och följas upp även efter hemgång från sjukhuset. Eftersom ingen 

långsiktig plan upprättades erbjöds inte någon sjukgymnastik i hemmet och fick ingen 

vägledning i rehabiliteringen. Då det fattades erfarenheter kring hur rehabiliteringen bör gå 

till så ledde detta till en försämring av hälsan och gav svårigheter att äta, tala, hålla balansen 

och följden av detta blev ett svårt insjuknande (Di-Omnia, 2014; Edner, 2012).  

 

“Det är emellertid jättesvårt att leda sin egen träning under så lång tid som krävs 

och man skulle verkligen önska att rehabiliteringskliniken tog ett långsiktigt ansvar 

för detta.” (Edner, 2012, S.54) 

 

 Det underlättade mycket för rehabiliteringen i hemmet att ha någon där som kunde hjälpa till 

när det behövdes. Däremot var rehabiliteringen i sig inte det lättaste och bara att lära sig små 

saker såsom att äta med en sked kunde vara en stor bedrift. En av personerna fick hjälp under 

hela rehabiliteringsfasen av sin mamma och detta beskrevs som en stor tillgång eftersom det 

var någon som personen hade en bra relation till. Mamman var duktig på att påminna om de 

framsteg som gjordes under rehabiliteringsprocessen. Vidare framkom det att det var viktigt 

att hjärnan fick skapa sina egna rutiner i en hemmamiljö och att den fick vila och bearbeta 

alla nya intryck så mycket som hjärnan behövde (Bolte-Taylor, 2006). 
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Metoddiskussion  
Metoden som användes för att belysa upplevelserna av rehabiliteringen efter en stroke 

genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie då det enligt Olsson och Sörensen (2011) samt 

Friberg (2017) är en design där deltagarnas upplevelser är i fokus. För att beskriva och kunna 

få fram personers upplevelse i enlighet med studiens syfte valdes patografier. Patografier 

belyser främst upplevelser och därför användes dessa för att svara på studiens syfte. För att 

patografierna skulle kunna tas fram användes Libris som enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson 

& Sandström (2016) är en nationell bibliotekskatalog där alla böcker som finns på svenska 

bibliotek är samlade. Libris användes med fördel då det fanns ett stort antal patografier vilket 

underlättade för att få underlag för att svara på studiens syfte. Studiens syfte var avgränsat 

vilket ledde till ett kortare resultat. Patografierna fick läsas flera gånger för att försäkra att all 

information inhämtats. Efter att ha gått igenom patografierna och gjort analysprocessen ett 

flertal gånger ledde detta tillslut fram till ett färdigt resultat. Eftersom patografierna inte 

endast belyste upplevelser av rehabilitering utan även andra delar, såsom upplevelser av 

vardagen, så hade intervjuer istället kunnat användas för att styra frågorna mot ett mer 

träffsäkert resultat. Detta eftersom frågorna till enskilda intervjuer kan anpassas och formas 

mer efter studiens syfte.  

 

Åldrarna yngre än 55 år valdes ut med motiveringen att fånga personer som befinner sig mitt 

i arbetslivet. Åldern yngre än 55 år var ett mellanting mellan Folkhälsomyndighetens (2017) 

och Socialstyrelsens (2013) definition av en yngre person. Åldern var därför ett 

inklusionskriterie. Åldersspannet försvårade vid datainsamlingen då det bidrog till ett väldigt 

begränsat urval av patografier. Ytterligare inklusionskriterier som tillämpades var att 

patografierna skulle vara skrivna på svenska och finnas i bokform. Detta var positivt i 

analysen då det minskade risken för feltolkningar och fel i samband med översättning vilket 

gjorde det lättare att göra en manifest analys i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) 

innehållsanalys. Egenskrivna patografier valdes till fördel ut och analyserades då det med 

säkerhet är personens egna upplevelser som skildras, detta eftersom Eriksson (1991) belyser 

att upplevelser endast kan tolkas av personen själv.  

 

De sju patografier som beställdes var till synes de mest relevanta för att svara på syftet efter 

att ha läst handlingen som fanns tillgänglig på nätet. Att beställa de sju patografierna var en 

fördel då en djupläsning av patografierna gav en bättre överblick över hurvida de svarade till 
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syftet. Därefter lästes patografierna och tre av dem blev utvalda då de svarade till syftet. En 

av patografierna exkluderades då personen var över 55 år gammal vid insjuknandet i stroke 

eftersom kravet var att personen skulle anses som yngre, vilket i detta fall var under 55 år. 

Den andra patografin exkluderades då den inte innehöll några upplevelser utan endast fakta, 

vilket ansågs hade försvårat analysprocessen att kunna belysa upplevelser. Ytterligare två 

patografier exkluderades då den ena patografin endast bestod utav fem sidor och därför inte 

hade underlag för att kunna analyseras och den andra inte var skriven utav personen själv, 

vilket var ett av inklusionskriterierna för att skildra egenupplevelser. De bortvalda 

patografierna ansågs inte kunnat tillföra något till syftet även om de hade inkluderats. Då de 

resterande patografierna svarade till syftet och gav underlag till ett resultat ansågs det vara 

tillräckligt.  

 

Olsson och Sörensen (2011) belyser att personer som deltar i en studie skall bli informerade 

om hur studien kommer utföras och vilken fakta som kommer framkomma. Detta togs i 

beaktning men eftersom SFS [1960:729] beskriver att verk som tilldelas till allmänheten är 

offentliga att ta del utav så gjordes ett val att inte kontakta personerna som skrivit 

patografierna. Istället valdes att lägga stor vikt vid att analysera texterna med en manifest 

ansats för att inte omtolka personerna som skrivit patografiernas upplevelser. Analysmetoden 

utfördes i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) där 197 meningsenheter plockades 

ut för att svara på studiens syfte. De 197 meningsenheterna gav ett bra underlag för en analys. 

Graneheim och Lundmans analysmetod ansågs vara en strukturerad analysmetod för att 

bearbeta egenupplevda texter och analysera dessa utan att lägga in egna värderingar. 

Meningsenheterna har behandlats med försiktighet och inge egna värderingar har lagts in 

trots att Granheim och Lundman beskriver att en viss tolkning inte går att undvika vid en 

manifest analys. Att använda sig utav Graneheim och Lundmans analysmetod var positivt då 

detta var en strukturerad och lättförståelig metod för att analysera patografierna vilket ledde 

till att det var enklare att ta ut relevanta underkategorier och kategorier. Sammanställningen 

av meningsenheter ledde i slutändan fram till fem olika underkategorier och två 

huvudkategorier. Att dela in meningsenheter i underkategorier och kategorier upplevdes vara 

svårt då en del meningsenheter inte var tydligt avgränsade till varandra. Analyseringen 

gjordes om fram till att underkategorier och kategorier var tydligt avgränsade från varandra 

då Graneheim och Lundman (2004) belyser att de underkategorier och kategorier som 

framkommer vid analyseringen inte bör vara lika varandra. De 197 meningsenheter som togs 

ut gav ett underlag för en analys som skedde genom att meningsenheterna skrevs ner på post-
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it lappar vilket gjorde det enklare att dela in meningsenheterna och göra om analysmetoden 

fram tills dess att tydliga underkategorier och kategorier framkom. Patografierna lästes 

självständigt flera gånger för att en egen uppfattning skulle bildas utan att påverka varandra. 

Därefter togs förslag på meningsenheter självständigt ut för att sedan gås igenom 

tillsammans. Ingen information som framkom ur patografierna exkluderades även om 

personernas upplevelser skilde sig åt.  

 

Resultatdiskussion  
 

Det framkom upplevelser i resultatet kring att inte kunna göra det som tidigare varit möjligt 

efter att ha insjuknat i en stroke, så som att exempelvis gå själv, eller att kunna gå på toaletten 

själv. Dahlberg et al. (2003) belyser i sin livsvärldsteori att en person har tillgång till livet via 

sin kropp och att när kroppen blir begränsad, blir också livet begränsat. Rehabiliteringen var 

bristfällig och det framkom att personerna upplevde att de inte fått den rehabilitering de hade 

önskat. Socialstyrelsen (2011) bekräftar att rehabiliteringen är bristfällig för personer som 

insjuknat i en stroke i Sverige. Det framkom inte att det fanns någon åldersanpassad 

rehabilitering. En utav personerna redovisade att patienterna på sjukhuset ofta fick 

rehabiliteras i grupp och utföra samma uppgifter, oberoende av deras olika behov och åldrar. 

Detta trots att Lawrence och Kinn (2012) påvisar att rehabilitering bör anpassas till yngre 

personer. Vidare framkom att yngre personers rehabiliteringsprocess inte bara bör vara fysisk 

utan även psykisk, detta kan exempelvis innebära samtalsterapi (ibid.). Detta var ingenting 

som framkom av personerna i studien. Personerna upplevde däremot att det fanns resurser 

och kunskap kring rehabiliteringen men att intresset från personalen var bristande. En annan 

person upplevde att personalen ägnade mer tid åt att göra journalanteckningar än att ge det 

personen den rehabiliteringen som behövdes. Lawrence & Kinn (2012) bekräftar att för att en 

tillfredsställande rehabilitering ska ske så måste det finnas intresse för patienten och 

personalen ska ta sig tid till att utföra rehabiliteringsuppgifter (ibid.).  

 

I resultat framkom skilda upplevelser kring rehabiliteringen i hemmet. Anhöriga ansågs vara 

en tillgång i vardagen och att det kunde underlätta att ha någon som kunde hjälpa till. Även 

om upplevelserna om att rehabiliteras i hemmet skildes var gemensamt att två utav 

personerna beskrev att de inte kunde klara av vardagen såsom att äta själva, hålla balansen 
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samt tala på samma sätt som innan de insjuknade i en stroke. Kuluski, Dow, Locock, Lyons 

och Lasserson (2014) belyste att rehabiliteringen i hemmet ofta beskrevs som ett hinder för 

personer som insjuknat i en stroke då de kände sig som en börda för sina familjemedlemmar. 

Detta eftersom de inte kunde utföra vardagliga sysslor såsom att handla, tvätta och diska som 

de annars har gjort (ibid.). 

 

Det rådde enighet om en upplevd känsla av orkeslöshet efter sin stroke vilket styrks av 

Acciarresi, Bogousslavsky och Paciaroni (2014) som belyser att de allra flesta som fått en 

stroke även upplever en känsla orkeslöshet i samband med den (ibid.). En av personerna 

upplevde att orkeslösheten blev mer påtaglig när rehabiliteringsuppgifterna hade utförts. 

Denna personen beskriver även att sömnen blev en stor del av rehabiliteringsprocessen då 

hjärnan behövde mer tid att återhämta sig än innan. Acciarresi et al. (2014) beskriver att 

orkeslösheten som kan uppkomma efter en stroke kan bero på att personen inte har fått en 

tillfredsställande rehabilitering.  

 

 Det framkom upplevelser av att inte få den rehabiliteringen som var nödvändig för 

tillfrisknande vilket var ett återkommande problem för personerna i studien. Men även om det 

rådde enighet av ett missnöje kring rehabiliteringen från vården uttrycktes inget direkt 

lidande, trots att Dahlberg et al. (2003) påvisar att lidande kan uppstå när en människa 

drabbas utav en sjukdom. Detta styrktes alltså inte i resultatet utan snarare upplevdes glädje 

då framsteg uppnåddes i samband med rehabilitering, något som kan knytas till ordet 

välbefinnande. Dahlberg et al. (2003) påvisar att välbefinnande är en del i livsvärldsteorin 

och kan upplevas trots att personen drabbas utav en sjukdom. Det framkom rädslor över 

rehabiliteringsuppgifter såsom exempelvis gångträning och att inte ha kontroll. En utav 

personerna upplevde rädsla av att börja gå med rollator då det inte kändes stabilt, vilket ledde 

till att personen hellre stannade kvar i sängen snarare än att gå upp och gångträna. Personen 

blev inte erbjuden levande stöd vid gångträning, vilket ökade rädslan för att falla. Tai-wa, 

Gabriel och Shamay (2018) belyser att kognitiv beteendeterapi kan hjälpa personer med en 

rädsla för att falla och göra dem mer säkra, vilket är positivt eftersom en tidig mobilisering är 

en viktig del i rehabiliteringen. Detta var ingenting som styrktes av personen då personen inte 

blev erbjuden kognitiv beteendeterapi för sin rädsla. Trots uttryckta rädslor så upplevde två 

av personerna glädje inför de framsteg de gjorde, vilket var en viktig del för motivationen. 

Detta styrks utav Lynch (2017) som beskriver att mobilisering har en positiv effekt både på 

motoriken och humöret. Acciarresi et al. (2014) fyller även i att patienter som upplever en 
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tillfredsställande rehabilitering oftare känner glädje över sin rehabiliteringsprocess och mår 

bra när de upplever framsteg. 

 

Slutsats  
I resultatet framkom en upplevelse av att inte få den rehabilitering som var nödvändig vilket 

ledde till att rehabiliteringsprocessen upplevdes som ineffektiv. Vidare framkom det även att 

ett flertal olika känslor kunde relateras till rehabiliteringen, såsom orkeslöshet, trötthet och 

även glädje i samband med olika rehabiliteringsmoment. Det framkom även att 

rehabiliteringen upplevdes vara bristfällig och inte tillräcklig. Eftersom även bakomliggande 

forskning styrker att rehabiliteringen inte bara är bristfällig och inte heller åldersanpassad kan 

slutsater dras att rehabiliteringen i Sverige behöver förbättras. Resultatet visade hur yngre 

personer upplever rehabiliteringen efter en stroke och vidare forskning på en åldersanpassad 

rehabilitering behövs. 
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Libris 

 

Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Patografier Lästa 

patografier 

Utvalda 

patografier 

Libris 

180207 
Stroke 

 

Stroke + 

patografi 

 

Stroke + 

Biografi  

 

 

 

 

 

Skrivna på 

svenska.  

Ska finnas i 

bokformat.  

 

 

2959 st 

 

7 st  

 

 

27st  

 

 

 

 

 

Min Stroke 

(Taylor, 2009) 

 

Mitt andra liv, 

en berättelse om 

att drabbas av 

stroke. 

(Trollsten, 2010) 

 

Det gick en 

propp, en bok 

om att få stroke. 

(Jekander, 2003) 

 

Stroke – och 

sedan - ?. 

(Svendenius, 

2016) 

 

Att förlora 

pappa: stroke 

med 

personlighetsför

 

 

 

 

 

Min Stroke 

(Taylor, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Det gick en 

propp, en bok 

om att få stroke. 

(Jekander, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min Stroke 

(Taylor, 2009) 
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ändring.  

(Nordenstam, 

2007) 

 

Fjärilen i 

glaskupan: 

[berättelsen som 

blinkats fram av 

ett öga] (Bauby, 

1997)  

 

Humlan flyger 

igen – en bok 

om stroke. 

(Nelander & 

Terént, 1999)  

 

Det är ju mitt 

liv! (Bahnson & 

Toklum, 1977)  

 

Kom igen anja!: 

En anhörigs 

dagbok. (Kerbel, 

1993)  

 

Skymmningsglö

d. (Löwgren, 

2001) 

 

Är du full? Nej 

jag har haft en 

 

 

 

 

Fjärilen i 

glaskupan: 

[berättelsen som 

blinkats fram av 

ett öga] (Bauby, 

1997)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är du full? Nej 

jag har haft en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är du full? Nej 

jag har haft en 
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stroke. (Edner, 

2012)  

 

Att få stroke och 

komma tillbaka. 

(Åsén, 1997) 

 

Vändtänd. 

(Olsson, 2008)  

 

När mamma fick 

en stroke. 

(Tidström, 

2011) 

 

Hjärnblödning: 

från mörker till 

ljus. (Ivarson, 

2016) 

 

Hjärnvilja: En 

fajt mot 

strokejävulen. 

(Di- Omnia, 

2014) 

 

Tvärnit. 

(Axelson, 2013) 

 

Mitt i livet: 

positivitet och 

kraft efter 

hjärnblödning. 

stroke. (Edner, 

2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjärnvilja: En 

fajt mot 

strokejävulen. 

(Di- Omnia, 

2014) 

 

Tvärnit. 

(Axelson, 2013) 

 

stroke. (Edner, 

2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjärnvilja: En 

fajt mot 

strokejävulen. 

(Di- Omnia, 

2014) 
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(Gunnarsson, 

2015) 

 

Solveig, min 

Solveig 

(Holmberg, 

2004) 

 

Gigan: en 

läkares väg till 

sig själv. 

(Norrby, 2015) 

 

Mammas kamp 

mot mr. Stroke. 

(Örnros, 2014) 

 

Normal onormal 

– eller kanske 

bara lite 

annorlunda? 

(Alderholm, 

2010) 
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Bilaga 2 Meningsenheter 
 

Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 

 

Jag har sedan tonåren varit 

en hängiven golfare men 

nu orkade jag bara gå tre 

hål. Knappt det faktiskt. 

Dessutom kan jag inte 

påstå att jag träffade bollen.  

 

(Edner, S.59) 

 

 

Jag orkade bara gå tre 

hål. Knappt det 

faktiskt. 

 

Tappat ork 

 

Känslan av 

orkeslöshet i 

samband med 

rehabilitering. 

 

 

Varierande 

känslor i 

samband med 

rehabilitering. 

 

 

Det tog faktiskt drygt fyra 

år innan jag kände 

träningsvärk för första 

gången efter insjuknandet. 

Snacka om att jag var glad!  

 

(Edner, s.54) 

 

 

Det tog fyra år innan 

jag kände 

träningsvärk. Jag var 

glad. 

 

Känsla av 

glädje vid 

träningsvärk 

 

Att känna 

glädje över 

framsteg  

 

Varierande 

känslor i 

samband med 

rehabilitering. 

 

 

Jag hade i och för sig uttalade 

balansproblem och var 

hänvisad till att använda 

rollator, men jag kände mig 

malplacerad och rädd, mycket 

rädd. 

 

(Edner, s.37) 

 

 

Jag var hänvisad till 

att använda rollator, 

men jag var rädd. 

 

Rädsla inför 

att använda 

rollator. 

 

 

Att känna 

rädsla i 

samband med 

rehabilitering. 

 

Varierande 

känslor i 

samband med 

rehabilitering. 
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Jag var stressad över att inget 

hände på avdelningen, men 

också förstås över hela 

situationen.  

(Edner, s.43 - 44) 

 

 

Jag var stressad över 

att inget hände.  

Stressad av 

att inget 

händer på 

sjukhuset 

Rehabilitering 

inom 

sjukvården. 

Miljöns 

betydelse för 

rehabilitering. 

När min första vecka hemma 

började närma sig sitt slut 

kunde jag ta mig runt i 

lägenheten relativt 

obehindrat, och jag var 

mycket motiverad att hitta sätt 

att träna kroppen för att göra 

den starkare.  

 
(Bolte- Taylor s. 109) 
 

Jag kunde ta mig runt 

i lägenheten relativt 

obehindrat, och jag 

var motiverad till att 

träna kroppen för att 

göra den starkare. 

Motiverad 

att träna 

kroppen i 

hemmet 

 

Rehabilitering 

i hemmet. 

 

Miljöns 

betydelse för 

rehabilitering. 

 


