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Bakgrund: Cirka 30 000 personer drabbas varje år av stroke. Efterföljderna beror på skadans 
utbredning i hjärnan. Den mest påtagliga konsekvensen är negativ påverkan på motoriska 
funktioner som till exempel förlamning. En annan vanligt förekommande konsekvens är afasi 
och dysartri. Syfte: Syftet var att belysa de känslor som uppkommer i samband med att en 
person drabbas av och vårdas efter en stroke. Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie 
som baserades på en skönlitterär bok. Resultat: I studien framkom att personen upplevde en 
stor känsla av frustration på grund av sin bristande kommunikationsförmåga, bristande 
rörelseförmåga och personalens bemötande. Andra känslor som utmärkte sig var hopplöshet, 
hjälplöshet, sorg och smärta. Slutsats: Frustration visade sig vara en dominerande känsla i 
den här studien. Sjuksköterskan kan genom att beakta varje patients eget sätt att uttrycka sig 
minska frustrationen som uppkommer vid kommunikationsproblem.   
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INTRODUKTION 
I vårt arbete inom vården har vi mött många människor som till följd av en stroke 
fått afasi och förlamningar som gjort det svårt för dessa människor att uttrycka sig 
såväl verbalt som med kroppsspråk. Många personer som har insjuknat i stroke 
har varit helt friska tidigare och omställningen blir total för de som efter 
insjuknandet blir beroende av andra. Vi föreställer oss att det kan kännas 
frustrerande för en person som drabbats av en så omvälvande förändring i sitt liv. 
Sjuksköterskor och annan personal inom sjukvården har ett stort ansvar att bära i 
omvårdnaden av patienter som har svårt med kommunikationen. Om vi vet mer 
om hur en människa som fått stroke känner sig och tar mer hänsyn till patientens 
känslor har vi större möjlighet att ge en bra vård. 
 

BAKGRUND 
Stroke 
Stroke är ett samlingsnamn på hjärnblödning (intracerebrala hematom och 
subaraknoidalblödning) och hjärninfarkt (cerebrala tromboser och embolier). 

Stroke är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning och död i 
Sverige. Ungefär 30 000 personer drabbas årligen i landet. Lika många män som 
kvinnor insjuknar och det är vanligen medelålders och äldre personer som drabbas 
(Stroke-riksförbundet, 2005).  

Majoriteten utgörs av hjärninfarkt, 85 %, och hjärnblödning utgör resterande 
procent. Den främsta riskfaktorn för att drabbas är hypertoni (högt blodtryck). 
Andra riskfaktorer utgörs av arterioskleros (åderförkalkning), diabetes och 
hjärtsjukdomar som till exempel förmaksflimmer (Ericson & Ericson, 2008). 

Stroke ger upphov till hjärnskada när hjärnvävnaden drabbas av syrebrist 
(ischemi). Hjärnblödning kan uppstå på två sätt: genom att ett kärl brister på 
grund av försvagning i kärlväggen som orsakats av arterioskleros samt genom 
aneurysm, dvs. ett pulsåderbråck som brister (Stroke-riksförbundet, 2005). 
Hjärnblödning orsakar ischemi på grund av att blödningen förorsakar ett förhöjt 
intrakraniellt tryck samt lokal tryckökning i skadeområdet (Ericson & Ericson, 
2008). Hjärninfarkt är ett resultat av en trombos eller emboli som täppt till någon 
av pulsådrorna i hjärnan och därmed orsakar ischemi i hjärnvävnaden (Stroke-
riksförbundet, 2005). Symtomen vid stroke beror på vilken del av hjärnan som 
skadan uppkommer. Vanliga symtom är känselnedsättning och domningar, 
halvsidig förlamning, afasi, dysartri och balansrubbningar (Almås, 2002). 

Omfattningen av hjärnskadan beror företrädesvis på vilken grad av ischemi som 
hjärnvävnaden utsatts för. Konsekvenserna efter stroke ser därmed olika ut 
(Ericson & Ericson, 2008). Den mest påtagliga konsekvensen är negativ påverkan 
på motoriska funktioner. Förlamning i olika grad, försämrad balans och spasticitet 
(ökad muskelspänning) är vanliga (Almås, 2002). Dolda funktionsnedsättningar är 
även vanligt förekommande, som t.ex. depression, koncentrationssvårigheter, 
trötthet, problem med närminnet och affektlabilitet, dvs. svårigheter att kontrollera 
skratt och gråt (Stroke-riksförbundet, 2005). 
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Enligt beräkningar är det ungefär 100 000 personer i Sverige som lever med 
någon form av följdtillstånd efter stroke (Ericson & Ericson, 2008). 

Hemipares och hemiplegi 
Hemipares och hemiplegi innebär en halvsidig förlamning av kroppen efter stroke 
och kan uttrycka sig i olika grader från nedsättning/försvagning till total 
förlamning. Musklerna i bål, armar och ben kan påverkas men även 
ansiktsmusklerna och inre organ som tarmar och urinblåsa. Förlamningar i ansikte 
och svalg kan göra att personen får svårigheter att äta, dricka och tala. 
Förlamningen innebär dessutom att personen ofta känner sig hjälplös och 
beroende av andra för att kunna klara av sina personliga behov (Almås, 2002).  

Afasi och dysartri 
Afasi och dysartri drabbar approximativt 40 % av alla personer som insjuknar i 
stroke (Ericson & Ericson, 2008). Dysartri innebär artikulationsproblem, det vill 
säga problem att uttala orden vilket beror på pareser (förlamningar) i 
ansiktsmuskulaturen som därmed orsakar sluddrigt och otydligt tal. Dysartri är 
inte relaterat till afasi, men inverkar i likhet med afasin på kommunikations- 
förmågan hos personen (Almås, 2002).  
 
Afasi orsakas av skada i språkcentrum i hjärnan som förorsakar sämre förmåga att 
tala och/eller tolka talat eller skriftligt språk (Almås, 2002; Ericson & Ericson, 
2008). Beroende på hur stor skadan i språkcentrum är blir svårighetsgraden av 
afasi olika. Således skiljer man emellan olika varianter av afasi dock är det 
ovanligt med en ren form av afasi. Majoriteten av personerna har en kombination 
av de olika typerna (Almås, 2002). 
 
Att bli av med förmågan att kommunicera med omgivningen upplevs i många fall 
som värre än att bli förlamad. Allt blir besvärligt - som att känna törst eller behöva 
besöka toaletten kan skapa oerhörda problem och förorsaka lidande om man inte 
har förmågan att säga ifrån. Det kan vara mycket uttröttande och frustrerande för 
personen att försöka meddela sig till vårdpersonalen och omgivningen (Almås, 
2002). Sundin, Norberg & Jansson (2000) beskriver även att personer med afasi 
finner sin oförmåga att kommunicera som deprimerande och oerhört frustrerande. 
 
Kommunikation 
Begreppet kommunikation kommer ur latinets communicatio och communico som 
kan definieras som ett ”ömsesidigt utbyte” och något att ”göra gemensamt” 
(Nationalencyklopedin, 2010). 
 

"Att kommunicera är att förmedla sig, att göra en tanke eller en 
känsla till en gemensam angelägenhet för två eller flera individer" 
(Dulong & Poulsen, 2000, s.93) 

Kommunikation inom sjukvården mellan vårdtagare och vårdgivare är oerhört 
viktigt; kommunikation sker för överlevnad, samarbete och för tillfredställande av 
personliga behov. Det är av stor betydelse att vårdtagare och vårdgivare gör sig 
förstådda för varandra för att mötet emellan parterna skall bli effektivt (Fossum, 
2007). Enligt Travelbee (1971) kommunicerar sjuksköterskan vid varje möte med 
patienten. Kommunikationen sker vid samtal, när båda parterna är tysta och även 
omedvetet. Sjuksköterskan måste förstå meningen med patientens kommunikation 
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och använda informationen till att planera omvårdnadsåtgärder för patienten. Bra 
kommunikation är en förutsättning för att omvårdnaden skall lyckas och att 
patienten ska kunna uppleva mening i sin tillvaro. Bra kommunikation förutsätter 
en mellanmänsklig relation, dvs. en jämlikhet människor emellan där rollen 
mellan sjuksköterska och patient tonas ut (Travelbee, 1971). 

Kommunikation kan delas in som verbal och icke-verbal. Den verbala 
kommunikationen uttrycks i tal och skrift och den icke-verbala kommunikationen 
sker genom överföring av ett meddelande utan att använda sig av ord genom 
kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck (Travelbee, 1971). Genom ansiktet 
uttrycker vi många känslor som glädje, sorg, överraskning, ilska etc. Ansiktet är 
därmed en av de viktigaste icke-verbala kommunikationskanalerna (Kristoffersen 
Jahren, Nortvedt & Skaug, 2007). Det är viktigt att som vårdpersonal observera 
patientens förmåga att uttrycka sig och hur hon/han gör det, till exempel om 
patienten istället för via språket uttrycker sig på något annat vis. Ofta är det 
besvärligt för personer med stroke att kommunicera icke-verbalt eftersom pareser 
i ansiktsmuskulatur och extremiteter kan göra henne/honom mimikfattig (Almås, 
2002).  

Subjektiv kropp 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att människan 
har tillträde till livet via den subjektiva kroppen. Kroppen kan förstås som något 
levande, ett subjekt. Människan lever genom sin kropp så länge hon/han lever. 
Utan kroppen finns det ingen värld. Tillgången till världen begränsas om inte 
kroppen fungerar som den ska. Varje rubbning i kroppens funktioner medför en 
förändring av tillgången till världen och till själva livet. En sådan förändring blir 
extra påtaglig när en människa insjuknar i en sjukdom, svår skada eller lidande. 
 
Lidande 
Eriksson (1994) anser att lidandet är en del av livet och varje människas lidande är 
unikt. För en person som drabbats av en stroke kan lidandet vara beroende av att 
inte kunna röra sig, kommunicera eller att inte bli bemött med respekt av 
vårdpersonalen. Eriksson (1994) menar vidare att det finns tre olika former av 
lidande inom vården; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande.  
 
Sjukdomslidandet åsamkas människan vid sjukdom och kan även upplevas i 
relation till behandling. Sjukdomslidandet kan vara själsligt och andligt och 
åsamkas människan vid upplevelser av förnedring, skam och skuld som 
människan upplever i samband med sin sjukdom eller behandling. 
Sjukdomslidandet kan även uppkomma av en intolerant inställning från 
vårdpersonalens sida. Sjukdomslidandet är nära besläktat med vårdlidandet 
(Eriksson 1994). 

Vårdlidandet är det lidande som upplevs i samband med vårdsituationen eller vid 
brist på vård (Eriksson, 1994). Den centrala innebörden av vårdlidande är att den 
lidande människan inom sjukvården blir förbisedd (Dahlberg et al, 2003). 
Vårdlidandet kan uttryckas i fyra olika former: kränkning av patientens värdighet, 
fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård (Eriksson, 1994). 
För att förhindra sjukdoms- och vårdlidande är det viktigt att vårdpersonalen tar 
sin tid att förstå personer med stroke som drabbats av förlamning och har 
kommunikationsproblem. 
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Livslidandet innebär ett lidande som är kopplat till livssituationen och levandet i 
alla skeden. Sjukdom och situationen att vara patient berör hela människans 
livssituation och det självklara vanemässiga livet sätts ur spel och tas mer eller 
mindre ifrån personen (a.a.). En person med stroke kan uppleva livslidande på 
grund av den mycket förändrade livssituationen. Att varken kunna röra sig eller 
kommunicera innebär en begränsad livssituation och då kan ett livslidande infinna 
sig. 
 
Tidigare forskning 
Det svåraste för personer som fått en stroke är att bli beroende av andra. De 
upplever en känsla av hjälplöshet när de själva inte kan klara vardagslivet, då de 
flesta haft ett aktivt liv innan insjuknandet (Hamilton, 2000). Under den första 
tiden efter en stroke är ofta rädslan att få en ny stroke överväldigande och känslan 
av att tappa kontrollen och bli beroende av andra påverkar livskvalitén i negativ 
riktning (Rochette, St-Cyr Tribble, Desrosiers, Bravo & Bourge, 2005).  
Livskvalitén påverkar även den drabbade negativt i form av att man ofta blir 
väldigt trött och inte orkar så mycket som förut, inte kan prata som förut och inte 
heller utföra saker praktiskt såsom man kunde före insjuknandet (Bruun Wyller & 
Kirkevold, 1999). Det sociala livet påverkas ofta genom att man förlorar vänner 
och inte längre kan utföra de sociala aktiviteter man höll på med innan 
insjuknandet. Många känner skam och sårbarhet inför sina gamla vänner och 
föredrar därför att dra sig tillbaka självmant, vilket får till följd att man känner sig 
isolerad och nedstämd. En del har övervägt att ta sitt liv (Dowswell, Lawler, 
Dowswell, Young, Forster & Hearn, 1999).  
 
Problemformulering 
Vi anser att det är viktigt för vårdpersonal att vara medveten om de känslor som 
uppkommer hos personer som drabbats av stroke, för att det ofta helt eller delvis 
uppstår kommunikationsproblem, speciellt då personen har afasi som en följd av 
sin stroke och inte kan uttrycka sig verbalt. Om vårdpersonal har en ökad insikt i 
vilka känslor som ofta dominerar hos en person som drabbats av stroke är det 
större chans för vårdpersonal att kunna bemöta dessa patienter på ett så bra sätt 
som möjligt. Därför vill vi belysa ur ett patientperspektiv hur sjukdomen kan 
påverka och vilka känslor som individen upplever när han eller hon drabbas av 
stroke. 
 
SYFTE 
Syftet var att belysa de känslor som kan uppkomma hos en person med stroke och 
som till följd av sjukdomen fått afasi och blivit förlamad. 

METOD 
Design 
Studien var en kvalitativ litteraturstudie. Den byggde på en självbiografisk bok. 
En självbiografi skildrar individens livshistoria och upplevelser skrivna antingen 
av individen själv eller av någon annan (Friberg, 2006). Kvalitativa studier syftar 
att tolka och förstå individens subjektiva upplevelse och erfarenheter (Forsberg & 
Wengström, 2003). Vid kvalitativa studier passar skrivna berättelser bra då de 
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inriktar sig på någon företeelse i individens erfarenhet och belyser det fenomen 
som ska granskas i studien (Dahlberg, 1997). 

Litteratursökning, urvals-, inklusions- och exklusionskritierier 
Inklusionskriterierna var att självbiografin skulle vara verklighetsbaserad och 
egenhändigt skriven av en person som insjuknat i stroke och fått varaktiga besvär 
i form av förlamning och afasi. Boken skulle behandla de känslor som 
uppkommer i samband med detta. Andra diagnoser exkluderades samt den 
litteratur som inte var skrivna av personen i fråga. Litteratur på andra språk än 
svenska exkluderades också för att inte riskera att textens innehåll skulle kunna 
misstolkas.  

Vi kände sedan tidigare till boken Förlamningen. En litteratursökning utfördes i 
LIBRIS söktjänst. Sökorden stroke och förlamning kombinerades vilket gav tre 
resultat, vari Förlamningen ingick. De andra två böckerna exkluderades då de inte 
passade till syftet. Andra sökord som kombinerades var stroke och självbiografi 
som gav sex resultat. En av dem lästes: Det gick en propp av Anita Jekander 
(2003) men boken passade inte under inklusionskriterierna eftersom den var 
skriven av en annan person. De övriga resultaten passade inte in i syftet. En tredje 
sökning utfördes för att hitta någon nyare bok från 2009 vilket gav elva resultat, 
där sökordet var stroke. Tio av de elva böckerna ansågs inte heller passa till syftet. 
Enda självbiografin var Min stroke av Jill Bolte Taylor (2009), men den passade 
inte in under inklusionskriterierna på grund av att den var översatt från engelska. 

Den självbiografi som användes i studien var: 

Åhgren, Carl- Erik (1986) Förlamningen 
1981 insjuknar Carl-Erik Åhgren i en allvarlig stroke som medför att han blir 
dubbelsidigt förlamad och även förlorar talförmågan. Hans tankeverksamhet 
förblir dock intakt. Tio månader senare är vänster arm så pass rörlig att han kan 
börja skriva på en skrivmaskin som hans fru ordnat åt honom. I sina anteckningar 
skildrar han sin upplevelse och känslor av att drabbas av stroke, av att vara patient 
och av att bli vårdad. 
 
Analysmetod 
Innehållsanalysen av självbiografin baserades på Graneheim och Lundmans 
(2004) tolkning av en kvalitativ innehållsanalys. Analysen kan vara antingen 
manifest eller latent och analysprocessen delas in i ett antal steg. Vid en latent 
analys görs en tolkning av den underliggande meningen i texten och vid en 
manifest analys skall texten endast ses som den är och ingen djupare tolkning görs 
av innehållet. När texten har lästs igenom plockas meningsenheter ut varpå man 
sedan kondenserar dessa. De kondenserade meningsenheterna abstraheras sedan, 
vilket innebär att de kodas och sorteras in i underkategorier, kategorier och teman 
(Graneheim & Lundman, 2004). 

En latent innehållsanalys av bokens innehåll gjordes och följande steg av analysen 
utfördes: Genomläsning av material, urval av meningsenheter, kondensering av 
meningsenheter, kodning av de kondenserade meningsenheterna och slutligen 
indelning i kategorier. 
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Först lästes boken igenom för att få en helhetsbild av innehållet i boken. Sedan 
plockades meningsenheter ut ur texten med studiens syfte i åtanke och dessa 
diskuterades kontinuerligt för att vara överrens om att meningsenheterna stämde 
överrens med syftet. En meningsenhet är enligt Granskär och Höglund-Nielsen 
(2008) ett meningsbärande fragment av texten och kan bildas av meningar, ord 
och stycken av en text som hör samman.  
I nästa steg kondenserades meningsenheterna vilket innebär att texten i 
meningsenheterna kortas ned medan den centrala andemeningen i texten 
bibehölls. De kondenserade meningsenheterna kodades sedan. Koden är enligt 
Granskär och Höglund-Nielsen (2008) en benämning för dessa enheter och 
skildrar dess innehåll så koncentrerat som möjligt. Dessa delades sedan in i 
kategorier. En kategori utgörs av åtskilliga koder som har en likartad innebörd 
(a.a.). Kategorierna diskuterades för att vara samstämmiga över vilka koder som 
skulle höra ihop under respektive kategori och vilken känsla dessa förmedlade. 
Meningsenheterna, kondensering av meningsenheterna, kodning och kategorier 
ställdes upp i en tabell för att få en bättre översikt över innehållet och på så sätt 
göra analysarbetet lättare. 

 

Tabell 1: Exempel på analysförfarandet 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 
Det är en annan sak som 
förvånat mig mycket. Det är 
att varje morgon bär 
personalen in ett nytt glas med 
vatten men endast i 
undantagsfall får jag dricka av 
det. 

Varje morgon bär 
personalen in ett nytt 
glas med vatten men 
endast i undantagsfall 
får jag dricka av det. 

Erbjuds sällan 
dricka när nytt 
vatten sätts in. 

Känsla av 
frustration 

Ytterligare exempel på analysförfarandet kan ses i bilaga 1. 

 

RESULTAT 
När vi i resultatet använder oss av begreppet han och honom menas Carl-Eric 
Åhgren. 

Syftet med studien var att belysa de känslor som uppkommer i samband med att 
en person drabbas av och vårdas efter en stroke. I vårt resultat redovisas sju 
kategorier, känsla av frustration, känsla av hjälplöshet, känsla av smärta, känsla av 
sorg, känsla av glädje, känsla av hopplöshet och känsla av tristess. Frustrationen 
var den dominerande känslan som framkom i självbiografin. Författaren var fullt 
medveten om vad som hände med honom, men han kunde inte meddela sig med 
omgivningen till en början. När han efter en tid fått sin kommunikator uttryckte 
han sig vältaligt och ett antal citat ur boken har tagits med för att förtydliga hans 
känslor. 
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Känsla av frustration 
Svårigheten med att kommunicera med andra skapade frustration för honom på 
grund av afasin och hans mycket begränsade rörelseförmåga. Det gällde såväl 
problemet med att skapa återkoppling och att visa att han hade förstått 
vårdpersonalens budskap, som svårigheten att uttrycka sin vilja eller önskan. Allt 
förvärrades när han betraktades som dum för att andra trodde att han inte förstod. 
Han jämförde sin situation med föreställningen om hur döva människor kan 
uppleva sin situation: Han menade att de hade ungefär samma problem som han 
själv på det vis att han inte kunde bemedla att han tagit emot och förstått den 
information han fått. När folk skrek åt honom för att göra sig förstådda kände han 
sig nedvärderad och kränkt, vilket fick till följd att han blev irriterad på sin 
omgivning och frustrerad över att inte kunna meddela sig. 

Missförstånd skapade en ansenlig känsla av frustration när han försökte uttrycka 
sig verbalt, men blev missuppfattad av sin omgivning. Han blev anklagad för att 
låta arg när han försökte förmedla något, eftersom han bara fick fram läten som 
ingen förstod, men som många uppfattade som aggressivt. När han däremot satt 
tyst blev han även anklagad för att vara sur och tjurig. Frustrationen växte när han 
kände att hur han än gjorde så uppfattades han på fel sätt.  

Han kände ofta frustration över vårdpersonalens obetänksamhet när de skulle 
utföra vissa omvårdnadsuppgifter: När de varje morgon satte ett glas friskt vatten 
på hans bord tänkte vårdpersonalen ofta inte på att erbjuda honom att dricka av 
det. Han var oförmögen att dricka på egen hand och hade behövt hjälp med det.   
Förut när han var frisk var han van vid att dricka mycket. Nu kändes det 
frustrerande att inte själv kunna dricka när han var törstig. 

Vårdpersonalen lade ner olika mycket arbete för att försöka förstå honom när han 
försökte kommunicera med dem. En del ansträngde sig för att förstå, medan andra 
inte ens bemödade sig trots stora ansträngningar från hans sida att göra sig 
förstådd:  

”Det hjälpte inte att jag skrev ett meddelande på min kommunikator. 
Hon förstod i alla fall inte eller ville inte förstå.” (Åhgren, 1986, 
s.18). 

Känsla av hjälplöshet 
Från att ha klarat sig själv och varit en aktiv person var det en omstörtande 
förändring att plötsligt inte kunna röra sig eller kunna tala: 

”Där låg jag lika hjälplös som ett nyfött barn” (Åhgren, 1986, s.7).  

Han uttryckte känslor vid uppvaknandet som total hjälplöshet och känslan av att 
livet var slut redan vid 57 års ålder. Att vakna upp till medvetande och upptäckta 
att han var förlamad och inte kunde prata var chockartat. Behandlingen han fick 
inledningsvis kändes som tortyr eftersom ingen tilltalade honom och känslan av 
hjälplöshet förstärktes av att han inte på något sätt lyckades förmedla att han var 
vid medvetande. Det är inte bara konstaterandet att han var hjälplös som 
uttrycktes, utan också en känsla av hjälplöshet som också förmedlade en stor sorg 
över det nyblivna tillståndet som hjälplös person. 
 
Tanken att inte kunna styra över sin egen kropp längre – inte ens kunna vara i 
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stånd att begå självmord när han kände att det inte fanns någon återvändo gav en 
känsla av hjälplöshet. Han beskrev hur han ibland hade funderingar på att vilja ta 
sitt liv för att slippa undan sitt elände, men han hade inte förmågan att göra det på 
grund av sin förlamning. Detta gjorde att han kände stor hjälplöshet av att inte 
längre kunna bestämma över sin egen kropp och över sitt eget liv: 

”Jag hade livliga fantasier om hur jag skulle kunna ta mitt liv, för 
att göra slut på det helvete jag råkat in i men det kunde jag ju inte.” 
(Åhgren, 1986, s.8). 

En dag blev han offer för en strid mellan personalen: Vid ett tillfälle när det 
serverades soppa och han satte i luftstrupen och fick ett kraftigt hostanfall, blev de 
fyra i personalen oeniga om huruvida han borde äta soppa eller inte. Han beskrev 
att de stod bredvid honom, två personer på var sida om honom, och stred för sin 
sak. Ingen tog notis om honom och han kände sig som ett offer för deras behov av 
att visa vad de kunde. Det faktum att de överhuvudtaget inte intresserade sig för 
honom och försökte få reda på vad han ansåg om saken gjorde att han kände 
hjälplöshet när han inte blev tillfrågad och heller inte kunde uttrycka sina känslor.  

Känsla av hopplöshet 

Han hade aldrig kunnat föreställa sig att bli liggande förlamad efter en stroke. 
Återkommande beskrevs känslan av hopplöshet över att hans liv var slut. Han 
som hade varit så aktiv var helt övertygad om att det tillstånd han fått erfara efter 
sin stroke inte var något värdigt sätt att leva på. Han ansåg att det var omöjligt att 
leva ett liv som totalförlamad. Dock insåg han att han inte hade något annat val än 
att inse fakta: 

”Att vegetera liggande i en säng föreföll mig omöjligt och det är just 
det jag gjort i ett år nu och det blir säkert minst ett år till.” (Åhgren, 
1986, s.25).  

Oftast såg han ingen ljus framtid, utan det var just hopplösheten som präglade 
hans framtidssyn. Trots att han fick rehabilitering och blev något bättre 
rörelsemässigt och att han i senare skede kunde uttrycka alltmer önskningar, 
mycket på grund av skrivmaskinen, så såg han inte mycket hopp.  

Känsla av smärta 
En förlamning som innebar att han inte kunde röra på sig men känseln fanns 
fortfarande kvar innebar starka smärtförnimmelser av att bli felplacerad eller att 
inte bli förflyttad eller vänd så ofta som han skulle ha önskat: 

”Tänk er ett ben, som saknar muskler men kan känna smärta, bli 
placerat med knäet i tomma luften och du själv på sidan, på en axel 
som likaså saknar varje gnutta muskulatur men där varje tryck ger 
en smärtimpuls och du kan inte röra dig men smärtan stegras under 
två timmar. För så lång tid tar det mellan varje gång biträdena 
vänder dig. Och det hela börjar på nytt med en ny smärttopp före 
nästa vändning, vecka ut och vecka in.” (Åhgren, 1986, s.8). 

Han nämnde vid ett flertal tillfällen känslan av smärta som framkallades utifrån att 
han till exempel låg eller satt obekvämt och att han också ansåg att det tog för 
lång tid mellan vändningarna. Han uttryckte också frustration över att viss 
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personal inte lade sig vinn om att se till att han hade det bekvämt, vilket 
försvårade smärtan betydligt. Men han hyllade också den vårdpersonal som tog 
sig tid med honom och inte gav sig förrän de försäkrat sig att han satt eller låg 
bekvämt. Han menade att denna personal var änglar som förgyllde vissa dagar. 

Känsla av sorg 
Insikten om den förändring som skett och insikt om det intryck han gav utåt 
skapade nedstämdhet: 

”Ofta när jag satt i dagrummet iakttog jag mina medpatienter. De 
var alla svårt skadade men hur jag än ansträngde mig kunde jag 
inte finna någon som var sämre än jag själv och behövde ingen 
spegel för att förstå hur jag själv tog mig ut. Det var lätt att gråta 
sådana dagar.” (Åhgren, 1986, s.12).  

Han hade också svårt att styra sina känslor vilket gjorde att han skrattade och grät 
om vartannat utan någon som helst kontroll. Han kände sig förtvivlad över sina 
ständiga känsloutbrott för han var så medveten om sin ledsamma situation. 

Känsla av glädje 
Känslan av glädje var en sällsynt företeelse, men ibland lystes tillvaron ändå upp 
av små glädjeämnen. Den första gången han besökte sitt hem efter tio månaders 
sjukhusvistelse grät han av glädje då känslorna blev alltför starka för honom att 
hantera. Inte minst de dagliga besöken av hustrun gjorde livet uthärdligt och 
böckerna han läste gav honom något annat att tänka på: 

”Ett glädjeämne har jag i alla fall. Det är böckerna som gör 
dagarna uthärdliga och min fru som besökt mig varje dag sedan jag 
kom hit.” (Åhgren, 1986, s.12).  

Han  erkände för sig själv att han faktiskt  hade vant sig vid sitt tillstånd och de 
dagar han kunde känna glädje, var livet mycket lättare för honom att uthärda. Att 
kunna uttrycka sig skriftligt och få tillfälle att läsa gjorde att hans dagar fick ett 
rikare innehåll. Hustruns dagliga visiter var en stor glädjekälla för honom.  

Känsla av tristess 
Tillvaron präglades av monotoni i början då han var sjuk och alltjämt 
sängliggande. Dagarna av passivitet och väntan blev väldigt långa: 

”Har jag talat om att enda utsikten var 544 tegel med murbruk 
emellan. Jag räknade dem i snöyra och klart väder men det blev 
alltid samma tal.” (Åhgren, 1986, s.10).  

Frånvaron av yttre intryck i miljön är mycket talande i sig när han beskrev hur han 
räknade antalet stenar i den tegelvägg som var hans utsikt ifrån den bädd han låg i. 

DISKUSSION  

Diskussionen uppdelas i metoddiskussion, där valet av metod och innehållsanalys 
diskuteras, samt resultatdiskussion, där studiens resultat diskuteras och jämförs 
med aktuella studier. 
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Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa de känslor som uppkommer i samband med att 
en person drabbas av och vårdas efter stroke. Metoden som valdes för att besvara 
syftet till studien var en kvalitativ litteraturstudie av en självbiografisk bok. Denna 
metod anses lämplig då det var personens egna känslor som ska belysas. Enligt 
Forsberg och Wengström (2003) avser kvalitativa studier att tolka och förstå 
individens subjektiva upplevelse och erfarenheter. Självbiografier skildrar 
individens egna erfarenheter och läsaren får därmed en inblick i en annan 
människas upplevelse och värld. Kvalitativa artiklar uteslöts ur studien då det var 
svårt att hitta tillräckligt med forskningsartiklar som direkt hade med syftet att 
göra, därav valdes en självbiografi för att svara på studiens syfte. Hade istället 
artiklar använts skulle resultatet troligtvis blivit annorlunda. Empiriska intervjuer 
valdes bort på grund av tidsbrist och även på grund av att personerna kan ha svårt 
att uttrycka sig och en misstolkning då kunde göras. 

Litteratursökningen av självbiografier utfördes i LIBRIS söktjänst då 
sökmöjligheterna i Blekinge Tekniska Högskolas bibliotekskatalog var 
begränsade, eftersom mer än ett sökord inte kunde kombineras. Anledningen till 
att boken Förlamningen valdes är att den speglar personens känslor på ett genuint 
sätt och passade därmed till studiens syfte. Trots att boken är över 30 år gammal 
är den fortfarande relevant i sitt beskrivande av en människas känslor i samband 
med insjuknandet i stroke. Dock hade resultatet eventuellt blivit bredare och mer 
nyanserat om flera självbiografier hade använts. Men boken var så pass 
innehållsrik och passade syftet så väl att endast denna bok valdes att tas med i 
studien. Under de 30 år som gått från då att boken skrevs är vi väl medvetna om 
att både sjukvården och omvårdnaden för patienter med stroke har utvecklats i 
stor grad och blivit mer specialiserad. Strokeenheter har uppkommit och 
vårdpersonalen har fått mer utbildning i omhändertagandet av patienter med 
stroke. Därmed kan resultatet ha blivit annorlunda om nyare självbiografier hade 
använts.  
 
Övrig litteratur under litteratursökningen ansågs ej passa till syftet då böckerna 
oftast var skrivna av någon annan eller ur en annan synvinkel till exempelvis 
anhörigas istället för personens egna. En av böckerna var även översatt från 
engelska till svenska vilket gör att det är en risk att en viss tolkning redan har skett 
i översättningsarbetet. Boken exkluderades därför. 

Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en kvalitativ innehållsanalys valdes 
för att den är utförlig och är vanligt förekommande vid analys av 
vårdvetenskapliga kvalitativa forskningsfrågor. Den har även ett systematiskt 
tillvägagångssätt, vilket underlättar struktureringen av analysarbetet. Metoden 
anses därmed lämplig till analys av materialet. Nackdelen med denna analysmetod 
är att den är tidskrävande. Innehållsanalysen utfördes tillsammans och de olika 
stegen i analysen diskuterades fortlöpande under analysens gång för att vara 
överens om att innehållet i boken tolkats rätt och att det var relevant till syftet. 
Detta höjer studiens trovärdighet. Meningsenheterna som plockades ut passar bra 
ihop med studiens syfte. Men efter kodningen uppkom svårigheter att formulera 
subkategorier och därmed uteslöts dessa. De slutgiltiga kategorierna och resultatet 
skildrar utförligt de känslor som framkom i boken och anses vara tillräckliga för 
att svara på studiens syfte. Men då resultatet bygger på tolkning av personens 
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känslor i boken kan resultatet se annorlunda ut om analysen av samma bok utförs 
av andra personer, då alla människor har sitt eget sätt att tolka. 

Resultatdiskussion 

När vi nämner författaren menas Carl-Erik Åhgren.  

De känslor som uppkommer hos en människa efter insjuknande i stroke 
framkommer tydligt i resultatet, vilket överensstämmer med studiens syfte. Med 
beroendet eller den förlorade förmågan följer känslor av exempelvis maktlöshet 
eller hjälplöshet och frustration – beroende på vilket sammanhang beroendet i sig 
förekommer. Studiet av tidigare forskning gav oss idén att ta reda på mer om hur 
människor som drabbats av stroke känner.  
 
Resultatet visar att författaren upplever en ansenlig känsla av frustration och 
hjälplöshet efter sin stroke på grund av sin förlamning, sin bristande 
kommunikationsförmåga till följd av afasi och bemötande från vårdpersonalen. 
Ilska och frustration är känslor som ofta dyker upp hos personer som haft en 
stroke på grund av att individen ofta känner att hon eller han numera inte kan 
utföra de praktiska saker man kunde förut. Det är vanligt att många förstärker sin 
frustration genom att jämföra sitt nuvarande liv med det liv de hade före sin stroke 
Det är viktigt att vårdpersonal har förståelse för hur personer som fått en stroke 
upplever sitt insjuknande och återhämtningen från denna, eftersom sådan kunskap 
ifrån personalens sida kan göra rehabiliteringen mer effektiv (Burton, 1999).  
 
Människor som behandlar honom som mindre vetande och oftast inte tror att han 
förstår, orsakar ett sjukdomslidande hos honom. Då han har utmärkt hörsel känner 
han sig kränkt när folk skriker åt honom för att göra sig förstådda. 
Sjukdomslidande yttrar sig även genom en fördömande inställning från 
vårdpersonalens sida (Dahlberg et al, 2003). Kränkande behandling kan också 
vara att se patienten som ett objekt enligt Hamilton (2000), som istället förordar 
att patienten ska ses som ett subjekt, vilket i sin tur får patienten att känna 
välbefinnande och de blir behandlade som medmänniskor. Även Arman och 
Rehnsfeldt (2007) menar att en patient som känner sig sedd mår bra. Vårdpersonal 
som gör ”det lilla extra” för patienten och behandlar henne/honom som en 
medmänniska bevarar värdigheten hos en person och får henne/honom att känna 
sig värdefull och bekräftad . Detta innebär att personen känner sig betydelsefull 
och ”sedd” vilket kan ge hopp som i sin tur kan göra att personen känner sig lite 
bättre (a.a.).  Åhgren lovordar också de sjuksköterskor som gör dagen uthärdlig – 
de som inte ger upp förrän de har förstått vad han vill. Travelbee (1971) hävdar 
också vikten av subjektifiering av patienten då hon förordar mellanmänskliga 
relationer. Det är därmed viktigt för personens välmående att hon eller han 
behandlas med respekt. Hamilton (2000) bekräftar hur viktigt det är för patientens 
välbefinnande att få känna sig sedd och därmed bli sedd som ett subjekt istället för 
att bli sedd som ett objekt, vilket gör att hon eller han känner sig kränkt (a.a.). 
 
Frustrationen är ofta framträdande när han till exempel inte kan kommunicera på 
ett sätt så att han blir förstådd, eller inte kan få hjälp när han behöver. Enligt 
Travelbee (1971) är det viktigt för sjuksköterskan att förstå vad patienten menar 
när han eller hon försöker kommunicera med patienten. Travelbee (1971) menar 
vidare att en bra kommunikation är en förutsättning för en god omvårdnad, vilket 
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styrks i när författaren berömmer personal för deras envishet att verkligen se till 
att förstå honom. När kommunikationen inte fungerar orsakas enligt Eriksson 
(1994) ett vårdlidande som exempelvis när vårdpersonalen inte anstränger sig att 
förstå honom, vilket förorsakar känslor av frustration och även hjälplöshet och 
eventuellt hopplöshet hos den berörde. 
 
 Författarens känsla av total hjälplöshet styrks i Hamiltons (2000) studie. Denna 
handlar om ämnet förändring från oberoende till hjälplöshet. Hamilton (2000) 
menar att den känsla som är värst för personer som drabbats av stroke är känslan 
av hjälplöshet. Dock bör viss skillnad på personer beaktas, eftersom författaren 
även hade verbala kommunikationsproblem till skillnad från personerna i 
forskningsartiklarna. Så i boken är det inte själva hjälplösheten som är värst, utan 
det är de känslor av frustration som uppkommer av hjälplösheten som erfars av att 
dagliga praktiska handlingar inte kan utföras självständigt, och av att han inte har 
förmågan att kunna be om hjälp. Enligt Dahlberg et al (2003) påverkar 
förlamningen den subjektiva kroppen negativt och därmed begränsas individens 
tillgång till världen till följd av den nedsatta rörligheten.  
 
 

SLUTSATS 
Denna studie ger ett resultat som belyser många olika känslor som uppkommer 
hos en person som av sin stroke fått afasi och blivit förlamad. Framförallt 
uppkommer känslan av frustration på grund av den begränsade kroppsliga 
förmågan. Åhgren lär oss vikten av att aldrig glömma att beakta känslor hos 
människor som har svårt att kommunicera. Väsentligt är att söka andra 
kommunikationsvägar i mötet med personer som haft en stroke då åtskilliga vägar 
för kommunikation kan vara stängda. Att lära känna varje individs unika sätt att 
uttrycka sig underlättar för sjuksköterskan att tolka personens eget kroppsspråk. 
Vi anser att mer forskning behövs om personers känslor efter en stroke för att 
förbättra bemötande och kommunikation hos de personer som saknar förmåga att 
kommunicera verbalt. 

 

BILAGA 

Exempel på analysförfarandet ses i bilaga 1. 
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  Bilaga 1 

 Innehållsanalys Förlamningen         
Innehållsenhet Kondensering Kod Kategori Sida 

Mot vänster sida glider jag men ingen ser 
mig eller hör mina försök till rop. Det blir 
visst ett långt utdraget äää-ljud som 
drunknar i alla andra läten. Man måste vara 
frisk för att klara långvård. 

 Glider mot vänster men ingen ser mig 
eller hör mina försök till rop. Det blir 
ett långt utdraget äää-ljud som 
drunknar i alla läten.  

Glider mot vänster, ingen ser eller 
hör mina rop på hjälp. 

Känsla av frustration 11 

Där låg jag lika hjälplös som ett nyfött barn. 
Inga ljud, inte en rörelse, endast ett svagt 
snarkande från den förlamade halsen. 
Hjärnan fungerade och jag tänkte: "Det här 
blev alltså ditt liv. Död vid 57 års ålder." 

 
Där låg jag lika hjälplös som ett nyfött 
barn. Hjärnan fungerade och jag 
tänkte: "Det här blev alltså ditt liv. Död 
vid 57 års ålder." 

Hjälplös som ett barn. Känsla av hjälplöshet 7 

När min fru gått hem och TV är slut är det 
bara att kalla på de båda nattbiträdena för 
att bli vänd i ett bekvämt sovläge. Det är 
möjligt nu men inte när jag var som sämst. 
Då var varje dag en fasa. För varje minut 
ökade smärtan i knän och axlar tills hela 
kroppen var en enda glödande smärta. 

När jag var som sämst var varje dag en 
fasa. För varje minut ökade smärtan i 
knän och axlar tills hela kroppen var en 
enda glödande smärta. 

 Gör ont att ligga obekvämt. Känsla av smärta 17 

Jag hade livliga fantasier om hur jag skulle 
kunna ta mitt liv, för att göra slut på det 
helvete jag råkat in i men det kunde jag ju 
inte. 

Fantiserade om hur jag skulle ta mitt 
liv, men jag kunde ju inte. 

Ville ta mitt liv, men kunde inte. Känsla av maktlöshet 8 

Vad ska man göra när kroppen vägrar lyda 
order vare sig den är uppbyggande eller 
destruktiv? För mitt liv var ju slut. Det var 
jag helt övertygad om, för en totalförlamad 
kunde ju inte leva…Att vegetera liggande i 
en säng föreföll mig omöjligt och det är just 
det jag gjort i ett år nu och det blir säkert 
minst ett år till. 

Vad ska man göra när kroppen vägrar 
lyda order vare sig den är uppbyggande 
eller destruktiv? För mitt liv var ju slut. 
Det var jag helt övertygad om, för en 
totalförlamad kunde ju inte leva… 

Livet var slut, var jag övertygad om. Känsla av hopplöshet 25 
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