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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och en av våra största 
folksjukdomar. Cirka 30 000 personer drabbas årligen av stroke i Sverige. Stroke kan ge 
upphov till allvarliga konsekvenser som personerna måste leva med. Att kroppsförmågan 
försämras på grund av stroke är vanligt och leder till att personerna inte klarar av att utföra 
sina dagliga aktiviteter. Att inte klara av att utföra dessa aktiviteter leder till försämrad 
livskvalitet för personerna. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har en insikt i personernas 
livsvärld. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av livet efter stroke.  
Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie bestående av sju stycken artiklar med 
kvalitativ design. Kvalitetsgranskning gjordes med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevanis 
granskningsprotokoll för kvalitativa artiklar. Analys av artiklar genomfördes med Graneheim 
och Lundmans beskrivning av en innehållsanalys. 
Resultat: I resultatet framkom tre kategorier samt tre underkategorier. Kategorierna 
innefattade Konsekvenser av stroke, Relationella och sociala svårigheter och möjligheter och 
Motivation till ett bättre liv. Underkategorier som utformades var Att förlora sin identitet, Att 
vara beroende och förlora självständighet samt Att inte orka och vara oviss. Resultatet visade 
att stroke hade en negativ inverkan på personernas liv och gav dem en försämrad livskvalitet. 
Personerna kände att de hade förlorat sin identitet till följd av den förlorade förmågan att 
utföra de aktiviteter som de klarat av att utföra innan de drabbades av en stroke. På grund av 
handikappen var personerna tvungna att förlita sig på andra, vilket resulterade i en förlorad 
självständighet. I resultatet framkom även att de personerna som satte upp mål och hade 
framsteg i sin rehabilitering använde det som motivation till att bli bättre. 
Slutsats: Denna studie visar att personerna som drabbats av en stroke får en förändrad 
livsvärld och upplever en försämrad livskvalitet. Det är viktigt att sjuksköterskan får en 
inblick i personernas livsvärld för att kunna utveckla vården och förbättra situationen för de 
strokedrabbade personerna. 
 
Nyckelord: Innehållsanalys, kvalitativ metod, livsvärld, stroke, upplevelser 
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Inledning 

Stroke är en av våra största folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. I 

Sverige drabbas cirka 30 000 personer av stroke varje år, varav hälften av dem dör eller 

utvecklar svåra funktionshinder (Hjärt-Lungfonden, 2016). Enligt Bulley, Shiels, Wilkie och 

Salisbury (2010) är stroke en ledande orsak till allvarliga handikapp, en stor del får stanna 

hemma, men behöver hjälp från familj och vänner. Hallström, Jönsson, Nerbrand, Norrving 

och Lindgren (2008) antyder att antalet personer med stroke kommer att öka i framtiden, 

delvis på grund av att den äldre befolkningen i Sverige ökar men även på grund av att fler 

personer som drabbas av stroke överlever (ibid.).  

 

Tidigare studier har visat att livet förändras för personerna efter att ha drabbats av stroke. I 

Ahuja, Clark, Hale, Morahan, Mulligan och Onos (2013) studie framkom att personerna 

måste lära sig leva med förändringar, begränsningar och nya utmaningar. Ellis-Hill, Payne 

och Ward (2000) menar att personer som har drabbats av en stroke känner sig oroliga, 

obekväma och utsatta i sin kropp. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2005) är de fysiska, 

psykiska och sociala förändringarna som drabbar personer med stroke, stora problem för de 

drabbade och vårdens kvalité är värdefull för personernas välmående. Sjuksköterskan har ett 

viktigt uppdrag i vården av personer med stroke. Nolan och Nolan (1998) menar att 

sjuksköterskan behöver ha förståelse för patientens situation för att kunna ge en god och 

säker vård.  

 

För att kunna förstå, bemöta och hjälpa personerna som drabbats utav en stroke är det viktigt 

att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal har kunskap om hur livet förändras för de 

drabbade. På grund av att flera personer drabbas av stroke och personerna till följd av det kan 

få svåra komplikationer som kan ge psykiska, sociala och existentiella besvär behöver 

förutsättningar för att förstå personernas livsvärld skapas. Genom att sammanställa forskning 

som undersökt personers upplevelser av att leva med stroke, kan ett kunskapsunderlag skapas 

som kan användas till framtida utvecklingsarbete av vården för dessa personer.  
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Bakgrund 

Stroke 

Enligt Sörensen (2013) uppkommer en stroke då hjärnans nät av blodådror inte kan förse 

hjärnan med syre och näring, vilket resulterar i att hjärnan tar skada och kan dö. En stroke 

kan uppkomma av olika anledningar. Oftast är det en hjärt- kärlsjukdom som ligger till 

grunden för en stroke. Vanligast är åderförkalkning och högt blodtryck. En stroke kan uppstå 

på två sätt, en hjärninfarkt eller en hjärnblödning. En hjärninfarkt innebär att en blodpropp 

uppkommer i ett blodkärl som förser hjärnan med syre. I vissa fall kan det vara en långvarig 

pålagring som tillslut sätter stopp för transporten av blod. I andra fall har proppen bildats på 

ett annat ställe i kroppen och sedan vandrat via blodet och fastnat i ett blodkärl i hjärnan då 

kärlet är så litet att det tar stopp. En hjärnblödning innebär att ett kärl i eller kring hjärnan 

brister. Blod strömmar då ut i hålrummet som omger hjärnan och det tryck som skapas av 

blodströmmen skadar nervceller och vävnad (Sörensen, 2013).   

 

Sörensen (2012) skriver att de vanligaste symptomen hos en person som drabbats av en 

stroke är svaghet i höger eller vänster sida av kroppen till exempel i ansiktet eller armarna. 

Ett annat vanligt symptom är talsvårigheter. Uppstår något eller några av dessa symptom hos 

en person är det viktigt att ringa en ambulans så personen får sjukvård så fort som möjligt 

vilket minskar risken för handikapp och men. Enligt Asplund, Mähönen, Sarti, Stegmayr, 

Tolonen och Toumilehto (2003) minskar dödligheten av stroke då de drabbade får akut hjälp. 

Enligt Enligt Cheng, Kwok, Lo, Tang, Wong, Wong, och Woo (2008) är depression vanligt 

förekommande efter en stroke till följd av att de fått ett fysiskt handikapp. Enligt Nestor 

(2014) är det vanligt att få tal- och kommunikationssvårigheter efter en stroke vilket beror på 

skador i en eller båda talcentrum i hjärnan, detta kallas afasi. Konsekvenser som kan 

uppkomma av stroke är enligt Asplund, Åström och Åström (1992) försämrad kroppsförmåga 

vilket leder till att personerna inte klarar av att sköta sina dagliga aktiviteter. När personerna 

inte klarar av att utföra sina dagliga aktiviteter får de en försämrad självkänsla och deras 

livskvalitet försämras. 

Att leva med en kronisk sjukdom 

Enligt World Health Organisation (2014) står kroniska sjukdomar som cancer, stroke, 

diabetes, kroniska luftvägssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar för 60 procent av alla 
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dödsfall i världen. Ohälsosamma levnadsvanor som alkohol, tobak, osunda matvanor och 

fysisk inaktivitet kan ge upphov till kroniska sjukdomar. Öhman, Söderberg och Lundman 

(2003) hävdar att personer som lever med en kronisk sjukdom upplever kroppen som ett 

hinder och kämpar för normalitet. Personerna känner sig ensamma i sin sjukdom och får även 

existentiell ångest. Energibrist är vanligt för personer som lever med en kronisk sjukdom och 

de orkar oftast inte utföra livets dagliga aktiviteter. De känner känslor av bitterhet och 

förlorad självständighet på grund av att sjukdomen gör dem begränsade. Personerna lider av 

konstant trötthet, smärta och ångest som hindrar dem från att utföra sina dagliga aktiviteter. 

Majoriteten av personerna som lever med en kronisk sjukdom behöver hjälp och stöd från 

andra för att klara av de vardagliga aktiviteterna. Personerna upplever lidande i att behöva ta 

hjälp från andra då deras autonomi går förlorad. En kronisk sjukdom beskrivs som tung att 

bära då personerna inte känner att de har kontroll över sina liv och sin hälsa. Flera personer 

hoppas på ett mirakel att sjukdomen ska botas och att de ska bli friska igen, de tvekar mellan 

hopp och förtvivlan. Personerna var oroliga över sin framtid och hur de skulle hantera sin 

sjukdom, insikt i att sjukdomen är kronisk och obotlig gör att de känner en rädsla för döden 

(a.a.). King, Cathers, Brown, Specht, Willoughby och Miller (2003) skriver att personer som 

drabbas av en kronisk sjukdom upplever sjukdomen som en vändpunkt i livet där händelser 

och upplevelser kan vara både positiva och negativa och deras syn på livet förändras. Dessa 

faktorer är individuella och kan inte generaliseras. 

Sjuksköterskan roll 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska framkommer det bland annat att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att tillgodose personens basala och specifika 

omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga. Svensk 

sjuksköterskeförening (2005) menar att sjuksköterskan har en mycket viktig roll för personer 

som har diagnostiserats med en stroke. De ska hjälpa dem att få kontroll över sin nya 

situation och kunna stötta samt hjälpa personerna med omvårdnad. Long, Kneafsey, Ryan 

och Berry (2002) antyder att sjuksköterskans roll i rehabiliteringsteamet är att förhindra 

komplikationer, hjälpa patienter med teknisk- och fysisk vård, samt känslomässigt stöd som 

även involverar familjen i rehabiliteringen. O´Connell, Hanna, Owen, Pearce och Warelow 

(2001) antyder att stora delar av sjuksköterskas roll är att förmedla information och 

kommunicera med de som har drabbats av stroke. Enligt Bruun och Kirkevold (1999) ska 

sjuksköterskan samtala med personerna om vad som var viktigt och betydelsefullt i livet 

innan de drabbades av stroke för att kunna väcka intresse och motivation inför rehabilitering. 
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För att personers individuella behov ska kunna identifieras behöver sjuksköterskan ta sig tid i 

samtalet, vara aktiv och ställa frågor samt lyssna på vad personen berättar. Sjuksköterskans 

arbete ska enligt Hälso- och Sjukvårdslagen, 1982:763 respektera patienternas 

självbestämmande och integritet.  

Upplevelser 

En upplevelse är enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2012) erfarenheter, händelser och 

känslor som kan uppfattas av individens egen kropp och själ. Det kan ske medvetet eller 

omedvetet. Laing (1982) skriver att upplevelser innebär att personer beroende på situation 

upplever olika känslor. Dessa känslor är dock inte mätbara och är individuella samt olika 

intensiva.  Eriksson (1991) antyder att varje person är unik och kan uppleva omvärlden på 

olika sätt, därför kan hans/hennes erfarenheter inte tolkas eller förstås fullt ut av en annan. 

Individens upplevelsevärld baseras ständigt på en uppfattning om sig själv och sin 

omgivning. Thompson och Ryan (2009) beskriver att strokedrabbade personer upplever att de 

ständigt känner sig i en sorts kamp för att klara av sin vardag. Stroke innebär mental och 

fysisk ansträngning och detta medför ilska, irritation och oro. Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att livsvärlden upplevs via kroppen och om kroppen förändras så förändras också 

livsvärldsupplevelsen. När förmågan hos strokedrabbade personer försämras och de inte kan 

utföra vardagliga aktiviteter så upplever de en förändrad livsvärld. 

Livsvärld 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är livsvärld hur personer förstår sig själva, andra och 

allt annat i världen och utgör det synsätt som personerna bemöter sig själv, andra och allt 

annat i världen. Det kan alltså sägas vara den världen personerna upplever. Det är en värld 

som delas av andra men är högst personlig och unik för varje individ. Livsvärld har ingen 

egen existens, kan inte separeras från den person som den karakteriserar, och är svår att 

urskilja med sinnen. Ändå präglas den av tid och av rum. Det betyder att två stycken personer 

kan ha olika uppfattningar om till exempel en plats de befinner sig på eller en viss tid på året. 

En persons existens och därmed också livsvärld präglas av sammanhang och mening. De 

tidsliga och rumsliga aspekterna är också förenade med sammanhang och mening, även de 

små och stora livsprojekt som varje person genomför. Om en tidslig och rumslig aspekt är 

omsluten av ett meningsfullt sammanhang kan den uppfattas helt annorlunda än om det hela 

känns meningslöst och utan sammanhang. En persons livsvärld består av minnen, nutid, och 

förväntningar av framtiden. I ett livsvärldsperspektiv fångas inte det objektiva utan personers 
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upplevelser. Vårdandet måste beröra personernas värld vilket sjuksköterskor ska ha fokus på 

om de vill förstå hur hälsa, sjukdom, och lidande uppfattas av personen för att stödja och 

stärka deras hälsoprocesser. För att en god vård ska kunna ges måste vårdaren ha kunskap om 

vad hälsa och välbefinnande betyder för personen, hur det är för just den personen att vara 

sjuk (Dahlberg & Segersten, 2010). För att få en uppfattning om personers upplevelse av livet 

efter stroke krävs en inblick i deras livsvärld. Det är viktigt att se hur personerna upplever sin 

hälsa då en stroke påverkar dem både fysiskt, psykiskt och existentiellt. Livsvärlden 

förändras efter det att en person drabbats av stroke. Att få en helhetsbild av personerna som 

drabbats av stroke skapar en förståelse för deras livssituation och behov vilket underlättar för 

sjuksköterskorna när de ska ge personerna en god vård. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av livet efter stroke. 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ metod. Eftersom personers 

upplevelser skulle beskrivas användes vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) innebär en litteraturstudie att systematiskt söka, kritiskt 

granska och därefter sammanställa litteraturen inom ett valt ämne. Olsson och Sörensen 

(2011) beskriver att en kvalitativ metod syftar till att karaktärisera något, det vill säga 

undersöka hur ett fenomen är utformat till exempel mänskliga upplevelser, mänskliga 

händelser, processer och relationer. 

Urval 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara vetenskapliga och 

omvårdnadsinriktade med en kvalitativ design. Artiklar skrivna på engelska från år 2000 och 

framåt inkluderades. Artiklar skrivna i Europa där personerna i studien drabbats av en stroke 

inkluderades för att minska ner på antalet träffar vid artikelsökningarna. Artiklarna skulle 

även vara peer reviewed, det vill säga granskade av experter inom området för att hålla en 

god vetenskaplig standard (Willman, Stolts & Bahtsevani, 2011). 
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Datainsamling 

Artikelsökningar gjordes i två databaser, Pubmed och Cinahl. Genom användning av flera 

databaser blir sökningen mer omfattande (Willman m.fl. 2011). Karlsson (2012) beskriver 

Pubmed som en gratis version av Medline vilket är en databas som innehåller material från 

biomedicinska områden som medicin, omvårdnad och tandvård. Cinahl är en databas med 

referenser till artiklar, böcker, avhandlingar och konferens material som innehåller material 

från områden som omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi (a.a.). Först genomfördes 

sökningar i fritext för att få en överblick över hur många vetenskapliga artiklar det fanns 

inom området. Därefter genomfördes sökningar i Cinahl med hjälp av Cinahl headings. De 

Cinahl headings som användes var Stroke, Stroke Patient, Europe, Coping, Reflection, 

Patient Attitudes, Attitudes to Life, Emotions och Life Experience. Slutligen gjordes 

sökningar i Pubmed med hjälp av Mesh-termer. Mesh-termer som användes var Stroke, 

Europe, Quality of Life, Life Change Events, Adaption, och Psychological. Sökorden 

kombinerades i olika sökblock för att få fram relevanta artiklar som svarade på syftet, se 

bilaga 1. Enligt Willman m.fl. (2011) är det en bra strategi att använda sökblock som 

kombineras i de Booleska sökoperatorerna. För att få artiklar som var relevanta för syftet 

användes den Booleska sökoperatorn AND. Enligt Willman m.fl. (2011) används AND för 

att kombinera två stycken sökblock vilket uteslutande ger referenser till artiklar som använder 

båda sökblocken. Genom att använda AND blir sökningen mer specifik och inriktad. Vid 

sökningar lästes sammanlagt 351 titlar igenom för att hitta relevanta artiklar. Av dessa lästes 

80 stycken på abstraktsnivå och 20 stycken artiklar valdes ut för att läsas igenom i fulltext då 

de uppfyllde inklusionskriterierna. Sju stycken artiklar valdes bort då de inte passade till det 

valda syftet på grund av att artiklarna hade kvantitativ ansats eller inte besvarade syftet. 13 

stycken artiklar återstod och kvalitetsgranskades. 

Kvalitetsgranskning 

13 stycken artiklar kvalitetsgranskades utifrån ett bedömningsprotokoll av Willman 

m.fl.(2011) för kvalitetsgranskning av artiklar med kvalitativ metod, se bilaga 2. 

Bedömningsprotokollet innehåller 14 stycken frågor där svaren kan vara ja, nej och vet ej, 

vilket gör att 14 poäng är det maximala antal poäng en artikel kan få. Ett ja svar gav ett poäng 

och nej/vet ej svar gav noll poäng. Poängen lades sedan ihop för att räkna ut procentsatsen av 

kvalitet på artiklarna. Artiklar med en procentsats på 90 och högre ansågs ha en hög 

vetenskaplig kvalitet och artiklar med en procentsats på mellan 70 och 90 ansågs ha medel 
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hög kvalitet. Artiklar under 70 procent ansågs som låg kvalitet och uteslöts från att vara med i 

studien. Av de 13 artiklar som kvalitetsgranskades var det fyra stycken som hade hög 

vetenskaplig kvalitet och tre stycken som hade medel hög kvalitet.  Dessa sju artiklar 

plockades ut för att vara med i litteraturstudien, se bilaga 3. De sex artiklar som hade dålig 

vetenskaplig kvalitet valdes bort för bristande beskrivning av metoden och saknad 

beskrivning av det etiska övervägandet. 

Analys 

Analysen av artiklarna genomfördes med Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

hur en manifest innehållsanalys ska genomföras. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är en 

manifest analys då de synliga och uppenbara komponenterna i en text analyseras till skillnad 

från en latent analys som tolkar innehållet i texten. Artiklarna lästes igenom och 

meningsenheter valdes ut var för sig. De relevanta meningsenheterna som beskrev 

personernas upplevelse av livet efter stroke togs med i analysen. Graneheim och Lundman 

(2004) ser en meningsenhet som ord, meningar och paragrafer som är kopplade till varandra 

genom innehåll och kontext. Meningarna översattes sedan till svenska för att de lättare skulle 

kunna förstås. De översatta meningarna kondenserades så att de bara innehöll den viktigaste 

informationen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär kondensering en 

nedminskning av meningsenheten som bara behåller den viktiga informationen. Därefter 

sattes en kod på varje kondenserad meningsenhet så att författarna lättare skulle hitta 

meningsenheterna och vad de innehöll. Koden är enligt Graneheim och Lundman (2004) en 

kort etikett med några ord som beskriver ämnet i den kondenserade meningen. Efter att 

meningarna kondenserats och kodats klipptes de ut så att de lättare kunde sorteras och 

kategoriseras. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är kärnan i en innehållsanalys att 

meningsenheterna med hjälp av koder utifrån liknande innehåll delas in i kategorier. 

Kategorierna som uppstod vid innehållsanalysen användes sedan som kategorier i resultatet, 

se bilaga 4. 

Resultat 

Innehållsanalysen resulterade i tre stycken kategorier: Konsekvenser av stroke, Relationella 

och sociala svårigheter och möjligheter, Motivation till ett bättre liv. Analysen genererade 

även tre stycken underkategorier som går under Konsekvenser av stroke (Figur 1).  
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 Figur 1. Översikt över kategorier och underkategorier 

Konsekvenser av stroke 

I den här kategorin beskrivs hur personerna upplevde de vanligaste förekommande 

konsekvenserna utav stroke. Förlust av sig själv och sin förmåga som ofta nämndes av 

personerna i studierna. Beroendet av andra som personerna upplevde när de var tvungna att ta 

hjälp med att utföra de dagliga aktiviteterna. Den sista underkategorin tar upp emotionella 

förändringar som påverkade personerna efter att de drabbats av en stroke. 

Att förlora sin identitet 

Analysen visade att personerna upplevde en känsla av förlorad identitet, att de inte längre var 

sig själva (Alvaro, Cohen, Savini, Simeone & Vellone, 2015; Casey, Cooney, Murphy & 

O´shea, 2008; Dow, Kuluski, Lasserson, Lokock & Lyons, 2014; Engedal, Kim, Kirkevold & 

Kouwenhoven 2012; Erikson & Tham, 2009; Harrison & Murray, 2004). Personerna 

upplevde att en stroke förändrade uppfattningen om deras identitet.  

” [It’s] as if somebody came in the middle of the night on the 16th of 

December and stole part of me and I have never got it back..” (Dow m.fl., 

2014, s.5)  

Personerna utryckte en stark känsla av förlust av identitet och självförtroende vilket gav dem 

minskad livskvalitet (Casey m.fl., 2008). Personerna som drabbats av en stroke uttryckte ofta 

att de kände sig ockuperade av tankar om vem de var och vem de hade blivit. Känslan av att 

inte längre kunna utföra sina aktiviteter och leva sitt privatliv resulterade i känslor av förlorad 
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identitet (Casey m.fl. 2008). Sysselsättningar personerna utövat innan de drabbades av en 

stroke kändes obekanta och personerna kände inte längre igen sig själv i utförandet av dem 

(Erikson m.fl., 2009). Personer upplevde att ”förlusten av sig själv” gav dem känslor av att 

deras egen personlighet var konstig och obekant vilket lede till att de distanserade sig själva 

från sitt nya jag (Harrison m.fl., 2004). 

” I know that I am not the person I was. I look in the mirror and say, 

‘Who are you looking like me, but you are not?’ The person that I used to 

be is this far from me [participant holds arms and fingers out to indicate 

distance]. Can you understand what I am saying? I am different, not the 

same person. I have looked in the mirror and said, ‘Who the fuck are 

you?’ It looks like me but it isn’t, you know what I mean?” (Harrison 

m.fl., 2004, s.811) 

Personerna upplevde att färdighet och förmåga var så sammanvävd med personligheten att de 

år efter att de drabbats av stroke fortfarande hade svårt att komma över förlusten av dem 

(Harrison m.fl., 2004). Många av personerna upplevde en känsla av förlust då de inte längre 

klarade av att utföra sina dagliga aktiviteter eller hushållssysslor till exempel städning, 

shopping och matlagning. Det resulterade i att de inte längre kunde behålla sin roll i hushållet 

vilket gav dem en försämrad livskvalitet (Casey m.fl. 2008; Johanson & Neimi, 2013). 

Personerna upplevde svårigheter i utförandet av vardagliga aktiviteter till exempel att äta och 

borsta tänderna, aktiviteter som de tidigare tagit för givet. Innan personerna drabbats av 

stroke hade de inte upplevt dessa aktiviteter som svåra utan med enkelhet kunnat utföra dem. 

Personerna kunde inte längre utföra aktiviteter utan att behöva tänka över dem innan de 

utfördes vilket störde rytmen i vardagslivet. Det konstanta reflekterandet gav upphov till 

känslor av frustration, oro, missnöje och brist på kontroll. Personerna kände sig otillräckliga 

då aktiviteter de klarade av att utföra innan de drabbades av stroke inte längre gick att utföra 

och de jämförde sig själva med vilka de hade varit tidigare (Eriksson & Tham, 2009). Då 

personerna inte längre kunde utföra de dagliga aktiviteterna som de hade gjort tidigare 

försämrades självkänslan och motivationen att återgå till livet (Dow m.fl., 2014). På grund 

utav stroke tvingades en del utav personerna gå i pension vilket resulterade i finansiella 

svårigheter. Den förlorade yrkesrollen resulterade även i känslor av förlorad identitet (Dow 

m.fl., 2014; Casey m.fl., 2008). Bilkörning var en stor del i personernas liv och de uttryckte 

en saknad av att inte längre kunna köra vart de ville på grund av att de tappat förmågan att 
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köra bil (Dow m.fl., 2014). Personerna uttryckte en känsla av oro över att aldrig kunna få 

tillbaka aktiviteterna de hade förlorat (Eriksson & Tham, 2009). Personerna upplevde att livet 

gick långsammare på grund av den förlorade rörelseförmågan och det försämrade kognitivt 

tänkandet (Alvaro m.fl., 2015).  

” I do almost all the same things I used to do before the stroke, but 

slowly. I walk slower. Sometimes it also seems to me that I speak slower: I 

think words but they come out slowly”. (Alvaro m.fl., 2015, s. 165) 

Att vara beroende och förlora självständighet 

Att drabbas av stroke resulterade i fysiska handikapp till exempel förlamning på ena sidan av 

kroppen, talsvårigheter eller synnedsättningar. För att personerna skulle klara av att utföra 

dagliga aktiviteter behövde de hjälp från andra. Personerna upplevde en känsla av hjälplöshet 

på grund av det ökade beroendet. Personerna uppgav att de var tvungna att ta hjälp från 

familj, vänner eller grannar när de till exempel skulle gå och handla eller skulle gå på 

läkarbesök. Att ständigt vara beroende av närstående orsakade en rädsla över att bli en börda 

hos personerna som drabbats av en stroke (Casey m.fl., 2008; Harrison & Murray, 2004). En 

person beskrev att han kände sig mindre manlig då hans fru var tvungen att ta hand om 

honom. 

” I get very angry when I cannot do the things that I should be able to do. 

That my wife has to have so much of my care when I should be taking 

care of her. I don’t know if it’s because I am male, but Jean says that it’s 

harder for men to accept the limitations.” (Harrison & Murray, 2004, 

s.812) 

De personer som bodde i sitt egna hem upplevde svårigheter med att utföra aktiviteter som de 

tidigare hade klarat av att utföra till exempel äta och borsta tänderna. Personerna upplevde då 

att de ständigt var beroende av andra och att de alltid behövde ha någon som hjälpte dem att 

utföra dessa aktiviteter (Eriksson & Tham, 2009). De strokedrabbade personerna som 

behövde ta hjälp av andra kände att de hade blivit av med sin självständighet och utryckte en 

känsla av instängdhet. (Engedal m.fl., 2012). 

”I thought the greatest transition was going from being an independent 

strong man to becoming a highly dependent patient. It’s not much fun. 

Dependent on nappies and stuff isn’t something you enjoy (..) So that 
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depressed me. And then it was very important for me to be able to go to 

the bathroom by myself, so we agreed that would be one of our goals (..) 

It’s a huge transition. My life situation was very different after all you 

know. I’ve always been active.” (Engedal m.fl., 2012, s.1732) 

Vissa av personerna kände sig som ett barn med ett vuxet sinne på grund av att de var 

tvungna att ta hjälp av andra för att kunna utföra simpla aktiviteter (Dow m.fl., 2014; Engedal 

m.fl., 2011). 

Att inte orka och vara oviss 

Personerna som drabbats av stroke hade känslor av konstant trötthet, vilket resulterade i att 

personerna led brist på initiativ och kände obeslutsamhet för att de inte längre hade den ork 

och energi som de hade haft tidigare. Personerna upplevde en känsla av att inte orka leva 

(Engedal m.fl., 2012). Personerna upplevde att de hade starka minnen av den akuta fasen när 

de drabbades av stroke och den känsla av rädsla som den medförde. De uttryckte att den 

rädslan fortfarande satt kvar i dem. De upplevde att stroke var en händelse som märkte dem, 

då de förändrades både fysiskt och psykiskt. De upplevde livet som osäkert, att vad som helst 

kunde hända (Alvaro m.fl., 2015). Personerna upplevde en psykisk och emotionell 

orkeslöshet som ledde till emotionella problem och instabilitet. Personerna upplevde att de 

hade emotionella problem och hade svårt att kontrollera sina känslor till följd av att de 

drabbats av en stroke. Personerna upplevde att de kunde överreagera på alldagliga saker och 

börja gråta för ingenting, vilket uppfattades som störande. Personerna som hade emotionella 

problem kunde verka normala för allmänheten men helt plötsligt få ett emotionellt utbrott, 

vilket resulterade i att personerna heller ville ha ett fysiskt handikapp som syntes så att andra 

personer skulle kunna ha mer förståelse för dem. Ilska över att inte kunna klara sig själv 

kunde gå ut över närstående (Harrison & Murray, 2004). Personerna som inte visat känslor 

eller varit känsliga innan de drabbades av stroke upplevde nu att de kunde börja gråta utan 

anledning vilket gjorde att personerna var rädda för att ta emot besök (Engedal m.fl., 2012).  

Relationella och sociala svårigheter och möjligheter 

Personernas sociala relationer försämrades på grund av funktionshinder och den ständiga 

tröttheten. Flera av personerna upplevde att de isolerades från omvärlden på grund av att de 

hade tal- och rörelsesvårigheter. Många valde att frivilligt isolera sig från omvärlden på grund 

av sina handikapp och kände sig tryggare i sina hem (Engedal. m.fl., 2012). Personerna tog 
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avstånd från social kontakt då det var en påminnelse för dem om vilka de hade varit innan de 

drabbades av stroke. Vissa personer bekymrades över att uppfattas som tråkiga eller 

självcentrerade på grund av sina minnesproblem eller deras otillräckliga förmåga att kunna 

engagera sig i meningsfulla konversationer (Dow m.fl., 2014). Personerna upplevde att de 

hjälpmedel som användes var ett hinner för social interaktion. 

” I lack confidence, especially when you have a problem walking. You 

feel as if you are trying to be the centre of attention; ‘Look at him he has 

got a walking stick’, although I am sure most people are not saying ‘look 

at him he has a walking stick’, but you feel that way.” (Harrison & 

Murray, 2004, s.813)  

Några av personerna upplevde en glädje i att socialisera sig trots sina talsvårigheter. Hur 

andra personer reagerade runt dem hjälpte eller hindrade dem från att delta i konversationer. 

Innan en konversation påbörjades var personerna tvungna att veta att den skulle lyckas. När 

andra människor hade visat dem empati och gjort en insats att försöka få med personerna i 

samtal upplevdes känslor av glädje. Personerna tyckte om att känna tillhörighet till en grupp, 

även om deras roll nu var mera passiv än tidigare. De uttryckte en känsla av njutning i att 

lyssna på andras samtal även om deras nya roll i gruppen hämmade deras egna behov av att 

uttrycka sig. Personerna kände sig uteslutna då andra människor ignorerade dem eller inte 

engagerade sig för att få med dem i konversationen (Johansson & Neimi, 2013). Personerna 

hade delade uppfattningar om familjens roll vid tiden efter stroke. Somliga uttryckte att en 

bra relation till familj och vänner hade underlättat och hjälpt dem upprätthålla kontakten med 

den yttre världen. Personerna uttryckte hur bra sociala relationer de fortfarande hade och hur 

de hade vuxit efter att de hade fått mycket stöd från vänner och familj vilket hade gett dem en 

bättre livskvalitet. (Casey m.fl., 2008). 

I have had the most tremendous support from my family and friends and I 

think that has just made the biggest difference to me. Everybody around 

me has just been so good I think. That’s really helped me with my overall 

outlook on things that I’ve just kind of just got to get on with it” (Dow 

m.fl., 2014, s.7) 
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Andra personer upplevde att de hade varit svårt att hålla kontakten med vänner och familj på 

grund av att de hade egna jobb och familjer att ta hand om vilket resulterade i att de inte hade 

kunnat träffas så ofta (Dow m.fl., 2008). 

Motivation till ett bättre liv 

Personerna upplevde att det var viktigt att sträva efter att kunna återgå till de aktiviteter de 

hade kunnat utföra innan de drabbades av stroke för att självkänslan skulle behållas. De ville 

minska gapet mellan vad de hade kunnat utföra och vad de kunde utföra. Förmågan att kunna 

utföra de aktiviteterna gav dem motivation till att lära sig nya saker, vilket resulterade i hopp 

om att kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt. När de hade återfått förmågan att 

utföra aktiviteter som de hade kunnat utföra innan de drabbats av stroke fick de tillbaka 

rytmen i vardagen. Att känna igen sig själv i utförandet av aktiviteter gav dem en känsla av 

lättnad (Eriksson & Tham, 2009; Johanson & Niemi, 2013). Personerna upplevde en känsla 

av lättnad vid återhämtning (Alvaro m.fl., 2015). 

” I had the fear that I would become useless. So I thought it was better to 

be thrown out of the window or die soon. But now I am healed, luckily, 

and everything is better than before” (Alvaro m.fl., 2015, s.166) 

Att söka nya tillvägagångsätt att utföra aktiviteter stärkte personernas känslor av att vara 

smarta och kreativa problemlösare. Att kunna utföra uppgifter som de hade gjort innan gav 

personerna känslor av att vara normal. I vissa fall slutade personerna att utföra aktiviteter de 

inte längre kunde utföra och accepterade istället hjälp. När de senare hade tänkt över vad som 

var viktigt i livet hade de anpassat sig till sin förmåga och ändrat sin livsrytm. De upplevde 

att deras nya situation hade givit dem nya sätt att njuta av livet (Eriksson & Tham, 2009). 

Personerna hade överlämnat de hushållsarbeten de inte längre klarade av att utföra till 

familjen vilket hade gett dem mer tid över till aktiviteter de tyckte om eller ville förbättra. 

Personerna uttryckte även att de är viktigt att lära sig leva med konsekvenserna som 

uppkommer efter att de drabbats av stroke (Johanson & Neimi, 2013). För personerna var det 

viktigt att reflektera positivt i livet. De reflekterade över att det kunde ha varit värre och var 

glada över att de hade fått en ny chans i livet. Personerna uttrycket att de hade dragit nytta av 

andras erfarenheter av att klara svåra situationer vilket hade gett dem motivation till att blir 

bättre (Dow m.fl., 2014). En person brukade motivera sig själv med tankar om en stridspilot 

som hade varit med i andra världskriget: 
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”And he [Douglas Bader] actually was quite a successful Spitfire pilot. 

Shooting down lots of German planes when he only had two wooden legs. 

And there’s been times in my life when I’ve need to get up the steps or try 

and use a lawnmower or anything and I just think in my mind…Douglas 

Bader, Douglas Bader. If he can get in a plane and fly with two wooden 

legs, then I can do anything.”(Dow m.fl., 2014, s.8) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av livet efter stroke valde 

författarna att genomföra en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Kvalitativ ansats valdes då 

det enligt Olsson och Sörensen (2011) används för att undersöka fenomen som upplevelser, 

mänskliga händelser, processer och relationer. En litteraturstudie med kvantitativ ansats 

valdes bort då det a enligt Forsberg och Wengström (2013) innebär att en frågeställning 

formuleras i förväg och en uppfattning redan finns om vad resultatet ska bli för att sedan testa 

om det stämmer. Denna metod hade valts om författarna hade velat se samband, ordna och 

klassificera, förutsäga eller förklara. En intervjustudie hade varit en relevant metod. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) kan forskare genom intervjustudier se personers livsvärld alltså 

människans inre värld och hur de erfar och uppfattar omvärlden, vilket hade passat till 

studiens syfte. Detta hade varit en bra metod då personerna med egna ord beskriver sina 

upplevelser och inga forskare innan hade sammanställt ett resultat. Denna metod valdes dock 

bort direkt då författarna avråddes från att intervjua personer som lider av en sjukdom och 

deras närstående med tanke på etiska aspekter i examensarbete på den här nivån. En nackdel 

med att göra en litteraturstudie är enligt Willman m.fl. (2011) att det redan finns 

undersökningar som handlar om ämnet vilket gör att det inte tillkommer några nya fynd eller 

ny fakta att använda för att föra forskningen framåt. En fördel med en litteraturstudie gjord på 

artiklar är att den bygger på redan skriven data av andra forskare som samlas in och 

sammanställs. Enligt Forsberg och Wengström (2013) blir det lättare för en enskild läkare 

eller sjuksköterska att ha kontroll över kunskaperna inom området. De nämner även att det 

finns ett stort behov av samanställningar i och med den evidensbaserade 

omvårdnadsforskningens starka tillväxt. Resultatet från dessa studier kan även vara till grund 

för sjuksköterskan att utveckla användbara kliniska riktlinjer. 
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Sökningarna av vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. 

Willman m.fl. (2011) skriver att flera sökdatabaser ska användas för att få med ett så stort 

urval av artiklar som möjligt vilket minskar risken för att gå miste om relevanta artiklar. Det 

ansågs tillräckligt med de två databaser som användes därför att de enligt Karlsson (2012) 

innehåller publiceringar av vetenskapliga artiklar som handlar om vård och omsorg. Det 

ansågs av författarna vara nog för att hitta artiklar som svarade på syftet då många artiklar 

anträffades vid sökning i de båda databaserna. När sökningar genomfördes användes den 

Booleska sökoperatorn AND för att kombinera de olika sökblocken. Enligt Willman m.fl. 

(2011) används den för att fokusera på ett mer avgränsat område till skillnad från OR som ger 

en mer bredare sökning. AND valdes för att minska ner antalet artiklar som uppkom vid 

sökning. Den Booleska sökoperatorn NOT ansågs inte nödvändig då den enligt Willman m.fl. 

(2011) används för att försäkra forskargrupperna om att studier som innehåller ett visst 

sökord inte finns med i sökningen och bör användas med försiktighet. De Booleska 

sökoperatorerna bör kombineras med försiktighet så att inte relevanta artiklar kommer bort 

vid sökning då de inte stämmer överens med den sökkombination som gjorts (Willman m.fl., 

2011).  

 

Inklusionskriterierna för att artiklarna skulle få vara med i litteraturstudien var att studierna 

skulle vara gjorda i Europa, ha en kvalitativ design, vara skrivna på engelska, vara skrivna 

från och med år 2000, vara peer reviewed och skulle utgå från personers upplevelser av livet 

efter stroke. Begränsningen att artiklar skulle vara skrivna från år 2000 gjordes för att minska 

ner antalet artiklar som uppkom vid sökningarna. Artiklar från 2000 och framåt valdes därför 

att de egentligen inte ansågs så relevant vilket år de skrivits då det var upplevelser som skulle 

beskrivas utifrån syftet och upplevelser inte förändrats så mycket genom åren för personer 

som befinner sig i livet efter stroke. Artiklar som var skrivna på engelska valdes för att lättare 

kunna förstå innehållet. Många forskare skriver sina artiklar på engelska för att flera personer 

ska kunna ta dela av den, vilket resulterade i att det blev ett inklusionskriterie (Willman m.fl., 

2011). Artiklarna skulle enligt Willman m.fl. (2011) vara granskade av andra experter inom 

området alltså vara peer reviewed för att hålla en god vetenskaplig standard för att få bästa 

resultat. Att artiklarna skulle vara omvårdnadsinriktade har med examensarbetet att göra då 

utbildningen är för sjuksköterskor.  
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Artiklar som innehöll personers upplevelser av livet efter stroke men som var inriktade på 

rehabilitering valdes bort då de ansågs vara mer inriktade till sjukgymnaster eller 

arbetsterapeuter. Artiklarna skulle ha en kvalitativ ansats vilket enligt Olsson och Sörensen 

(2011) betyder att de går mer på djupet för att undersöka fenomen som en persons 

upplevelser. Syftet med studien var inledningsvis att beskriva personers upplevelser av 

rehabilitering efter stroke. Detta ändrades sedan till personers upplevelser av livet efter stroke 

då rehabilitering ansågs vara ett ämne inriktat till sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Detta 

var också en anledning till att Europa från början var ett inklusionskriterie, för att få med 

länder som hade liknande sjukvårdssystem som Sverige. Då fokus för studien skiftades från 

rehabilitering till upplevelse av livet ansågs inte sjukvårdssystemet ha lika stor betydelse 

längre. Europa behölls ändå som ett inklusionskriterie för att få ner antal artikelträffar vid 

sökning. En nackdel med att bara ha artiklar skrivna i Europa kan vara att bra artiklar som 

svarat på syftet uteslutits på grund av att de är skrivna i en annan del av världen. Artiklarna 

som användes i litteraturstudien innehöll upplevelser från både män och kvinnor. Det ansågs 

dock inte göra någon skillnad för resultatet då det var personernas egna upplevelser som 

söktes till syftet. Enligt Erikson (1991) är upplevelsen individuell och unik för den person 

som upplever den. Ingen skillnad på hur män och kvinnor upplevde livet efter stroke söktes i 

syftet så upplevelser från båda kön erhölls i studien. 

 

För kvalitetsgranskning användes Willmans m.fl. (2011) protokoll för kvalitetsbedömning av 

studier med kvalitativ metod då den ansågs vara relevant för att granska valda artiklar. 

Formuläret användes genom att sätta noll poäng på frågor som hade ett inadekvat eller 

negativt svar och ett poäng till de svar som var positiva. Poängen räknades i slutändan in och 

omvandlades till procent. Att använda procentberäkning istället för heltal underlättar enligt 

Willman m.fl. (2011) möjligheten att väga och jämföra studierna med varandra. En nackdel 

med att granska och poängsätta är att vissa faktorer övervärderas eller undervärderas. 

Willman m.fl. (2011) pekar även ut andra för- och nackdelar. Enligt dem är en fördel med 

poängsystemet att de pekar ut kvalitetsbrister men de kan även ge en falsk föreställning om 

exakthet i kvalitetsbedömning. Sex artiklar som kvalitetsgranskades hade en låg procentsats 

och ansågs då ha en låg kvalitet. De hade inget skrivet etiskt resonemang och hade bristande 

förklaring av metod och urvalsförfall. Enligt Willman m.fl. (2011) kan urvalsförfall ha 

betydelse och kan påverka artikelns resultat. Artikelresultaten på de bortvalda artiklarna 

förhöll sig inte heller till någon teoretisk referensram och genererade inte heller någon tydlig 
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teori. Enligt Willman m.fl. (2011) ska artiklar med hög kvalitet användas för att resultatet på 

litteraturstudien ska bli bättre och vara mer vetenskapligt.  

 

Analysen gjordes med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av hur en 

innehållsanalys skulle genomföras. Detta sätt att analysera valdes därför att en förståelse för 

artiklarnas innehåll lättare skulle erhållas vilket gör det lättare att sortera ut det som är 

relevant för syftet ur artikeltexten. Enligt Friberg (2012) bryts artiklarnas resultat ner och 

formas sedan till att bilda ett nytt resultat. Artiklarnas resultat delas upp för att finna bärande 

begrepp för syftet. Dessa delar sammansätts sedan till ett nytt resultat och bildar en ny helhets 

bild. Artiklarna lästes igenom flera gånger och meningsenheter togs ut ur texten av författarna 

var för sig.  En fördel med att meningsenheter tas ut var för sig är att mer information erhålls 

ur texten och den ena författaren ser det den andra förbisett. Meningsenheterna översattes 

sedan och kondenserades för att bara innehålla den viktiga information som hade betydelse 

för syftet. De fick sedan en kod för att lättare kunna delas in i kategorier och underkategorier 

som sedan användes i resultatet. Det var en svårighet då många av de meningsenheter som 

valts ut stämde in på flera kategorier eller gick ihop med varandra. Det var svårt att namnge 

kategorierna i resultatet så att texten tog upp det som kategorinamnet speglade och få in all 

information under en rubrik med passande namn. En nackdel med en innehållsanalys är enligt 

Graneheim och Lundman (2004) att texten oftast tolkas av forskaren som utför dem oavsett 

om det är avsiktligt eller inte. Till exempel i översättning av artiklar från engelska till 

svenska. Resultatet kan påverkas av att innehållet i artiklarna vid uttagning av 

meningsenheter och kondensering omedvetet tolkas av forskarna som tar ut information som 

anses passande till syftet. Fördelen med innehållsanalys är enligt Forsberg och Wengström 

(2013) att det underlättar för forskarna att kunna identifiera mönster och teman för hur 

personer upplever, vilket gör det tydligare gör forskare att identifiera mönster och kategorier 

som inte är tydligt uttalade.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att majoriteten av personerna upplevde förlust. Främst var det förlust av 

identitet och förlust av förlorade aktiviteter. Det framkom att förlusten av aktiviteter var 

starkt kopplat till förlusten av identitet. Då personerna inte längre kunde utföra de aktiviteter 

som de hade kunnat genomföra innan de drabbats av en stroke fick de en känsla av att de 

hade förlorat en del av sig själv. Personerna i resultatet hade svårigheter att utföra sina 

dagliga aktiviteter på grund av de handikapp de fått till följd av stroke. Liknande resultat har 
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även beskrivits i andra studier där personer med funktionshinder beskrivits ha svårt att 

bedriva sina vardagliga sysselsättningar till följd av kroppsliga funktionshinder (Pound, 

Gompertz & Ebrahim, 1998; Townend, Tinson, Kwan & Sharpe, 2010). 

 

I resultatet framkom att personerna på grund av den förlorade förmågan fick försämrad 

självkänsla. Särskilt de personerna som hade arbeten, familj och andra fritidsaktiviteter när de 

drabbades av stroke. Arbetet var starkt kopplat till vilka personerna var och förlusten av 

arbetet gav dem en förlorad identitet. Lynch, Butt, Heinemann, Victorson, Nowinski, Perez 

och Cella (2008) skriver att personer som drabbas av stroke upplever irritation över sina 

kroppsliga begränsningar och att de leder till förlust av arbete och förlorad livsroll. Den 

förlorade yrkesrollen leder till en förlorad identitet vilket styrker resultatet. O´Connell, 

Hanna, Penney, Pearce, Owen och Warelow (2001) skriver att personer som drabbas av 

stroke inte var redo att gå i pension men ändå tvingades till det då de inte längre klarade av 

att utföra sina arbetssysslor. Det ger personerna ekonomiska svårigheter vilket stämmer 

överens med denna studie resultat. Personerna i föreliggande studies resultat uttryckte en 

förändrad livsvärld. De kunde inte längre utföra de aktiviteter som definierade vilka de var. 

De aktiviteter som innan de hade drabbats av stroke skänkte dem glädje gav dem nu istället 

känslor av frustration och ilska. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) upplever en person sin 

kropp som fysisk, psykisk, existentiell och andlig. Kroppen är väsentlig för att kunna leva. Så 

länge en person lever upplever den världen igenom kroppen och personen kan inte skiljas 

från den. Det kan förklara varför personerna i resultatet kände att de förlorat sin identitet då 

deras kropp inte längre fungerade som den gjort innan de drabbades av en stroke. Dahlberg 

och Segersten (2010) skriver att förändringar i kroppen kommer att påverka personens 

identitet. En förändrad kropp förändrar personen som lever i kroppen och de måste anpassa 

sig till kroppens förmåga och de aktiviteter den klarar av att utföra. 

 

Det är viktigt att en sjuksköterska har kunskap om sambandet mellan den förlorade förmågan 

att utföra aktiviteter och den förlorade identiteten. Att ha en förståelse för sambandet kan 

underlätta för sjuksköterskan att väcka intresse och bidra till motivation hos personerna. Det 

krävs enligt Bruun och Kirkevold (1999) att sjuksköterskan har kunskap om personers 

livsvärld för att deras vård ska vara god och anpassad för deras individuella behov. 

 

Resultatet i föreliggande studie visade att personerna kände en förlust av självständighet på 

grund av att de var tvungna att förlita sig på andra människor vid förflyttning och dagliga 
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aktiviteter. Secrest och Thomas (1999) skriver att personer som drabbats av stroke känner sig 

hjälplösa, att de är paralyserade i sina tankar, sitt sinne och sin kropp på grund av att de själva 

inte längre klarar av att utföra aktiviteter de hade klarat förut. Vidare skriver Pound, 

Gompertz och Ebrahim (1998) att många personer får handikapp till följd av stroke. De kan 

till exempel få svårigheter att gå och ta sig ut och handla på egen hand. Personerna blir då 

beroende av hjälp från andra att utföra dessa aktiviteter då de inte självständigt klarar av att 

utföra dem. Enligt Pilkington (1999) upplever personer som drabbats av stroke att deras frihet 

har försvunnit på grund av att de inte själva kan ta sig vart de vill när de vill utan stöd från 

andra. Detta stämmer överens med resultatet i föreliggande studie. Personer som drabbas av 

stroke upplever att de förlorar självständigheten på grund av att sjukdomen gör dem 

begränsade både i rörelse- och talförmåga. Personerna upplever lidande i att behöva ta hjälp 

från andra då deras autonomi går förlorad. En kronisk sjukdom beskrivs som tung att bära då 

personerna inte känner att de har kontroll över sina liv och sin hälsa. Detta resulterar i känslor 

av bitterhet hos personerna (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). 

 

I resultatet framkom att personerna hade delade upplevelser av sina sociala relationer. Några 

personer uttryckte att deras sociala kontakter hade minskat då deras vänner hade slutat att ta 

kontakten med dem. Några valde själva att isolera sig från andra detta på grund av att vänner 

och de närstående hade svårt att sätta sig in i deras situation. Detta stärks av Hjelmblink, 

Holmström och Sanner (2009) som förklarar att de sociala relationer personer haft innan 

stroke byggt på delad förståelse mellan dem och andra personer i deras liv. I resultatet 

framkom att personerna inte längre kände att det fanns någon förståelse emellan dem och sina 

vänner.  Vännerna de hade umgåtts med tidigare ville se de personerna de hade varit innan de 

drabbats av en stroke. O´Connell, Hanna, Owen, Pearce och Warelow (2001) skriver att 

social isolation är en stor faktor hos personer som drabbats av stroke då deras vänner inte 

längre kommer på besök på grund av att de kände sig obekväma när de ska kommunicera 

med varandra. Butt, Cella, Heinemann, Lynch, Nowinski, Perez och Victorson (2008) skriver 

att ett av de främsta problem strokeöverlevare nämner är att hålla ihop de sociala 

relationerna. Stroke sätter stor press på de sociala förhållandena och kan sluta i att de bryter 

kontakten med anhöriga eller vänner.  

 

Resultatet visade även att några av de strokedrabbade personerna hade en bra relation med sin 

familj och sina vänner. Det framkom i resultatet att bra social kontakt hade hjälpt de 

strokedrabbade personerna igenom den svåra perioden i deras liv efter stroke. De som hade 
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bra social kontakt återhämtade sig snabbare och hade även bättre livskvalitet. Detta styrks av 

Tsouna-Hadjiis, Stamatelopoulus, Vemmos och Zakopoulos (2000) som skriver att personer 

som får mycket stöd av familjen i den återhämtande processen har bättre funktionsstatus, 

bättre social status och lider mindre av depression än de som inte fick något stöd av sina 

familjer. Casey, Coney, Murphy och Shea (2008) stärker att många personers livskvalité var 

beroende av familj och vänners stöd då de oftast var de främsta vårdgivarna till en person 

som har ett handikapp till följd av en sjukdom. Pilkington (1999) skriver att familj eller 

vänner som bryr sig stärker personernas livskvalitet. Kärleksfulla och stötande relationer gav 

personerna välbefinnande och uppmuntran vilket gjorde deras liv mer behagligt och hjälpte 

dem hantera sina problem. Dessa två helt olika upplevelser om sociala relationer efter stroke 

kan kopplas till Dahlbergs och Segestens (2010) förklaring av livsvärld som säger att en 

livsvärld är högst personlig och unik för individen. I resultatet i föreliggande studie sågs 

personer som förlorat kontakten med vänner och familj ha en negativ syn på sociala 

relationer. De personer som fortfarande hade en bra kontakt med vänner och familj hade en 

positiv syn på sociala relationer.  

 

I kategorin motivation till ett bättre liv nämnde personerna att de strävade efter att kunna 

utföra de aktiviteter de hade kunnat utföra innan de drabbades av stroke vilket gav dem hopp 

om att kunna återgå till ett normalare liv. Enligt Burton (2000) är hoppet en stor faktor för att 

kunna återhämta sig och bli så bra som möjligt. En tidigare förbättring i förmågan att utföra, 

ger ett starkare hopp om att bättre kunna rehabiliteras. Pilkington (1999) skriver att personer 

som drabbats av stroke strävar efter att återhämta sig och kunna återfå så mycket som möjligt 

av den normala förmågan. Detta ger dem hopp om en bättre framtid. Pilkington skriver även 

att stroke drabbade personer har drömmar om nya möjligheter. Detta kan liknas vid resultatet 

i föreliggande studie som beskrev att personerna som hade tänkt över vad som var viktigt i 

livet kunde njuta av det på nya sätt jämfört med vad de hade kunnat efter att de drabbats av 

stroke. Enligt Pilkington (1999) ser strokedrabbade personer livet på ett annorlunda sätt och 

uppskattar det mer. Pilkington (1999) skriver även att personer som drabbades av stroke lärde 

sig accepterade sin situation och kände sig glada över att vara vid liv. Detta återspeglas också 

i resultatet som framkom i litteraturstudien.  

 

Kwan, Sharpe, Tinson och Townend (2010) skriver att personer som drabbas av stroke ofta 

tänker att ”det kunde varit värre”. De skriver även att personer som fokuserar på de aktiviteter 

som de kan utföra istället för de aktiviteterna de inte kan utföra ger dem mer tid till att kunna 
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utveckla sig och bli ännu bättre. Hjelmblink, Holmström och Sanner (2009) skriver att 

personer som drabbats av stroke jämförde sig med andra i liknande situationer. Till exempel 

personer som fått allvarligare handikapp och de personer som har lyckats återhämta sig. 

Hjelmblink m.fl. (2009) skriver även om positivt tänkande som motivation till att bli bättre. 

De skriver att en positiv attityd med fokus på positiva utgångar hjälpte till i rehabiliteringen. 

Enligt Casey, Cooney, Murphy och Shea (2009) var det viktigt för personerna som drabbats 

av stroke att kunna anpassa sig så att de kunde utföra de aktiviteter som var viktiga i deras 

liv. Vad som framkom av resultatet i föreliggande studie är att ett positivt tankesätt var viktigt 

för att personerna skulle kunna återhämta sig och må bättre. Genom det positiva tankesättet 

ökar chanserna att nå de mål som personerna satt upp. De ökar också möjligheterna till att 

återgå till ett så normalt liv som möjligt. Dahlberg och Segersten (2010) skriver att det är 

viktigt att lära sig leva med sin kropp och utveckla sina förmågor. Enligt Dahlberg, Galvin 

och Todres (2007) är humör och känslor starkt kopplade till en persons livsvärld. De menar 

att ett gott humör är en bra motivation och att sköna känslor ger en bättre uppfattning av sin 

livsvärld vilket framkom i resultatet. 

Slutsats 

Syftet var att beskriva personers upplevelser av livet efter stroke. Studien visade att 

livsvärlden förändras för en person som drabbas av stroke. Denna förändrade livsvärld är 

resultatet av förluster. I resultatet framkom att personerna kände att de hade en förlorad 

identitet. Detta var till följd av den förlorade förmågan att utföra de aktiviteter, arbeten och 

fritidsaktiviteter som de hade utövat innan stroke. Handikappen hindrade dem från att utföra 

sina aktiviteter och personerna var i vissa fall tvungna att förlita sig på andra. Stroke gav 

alltså en förlorad självständighet. Sjukvården är i ständigt behov av att hålla vårdpersonalen 

uppdaterade med den senaste forskningen för att en god och säker vård ska kunna utföras. 

Fler kvalitativa studier som beskriver upplevelser av livskvalitet behövs för att kunna 

beskriva vilket typ av stöd de strokedrabbade personerna upplever att de är i behov av. Mer 

forskning gjord i Sverige behövs för att uppnå en högre grad av överförbarhet till svenska 

förhållanden. Detta kan underlätta för sjuksköterskan att få en insikt i livsvärlden hos en 

strokedrabbad person. Det kan hjälpa dem att fokusera inte bara på den kroppsliga 

återhämtningen utan även den mentala. Det skulle även kunna hjälpa sjuksköterskorna att få 

en bättre insikt i personernas liv efter stroke. För att kunna ge en säker vård till en person som 

drabbats av stroke är det viktigt att sjuksköterskan ser personen bakom sjukdomen.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
 
Tabell 1. Sökningar i Cinahl 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

Stroke 19,554 160225 0 0 

Europe 176,634 160225 0 0 

Emotions 9,976 160225 0 0 

Coping 9,942 160225 0 0 

Attitude to Life 584 160225 0 0 

Stroke Patient 1,622 160225 0 0 

Reflection 2,494 160225 0 0 

Patient Attitudes 16,887 160225 0 0 

Life Experience 5,737 160225 0 0 

Stroke AND Europe AND 
Coping 

34 160225 10 2 

Stroke AND Europe AND 
Emotions 

12 160225 5 1 

Stroke AND Europe AND 
Attitude to Life 

6 160225 2 1 

Stroke AND Europe AND 
Life Experience 

22 160225 7 3* 

Stroke AND Europe AND 
Patient Attitudes 

70 160225 8 1* 

Stroke AND Europe AND 
Reflection 

7 160225 2 1* 

Stroke Patient AND 
Europe  

394 160225 0 0 

*Dubbletter 
 
Sökningar i Pubmed 
 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

Stroke 77,075 160229 0 0 

Europe 529,016 160229 0 0 
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Quality of Life 50,940 160229 0 0 

Adaption, Psychological 59,937 160229 0 0 

Life Change Events 12,158 160229 0 0 

Stroke AND Europe AND 
Quality of Life 

113 160229 29 3 

Stroke AND Europe AND 
Adaption Psychological 

66 160229 14 4* 

Stroke AND Europe AND 
Life Change Events 

21 160229 3 1* 

*Dubbletter      
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

 



 

33 
 

Bilaga 3 Artikelöversikt  

Tabell 2. Artikelöversikt. 

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Casey, D., Cooney, A., 
Murphy, K. & O'Shea, E. 
(2008). Irland. 

Patient perceptions having suffered a 
stroke in Galway. 

Kvalitativa 
Semistrukturer
ade intervjuer. 

20 personer över 65 år 
som insjuknat i stroke. 

Hög kvalitet 
100% 

Eriksson, G. & Tham, K. 
(2010). Sverige. 

The meaning of occupational gaps in 
everyday life in the first year after 
stroke. 

Kvalitativa 
intervjuer. 

Fyra personer från 50 
till 61 år som 
insjuknat i stroke. 

Medelkvalitet 
86% 

Dow, C., Kuluski, K., 
Lasserson, D., Locock, L. & 
Lyons, R. (2014). 
Storbritannien. 

Life interrupted and life regaind? 
Coping with stroke at a young age. 

Kvalitativa 
intervjuer. 

17 personer under 55 
år som insjuknat i 
stroke. 

Hög kvalitet 
93% 

Harrison, B. & Murray, CD. 
(2004). Storbritannien. 

The meaning and experience of being a 
stroke survivor: an interpretative 
phenomenological 
analysis 

Kvalitativa 
semistrukturer
ade intervjuer. 

10 personer 
(medelålder 49 år) 
som insjuknat i stroke. 

Medelkvalitet 
79% 

Johansson, U. & Niemi, T. 
(2013). Finland. 

The lived experience of engaging in 
everyday occupations in persons with 
mild to moderate aphasia 

Kvalitativa 
intervjuer. 

Sex personer 
(medelålder 57 år) 
som insjuknat i stroke. 

Medelkvalitet 
86% 

Engedal, K., Kim, H., 
Kirkevold, M. & 
Kouwenhoven, S. (2012). 
Norge. 

‘Living a life in shades of grey’: 
experiencing depressive symptoms in 
the acute phase after stroke 

Kvalitativa 
djupintervjuer. 

Nio personer som 
insjuknat i stroke. 

Högkvalitet 
100% 

Alvaro, R., Cohen, M., Savini, 
S., Simeone, S. & Vellone, E. 
(2015). Italien. 

The experience of stroke survivors three 
months after being discharged home: A 
phenomenological investigation 

Kvalitativa 
intervjuer 

15 personer 
(medelålder 70 år) 
som insjuknat i stroke 

Hög kvalitet 
93% 
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Bilaga 4 Analysförfarande  

Tabell 3. Exempel på analysförfarande 

Original Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

… lost occupations diminished participant’s 
opportunities to recognize themselves … 

… förlusten av yrken minskade de 
deltagandes möjligheter att känna igen sig 
själva … 

Förlust av yrke minskade 
möjligheter att känna igen sig själv 

Vem är jag? Att förlora sin 
identitet 

Konsekvenser av 
Stroke 

Some reported that the stroke meant that they 
had to retire and they therefore lost their 
occupational role and their sense of identity 

Vissa rapporterade att en stroke innebar att 
de var tvungna att pensionera sig och de 
därför förlorad sin yrkesroll och känsla av 
identitet 

Pensionering lede till förlust av 
yrkesroll och känslan av identitet. 

Förlorad yrkesroll 
och identitet 

Att förlora sin 
identitet 

Konsekvenser av 
Stroke 

Others engendered a fear of becoming a 
burden on family and relatives 

Andra alstrade en rädsla av att bli en börda 
för familj och släkt 

Känslor av att bli en börda för familj 
och släkt 

Börda för familjen Att vara 
beroende och 
förlora 
självständigheten 

Konsekvenser av 
Stroke 

Erik used to be a person who did not show his 
emotions. After stroke he was easily affected 
and could start crying in front of others 

Erik brukade vara en person som inte 
visade sina känslor. Efter stroke blev han 
känslig och kunde börja gråta inför andra 

Blev känslig och kunde börja gråta 
inför andra 

Känslor Att inte orka och 
vara oviss 

Konsekvenser av 
stroke 

Because of her communication difficulties, 
Anne chose isolation from the social 
community. The only time she left her 
apartment was when she needed to buy 
groceries, or if she could go shopping with a 
close relative 

På grund av hennes 
kommunikationssvårigheter valde Anna att 
isolera sig från samhället. Den ända 
gången hon lämnade lägenheten var när 
hon skulle handla eller om hon skulle gå 
och shoppa med en nära släkting 

Valde att isolera sig från samhället 
på grund av 
kommunikationssvårigheter 

Isolering  Relationella och 
sociala svårigheter och 
möjligheter 

They expressed that their new situations 
offered opportunities to enjoy life in another 
way 

De uttryckte att deras nya situationer 
erbjöd möjligheter att njuta av livet på ett 
annat sätt  

Nya situationer erbjöd nya 
möjligheter att njuta av livet  

Njuta av livet  Motivation till ett 
bättre liv 

 


