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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av förändringar i vardagliga 

aktiviteter efter stroke.  Studien genomfördes som en kvalitativ 

litteraturstudie med analys av självbiografier. Fyra böcker valdes ut och 

analyserades utifrån en kvalitativ manifest innehållsanalys vilket resulterade i 

tre kategorier: När vardagliga aktiviteter bli för svåra, Att uppleva sig 

annorlunda och Att komma tillbaka till en fungerande vardag. Resultatet 

visar hur vardagliga aktiviteter kan upplevas som en stor utmaning när 

tidigare rutinmässiga aktiviteter inte längre fungerar som förut.   Personerna 

beskrev att de inte längre hade kontroll över vardagen och en känsla av att 

inte längre vara densamma som förut vilket skapade en oro och osäkerhet. 

Vidare visade resultatet hur personerna efter en tid kunde utveckla strategier 

och omvärdera sin situation och därigenom komma tillbaka till en fungerande 

vardag som de upplevde meningsfull. Av deras beskrivningar framgår här 

motivationens betydelse samt att ha konkreta mål att arbeta mot. Denna studie 

kan därmed bidra med en förståelse för hur vardagen kan förändras hos 

personer med stroke samt visa på betydelsen av att arbetsterapeuter har ett 

klientcentrerat förhållningssätt och stödjer personerna att identifiera viktiga 

mål och finna strategier för prioriterade vardagliga aktiviteter.  

 

Nyckelord: Stroke, rehabilitering, förändringar, aktivitet i dagligt liv. 
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Abstract  
 

 

The aim of this study was to describe experiences of changes in everyday 

activities after stroke. A literature based study was used and data were 

collected from four biographies. Data were analysed using a qualitative 

content analysis, resulting in three categories; “When everyday activities 

become to demanding”, “To feel different” and “To regain control over 

everyday life”. The result shows how everyday activities can be experienced 

as to demanding when daily routines no longer can be performed as before. 

The persons experiences showed that they no longer had control over their 

daily activities and that the way they saw themselves had changed. This was 

associated with feelings of anxiety and insecurity. Furthermore, the result 

showed how they after a time could develop strategies and make priorities to 

regain control over their everyday life. Their experiences showed the 

importance of being motivated and to have purposeful goals to reach. This 

study can hereby contribute with an understanding of how everyday life 

changes for persons with stroke. The results implicate the importance for 

occupational therapists to be client-centered, supporting the person to identify 

meaningful occupational goals and finding strategies for change.  

 

 Keyword: Stroke, rehabilitation, changes, everyday activity. 
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Introduktion 
Studien handlar om hur personer som insjuknat i stroke upplever att deras vardag har 

förändrats. Varje år drabbas ett stort antal personer av stroke med varierande 

funktionsnedsättningar som följd. Dessa personer är i behov av stöd både från samhället och 

närstående på olika sätt under sin rehabilitering för att återfå funktioner och kunna återgå till 

en fungerande vardag. Inom arbetsterapi är personers vardagliga aktiviteter fokus för 

rehabiliteringen. Att kunna engagera sig i meningsfulla aktiviteter för att främja delaktighet 

och hälsa är enligt American Occupational Therapy Association [AOTA] (2008) övergripande 

målsättningen med all arbetsterapi. Genom att träna i vardagliga aktiviteter kan personer som 

insjuknat i stroke återfå förlorade funktioner och förmågan att utföra och engagera sig i 

aktiviteter som för dem är meningsfulla. Efter att ha mött personer som insjuknat i stroke med 

olika funktionsnedsättningar som följd, har vi fått en bild av hur viktig arbetsterapeutisk 

rehabilitering är för att dessa personer ska kunna klara sina vardagliga aktiviteter på ett nytt 

sätt. Funktionsnedsättningar kan leda till att personerna inte längre har samma möjligheter att 

vara delaktig i exempelvis arbetslivet och det sociala livet eller att kunna utföra aktiviteter 

som att ta hand om sig själv och sitt hem. Det är därför av intresse att studera hur personer 

med stroke upplever att deras vardagliga aktiviteter har förändrats. Denna kunskap är viktig 

för att kunna utforma bästa möjliga arbetsterapeutiska interventioner. 

Bakgrund 

Stroke utifrån ett samhälls- och individperspektiv 
Varje år insjuknar ca 30 000 personer i Sverige i stroke vilket gör att stroke idag räknas till en 

folksjukdom. Både män och kvinnor insjuknar i stroke, medelåldern för personer som 

insjuknar är cirka 75 år i Sverige och antalet väntas öka eftersom de äldre i samhället blir fler. 

En stor del av dem som insjuknar, ca 6000, är i arbetsför ålder vilket utgör 20 % (Blomstrand 

& Sunnerhagen-Stibrant, 2006). Stroke, eller slaganfall som de också benämns är ett 

samlingsnamn för hjärnblödning, hjärninfarkt och subaracnoidalblödning där hjärninfarkt 

utgör den största orsaken till insjuknande. Stroke är ett tillstånd när något av hjärnans olika 

kärl inte får fullgod blodförsörjning, vilket utgörs av en blödning eller en ansamling av blod 

(propp). Genom att göra en datortomografi fastställs vilken typ av stroke det är. Riskfaktorer 

för att insjukna är flera, däribland diabetes, högt blodtryck, rökning, inaktivitet och 

hjärtproblem. Även tidigare stroke utgör en större risk att insjukna igen (Dehlin & Rundgren, 

2007). Prognosen är olika beroende på hur stor skadan är, samt var den är belägen. Ett snabbt 
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omhändertagande är dock betydelsefullt för att minska bestående men (Pulaski, 2003). De 

flesta personer överlever en stroke idag och en stor andel kan återgå till sitt tidigare liv, vissa 

med olika funktionsnedsättningar som följd (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Både motoriska och kognitiva funktionsnedsättningar följer vanligen efter en stroke och 

påverkar personens möjligheter att utföra aktiviteter och vara delaktig i sin vardag 

(Blomstrand & Sunnerhagen-Stibrant, 2006). Vanligt förekommande konsekvenser är 

nedstämdhet, depression, trötthet samt koncentrationsproblem vilket kan försvåra både 

tillfrisknandet och motiveringen för rehabilitering (Engström, Nilsson & Willman, 2005). Att 

insjukna i stroke kan beskrivas som en livskris vilken ter sig olika för olika personer men där 

det fortsatta livet inte blir detsamma. Det finns ofta ett behov av stöd och olika insatser under 

lång tid där även de anhöriga behöver stöd för att orka hantera den nya livssituationen 

(Engström et al, 2005). 

 

Rehabilitering och arbetsterapi vid stroke 
Personer som insjuknat i stroke kommer ofta i kontakt med ett specialiserat stroke-team. I 

teamet arbetar olika professioner tillsammans för att uppnå en god vård och rehabilitering. 

Rehabilitering sätts in så tidigt som möjligt och både klient och närstående involveras i 

processen (Blomstrand & Sunnerhagen Stibrant, 2006). Vid rehabilitering på sjukhus 

framhålls teamarbete som viktigt och gynnar personens rehabilitering. Vidare betonas 

rehabilitering i hemmet efter utskrivning som betydelsefullt för att öka självständigheten och 

komma tillbaka till en fungerande vardag (Socialstyrelsen, 2005). Rehabilitering efter stroke 

kan delas in i tre olika stadier, det akuta där snabb mobilisering sker, snabb förbättring där 

daglig kontinuerlig aktivering avser att göra personen så självständig och oberoende som 

möjligt samt förbättring på lång sikt vilket ofta sker i personens egna hem och syftar till att 

personen ska fungera i sin vardag (Dehlin & Rundgren, 2007). Arbetsterapeutens roll i teamet 

är att stödja personen att återigen kunna utföra sina dagliga aktiviteter. Arbetsterapeuten 

arbete handlar om att stödja personen att få insikt om sina resurser och de begränsningar som 

sjukdomen medfört samt vägleda och ge information om olika handlingsstrategier (Holm & 

Jansson, 2001). Enligt Bendz (2003) är det viktigt att alla professioner som ingår i teamet 

visar en förståelse för hur personen upplever sina problem efter sin stroke och vilka 

konsekvenser det medför för den enskilde. Aspekter av betydelse som framhålls är att 

uppmärksamma personens känsla för förlorad kontroll, deras rädsla att på nytt insjukna i 
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stroke samt den trötthet som ofta följer. Även vikten av en gemensam målformulering 

framhålls där personens mål är utgångspunkten för rehabiliteringsarbetet. Även inom 

arbetsterapi teori framhålls betydelsen av ett klientcentrerat förhållningssätt (Canadian 

Association of Occupational Therapists [CAOT], 2002; Kielhofner, 2008) där personens 

engagemang i rehabiliteringsprocessen är centralt. För att uppnå en förändring är det av 

betydelse att personen är involverad genom hela processen samt att interventionerna utgår 

från personens önskemål, behov och förväntningar. För att stödja personen att uppnå en 

förändring använder sig arbetsterapeuten av olika terapeutiska strategier såsom att coacha och 

ge stöd för ett annat utförande av aktiviteten (Kielhofner, 2008).  

 

Betydelsen av tidiga och tillräckliga rehabiliteringsinsatser samt aktivitetsbaserade 

interventioner framhålls inom forskningen för personer som drabbats av stroke. Forskning har 

visat att tidiga aktivitetsbaserade arbetsterapeutiska interventioner efter stroke är effektivt för 

att främja självständighet och oberoende i vardagliga aktiviteter (Legg, Drummond & 

Langhorne, 2006).  I likhet med detta visar en studie av Carlsson (2007) att otillräcklig 

rehabilitering och stöd för personer efter mild stroke gav sämre förmåga att klara den nya 

livssituationen. Vidare visar resultaten i denna studie på vikten av att rehabiliteringen utgår 

från personens egen upplevelse av begränsning och funktionsnedsättning samt vilka 

konsekvenser det medför i dennes vardag. Betydelsen av att upprätta relevanta, realistiska och 

mätbara mål som fokuserar på aktivitet och delaktighet framhålls även i en studie av 

Rowland, Cooke och Gustavsson (2008). Forskning har också visat att personer som kan 

anpassa sig i sin nya situation efter en stroke på ett framgångsrikt sätt kan skapa nya 

meningsfulla roller som de känner sig tillfreds med och därigenom kan de uppleva en positiv 

identitet. Personer som däremot inte kan acceptera sin nya situation och endast strävar efter att 

återuppta tidigare roller får svårt att känna sig tillfreds med sin situation eller se möjligheter 

att skapa nya roller (Sabari, 2001). Slutligen visar forskningsresultat att återhämtningen efter 

stroke försvåras för personen med kognitiva funktionsnedsättningar samt att personer med 

depression efter stroke upplever en försämrad livskvalitet (Jonkman, de Weerd & Vrijens, 

1998). 
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Arbetsterapins fokus på vardagliga aktiviteter 
Begreppet aktivitet är centralt inom teoribildning i arbetsterapi och används för att beskriva 

allt en person gör.  Vår vardag består således av en mängd aktiviteter vilka kan delas in i olika 

områden såsom att ta hand om sig själv, vara produktiv, arbete/studier och fritid. Aktiviteter 

inom dessa områden definieras som ordinära företeelser personer utövar varje dag eller med 

viss regelbundenhet varför de vanligen benämns som vardagliga aktiviteter. Personer behöver 

för sin hälsa och sitt välbefinnande skapa en balans mellan olika aktiviteter inom dessa 

områden. Genom deltagande i olika aktiviteter genom livet skapar och utvecklar personen sin 

identitet och kompetens inom olika områden. Vidare beskrivs aktivitetsutförande som ett 

resultat av ett komplext samspel mellan personen, den aktivitet som utförs och det kontext där 

aktiviteten äger rum (CAOT, 2002; Kielhofner, 2008). Inom arbetsterapi beskrivs kontexten 

av fysiska, sociala och samhälleliga aspekter vilka influeras av den kultur personen lever i. 

Dessa olika aspekter kan skapa förutsättningar och främja en persons möjlighet till aktivitet 

likväl som de kan vara krävande och utgöra hinder för aktivitet (Kielhofner, 2008). Allt vi 

gör, alla aktiviteter vi utför och engagerar oss i, har också en speciell betydelse för oss. 

Begreppet mening är således nära sammankopplat med aktivitetsbegreppet. Den mening 

personer tillskriver olika aktiviteter har till stor del att göra med personens livshistoria. En 

aktivitet upplevs meningsfull när vi väljer den utifrån vad vi värderar som betydelsefullt för 

oss själva och den kultur vi lever i (Jonsson & Josephsson, 2005). Mening i aktivitet kan 

utifrån detta beskrivas som något subjektivt, varför det är viktigt att beakta att samma aktivitet 

kan ha olika betydelse för olika personer (Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001). Att 

kunna engagera sig i meningsfulla aktiviteter anses därmed kunna stödja en persons 

delaktighet och hälsa, vilket beskrivs som den övergripande målsättningen med all 

arbetsterapi (AOTA, 2008).  

 

Sammanfattningsvis visar ovanstående genomgång av litteratur och forskning att stroke 

medför olika konsekvenser för personernas livssituation där de ska hantera sin nya tillvaro 

utifrån förändrade förutsättningar. Betydelsen av rehabilitering efter stroke framhålls, likaså 

vikten av att utforma rehabiliteringsprocessen utifrån personens önskemål, behov och 

förutsättningar samt att ge adekvat stöd under förändringsprocessen. Att kunna anpassa sig i 

sin nya situation har visat sig vara viktigt för att komma vidare och för att kunna uppleva en 

positiv identitet. Inom arbetsterapi framhålls betydelsen av att kunna utföra och engagera sig i 

meningsfulla aktiviteter vilket är nära sammankopplat med vår upplevda identitet och 

kompetens. Författarna till den aktuella studien menar därför att det finns ett intresse av att 
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studera personers erfarenheter och upplevelser av hur vardagens aktiviteter har förändrats 

efter att de haft en stroke. Denna kunskap är av betydelse för både arbetsterapeuter och andra 

professioner inom rehabiliteringen i syfte att få en ökad förståelse och kunna utforma en 

klientcentrerad rehabilitering.   

 

Syftet med studien är därför att beskriva erfarenheter av förändringar i vardagliga aktiviteter 

hos personer med stroke. 

Metod 
 

Design 
För att kunna beskriva hur personer som insjuknat i stroke upplevde förändringar i sina 

vardagliga aktiviteter genomfördes en litteraturstudie. När personers erfarenheter är i fokus, är 

det enligt Friberg (2006) lämpligt med kvalitativ forskning där analys av berättelser är en 

relevant metod. Data kom i denna studie att utgöras av självbiografier vilka analyserades 

utifrån en manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

Urval 
Ett ändamålsenligt urval gjordes för att kunna uppfylla studiens syfte. Enligt Holloway och 

Wheeler (2002) innebär ett ändamålsenligt urval att undersökningspersoner väljs utifrån 

uppsatta kriterier vilka utgår från syftet med studien. Inklusionskriterier för valet av biografier 

utgjordes utifrån att de var personliga skildringar av både män och kvinnor som insjuknat i 

stroke, att de var publicerade på svenska, från år 1990 och fram till 2009.  

 

Litteratursökning  
En litteratursökning genomfördes för att finna biografier som svarade mot studiens syfte. 

Inledningsvis genomfördes en litteratursökning vid Gotlands länsbibliotek där den allmänna 

databasen Opac 5.5 användes som sökmotor. De sökord som användes var stroke och 

biografier med en begränsning mellan åren 1990-2009. Biografierna skulle vara publicerade 

på svenska. I Opac 5.5 delas sökresultatet upp på respektive sökord, vilket blev 28 träffar på 

stroke och 36 träffar på biografier. Författarna gick vidare genom att söka igenom resultaten 

av träffarna på stroke och biografier.  Presentationstexten av böckernas innehåll lästes igenom 

av båda författarna, därefter valdes sex böcker ut. Ytterligare en sökning genomfördes i Luleå 
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tekniska universitetsbiblioteks databas Lucia. Här användes sökordet stroke med en 

begränsning av språk (svenska) och publiceringsår (1990-2009), sökningen resulterade i 54 

träffar. Författarna gick var för sig igenom även denna lista och valde ut böcker utifrån 

uppsatta kriterier. Vid denna sökning påträffades inga nya böcker som inte redan identifierats 

i den tidigare sökningen. Efter att författarna läst igenom böckerna var för sig diskuterade 

författarna tillsammans dessa för att stämma av mot studiens syfte. Två av de utvalda 

böckerna exkluderades eftersom de inte motsvarade studiens syfte. 

Valda biografier finns beskrivna i bilaga 1. 

 

Analys av data 
Analys av insamlad data genomfördes utifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys för att 

beskriva de erfarenheter som personerna berättade om i biografierna. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) innebär en manifest analys att inledningsvis skapa sig en förståelse för 

materialet som helhet. Därefter identifieras meningsbärande enheter som kondenseras, kodas 

och slutligen skapas kategorier. Författarna läste inledningsvis de utvalda biografierna var för 

sig, detta för att skapa en övergripande förståelse för materialet. Därefter lästes biografierna 

mer ingående och författarna fokuserade på studiens syfte, att identifiera förändringar i 

vardagliga aktiviteter för personer som insjuknat i stroke. Författarna tog sedan var för sig ut 

meningsbärande enheter som svarade mot syftet vilka skrevs i ett dokument. Dessa 

kondenserades och de meningsbärande enheterna från respektive bok skrevs i olika färger. 

Därefter kodade författarna materialet under olika rubriker och jämförde sedan kodningen 

mellan varandra. En diskussion fördes om samstämmighet och resterande analysarbete 

utfördes gemensamt av författarna. I detta skede av analysen läste även handledaren det 

kodade materialet och en diskussion om samstämmighet fördes. Koder från varje bok 

jämfördes och grupperades för sig, därefter jämfördes koder mellan de olika böckerna för att 

se mönster av likheter och skillnader. Exempel på koder var sämre uthållighet, motivationens 

betydelse till förändring, samt insikt om förändrat liv. Fortsatt bearbetning av materialet 

resulterade i att fyra preliminära kategorier identifierades. Diskussioner fördes mellan 

författarna och tillsammans med handledaren och slutligen resulterade analysen i tre 

kategorier vilka presenteras i resultatet. 
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Etiska överväganden 
Studien bygger på redan publicerad litteratur i form av självbiografier.  Författarna var noga 

med att i analysen av texterna inte förvränga dess innehåll. Fördelen med att använda redan 

publicerat material är att personerna själva valt att berätta om sin situation och även valt att 

publicerat materialet. Studien kan bidra till att öka förståelsen för personer som insjuknat, 

samt bidra med kunskap inom området som sedan kan vara en hjälp för arbetsterapeuter och 

andra professioner vid rehabilitering av personer med stroke. 

 

Resultat 
Resultaten av analysen visar hur vardagen på olika sätt blivit annorlunda efter att personerna 

drabbats av stroke vilket formade tre kategorier: När vardagliga aktiviteter blir för svåra, Att 

uppleva sig som annorlunda och Att komma tillbaka till en fungerande vardag. Personernas 

erfarenheter återspeglade hur de upplever en förändrad vardag där enkla uppgifter och 

aktiviteter blivit en stor utmaning. Personernas erfarenheter speglar hur de förlorar kontrollen 

över aktiviteter de tidigare tagit för självklara samt hur deras möjligheter att kommunicera och 

interagera med andra påverkats. Känslan att uppleva sig som annorlunda är en annan 

framträdande aspekt. Personerna uppger att de inte relaterar till händelser och dagliga 

aktiviteter som innan insjuknandet, vilka kunde vara, att umgås med vänner eller att ta hand 

om hushållet. Vidare återger resultatet betydelsen av att kämpa för att få vardagen att fungera, 

att sätta upp tydliga mål och att ta kontroll över sin situation. Slutligen speglar personernas 

erfarenheter hur de måste lära sig på nytt, hitta strategier för att hantera sin nya tillvaro för att 

återigen kunna fungera i sina vardagliga aktiviteter. Nedan följer en mer detaljerad 

beskrivning av resultatet vilket också illustreras med citat från biografierna. 

 

När vardagliga aktiviteter blir för svåra 
Denna kategori avspeglar situationer där personerna beskriver hur de tappat kontrollen över 

sitt vardagliga liv och inte längre kan styra över sina vardagliga aktiviteter. Av deras 

berättelser framgår hur de inte längre klarade av att utföra uppgifter och aktiviteter i vardagen 

som de tidigare gjort. Invanda mönster och rutinmässiga aktiviteter, så som att kunna planera 

och tillreda en måltid eller sköta tvätten, blir plötsligt en stor utmaning. Deras erfarenheter 

visar på svårigheter att kunna utföra komplexa aktiviteter som exempelvis att gå och handla. 

Det upplevdes som ett stort problem eftersom de inte hade uppfattning om pengar, siffror eller 
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kunde förmå sig att plocka rätt varor. Resultatet visar även på svårigheter att fokusera på flera 

saker samtidigt vilket bidrog till att de ständigt kände sig stressade och kunde då inte delta i 

aktiviteter som krävde koncentration, exempelvis möten på skolan eller sammanträden på 

arbetet där flera personer deltog. Av deras erfarenheter framgår problem relaterat till att inte 

kunna strukturera aktiviteter. De beskrev svårigheter att inleda och avsluta olika moment samt 

organisera sitt utförande under aktiviteter. En person berättar exempelvis följande: 

 

Köksattiraljer utspridda överallt, lådor utdragna. Dessutom sprang jag från den 

ena uppgiften till den andra, gjorde inget klart(…)Jag visste att jag gjorde fel, 

ändå fortsatte jag. 

 

 

Resultatet visar att även enklare uppgifter och aktiviteter men som ofta involverade olika 

funktioner eller teknik kunde upplevas som en utmaning exempelvis hur tvättmaskinen och 

torktumlaren skulle användas. Deras erfarenheter visar att sådana uppgifter som dessutom 

krävde att moment utfördes i en viss ordning kunde skapa stress och blev svåra att klara av. 

Personerna beskriver också svårigheter att utföra en aktivitet när de inte kunde finna lösningar 

på hur den skulle utföras. Detta gjorde att de ofta upplevde en stress som sedan övergick i 

ilska. Att tappa kontrollen över rutinmässiga aktiviteter i vardagen beskrevs frustrerande och 

skapade en osäkerhet genom att personerna inte visste hur de skulle lyckas med att genomföra 

aktiviteten. Personerna beskrev att även om den fysiska kapaciteten och viljan fanns så kunde 

de ändå ha svårigheter att få aktiviteten utförd. Deras berättelser reflekterar också hur de inte 

längre har samma uthållighet som förut. Det framgår att ork och energi inte räcker till vilket 

påverkade deras möjligheter att utföra vardagliga aktiviteter. En person berättar exempelvis 

att jag var tvungen att klara en sak ordentligt innan jag kunde gå vidare till nästa. Detta tog 

mycket tid och energi. Att fort bli uttröttad medförde också att personerna upplevde 

svårigheter att fokusera och kunna tänka klart.  

 

Att uppleva sig annorlunda 
Resultatet i denna kategori speglar en känsla av att vara annorlunda, att inte vara densamma 

som tidigare vilket medförde en oro hos personerna. Deras erfarenheter reflekterar här hur de 

inte längre kan upprätthålla sin tidigare identitet. Av deras berättelser framgår att de helt 

plötsligt inte längre kan göra saker som de tidigare gjort eller vara den person de tidigare varit 

i sociala sammanhang. En person berättar följande: på grund av stroken kände jag inte igen 

mig själv. Medicinen förvärrade detta, genom att göra mig ännu mer trött och slö, det 
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avskydde jag. Deras erfarenheter speglar att andra människor inte förstår den situation de 

befinner sig i eftersom vissa saker inte är synliga för andra. De berättar exempelvis att andra 

inte kan se att de är trötta och ofokuserade eller förstår hur mycket handledning de behöver, 

vilket gör att de upplever sig missuppfattade i olika situationer. Det framkommer att 

personerna inte känner igen sin tidigare personlighet. De beskriver att de nu kan reagera på 

olika händelser på ett annorlunda sätt, mer känslosamt än tidigare. Det kommer exempelvis 

fram i situationer när de känner ilska, de lever ut sina känslor till skillnad från hur de tidigare 

gjort.  Vidare beskriver de att de blivit mer gråtmilda och hur dessa känslor tar överhand på 

ett sätt de inte känner igen när de blir illa berörda eller känner sig utmattade. Även i 

situationer som rör vardagliga aktiviteter i hemmet som exempelvis matlagning eller 

organisation av familjens olika aktiviteter som ska sammanlänkas för att få en fungerande 

vardag så kan denna känslosamhet visa sig. Personerna beskriver att ett annorlunda känsloliv 

även påverkar de anhöriga. De får nu upptäcka och lära känna samma person men på ett nytt 

sätt, en kvinna berättare följande upplevelse: 

 

Jag har blivit mer lättretlig mot dem som står mig nära och det är klart min 

pojkvän har fått ta mycket. Dessutom är jag mer känslosam idag. Jag kan börja 

gråta när jag ser en film, det gjorde jag aldrig förut. 

  

 

Personernas erfarenheter speglar även en känsla av att vara annorlunda i relation till att inte 

längre förstå ett samtal eller kunna utrycka sig på ett adekvat sätt så att andra människor 

förstår. En kvinna berättar exempelvis följande jag tänkte på vatten och såg bilden framför 

mig, ändå sa jag mjölk. Personernas beskrivningar visar att de ofta upplever sig missförstådda 

på grund av deras svårigheter att kommunicera. Detta medför att de känner sig nervösa inför 

att samtala med andra människor. Personerna beskrev att de ofta upplever en frustration över 

att inte kunna förklara med rätt ord och uttryck vad det är de vill säga eller prata 

sammanhängande. En person beskriver när jag försökte tala stammade jag, hackade, stoppade 

upp, tystnade. Plötsligt var det bara stopp.  En konsekvens som personerna beskrev var att de 

därför undvek sociala sammanhang där de förväntades samtala med andra människor. De 

beskrev svårigheter att följa samtal när flera personer pratade samtidigt och samtalsämnet 

växlade. Att föra en diskussion upplevdes som en omöjlighet eftersom de inte kunde vara 

fokuserade. Att vara fokuserade tog mycket energi vilket bidrog till att de kände en oerhörd 

trötthet. Av deras erfarenheter framkommer hur de upplever sig ledsna och deprimerade över 

att inte längre kunna vara samma person som de tidigare varit. Detta förde med sig en negativ 

syn på framtiden och en oro över hur det skulle bli eftersom deras tidigare liv och vardag 
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föreföll otänkbara. Följande citat illustrerar en känsla av att inte längre vara densamma som 

tidigare:  

 

Jag kan inte ens föna mitt hår, därför måste jag ha den här kortklippta frisyren.  

Och kläderna sen! Du ser ju själv! Här lallar jag omkring i mjukisbyxor med 

resårmidja eftersom jag inte klarar av knappar och blixtlås när jag ska på 

toaletten. 

 

Att komma tillbaka till en fungerande vardag 
Denna kategori beskriver hur personerna på olika sätt kommer tillbaka till en vardag som 

fungerar praktiskt och känns meningsfull igen. Resultatet visar på betydelsen av att ha en 

drivkraft, motivation samt uppsatta mål att kämpa mot. För att kunna gå vidare visar 

personernas erfarenheter att de måste acceptera sin nya situation. Vidare beskriver resultatet i 

denna kategori vikten av att vara fokuserad mot målen och utveckla strategier, exempelvis att 

göra på annat sett än tidigare och som då kan underlätta utförandet av vardagliga aktiviteterna.  

 

Personerna påtalar vikten av beslutsamhet och att den drivkraft som dessa personer har att 

lyckas beror på att de har en strävan efter att klara något som betyder mycket för dem. Det 

kan vara att återta en aktivitet inom hemmet, en fritidssyssla eller att återgå till sitt arbete. Av 

personernas berättelser framgår betydelsen av att ha en vilja och att inte ge upp utan att prova 

sig fram för att hitta lösningar på problem och återigen lyckas genomföra aktiviteter på ett 

tillfredställande sätt. De beskriver hur de måste lära om på nytt, finna nya alternativa sätt att 

utföra aktiviteter på. En man berättar Råden att använda den svaga handen så mycket som 

möjligt gör att jag idag kan utföra vissa moment hjälpligt. En strategi som avspeglades i 

berättelserna var att dela upp aktiviteter i flera moment, exempelvis vid matlagning. På så vis 

kunde aktiviteten organiseras och struktureras så att olika uppgifter och moment kunde 

färdigställas utan att något glömdes bort. Personerna beskrev att det tog tid att anpassa sig till 

sin nya situation och finna nya vägar att utföra aktiviteter på. De beskrev även betydelsen av 

att komma till insikt om att det endast var de själva som kunde bestämma sig för att nå målen 

och själva arbeta för att lyckas. Personerna upplevde att de först måste få insikt i sin sjukdom 

för att känna motivation till träning och till att förändra sin situation. Av deras berättelser 

framgick att det krävdes en stark vilja och oändligt tålamod för att nå det önskade resultatet. 

De beskrev att det var lättare att träna och vara motiverad när de hade tydliga mål att arbeta 

mot, då upplevde de förändringar som stärkte dem att gå vidare vilket illustreras i citatet som 

följer: 
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Jag växlade om med diskning och städning och sedan tillbaka till boken, därefter 

en promenad med hunden, läsning igen, tvätt, läsning(…)Full gärning och aldrig 

tråkigt! Nej det var meningsfyllt, för jag blev inte sämre. Jag blev bättre. Målet 

var helt klart: Jag skulle lära mig läsa, skriva och tala! 

 

 

Av resultatet framgår hur personerna fick lära om på nytt och ta små steg i taget för att lyckas. 

Exempelvis beskrivs hur det är att på nytt lära sig att läsa och skriva. Att börja från första 

början med att lära sig bokstav för bokstav, förstå betydelsen av ordet och sedan hur ordet 

låter innan orden kan formas till en sammansatt text. Processen att nå sitt slutliga mål, 

exempelvis att återta sitt arbete, beskrevs vara en process över tid med flera delmål på vägen. 

Resultatet visar också hur deras delaktighet i aktiviteter förändrats. De berättar hur de nu kan 

vara delaktig men på ett annat sätt än de tidigare varit, exempelvis genom att vara med i olika 

sociala sammanhang men inte aktivt utföra olika aktiviteter. Vidare beskriver personerna att 

de har fått nya intressen och nya värderingar som gör att små händelser i vardagen känns 

glädjefyllda på ett annat sätt, de njuter av livet och tar tillvara stunder som de tidigare inte 

gjort.  

 

Förut, innan jag blev sjuk, var jag jämt arg och hade många bollar i 

luften(…)Men nu när jag har förlorat min simultankapacitet måste jag 

koncentrera mig på en sak i taget därför kommer jag numera ihåg både nycklar, 

plånbok och almanacka. Så där har jag faktiskt gjort en vinst(…)Nu värdesätter 

jag små, små saker. Som att åka bil genom Stockholm. Det är fantastiskt.  

 

 

De njuter av att finnas här och nu och tar tillvara de små ögonblicken som de innan stroken 

inte ens noterade. Denna insikt var inte något som fanns direkt efter insjuknandet, att kunna se 

på världen genom nya positiva ögon igen var en process som tog lång tid. Personerna beskrev 

hur de fick prova sig fram och försöka finna lösningar på olika problem som dök upp allt 

eftersom för att lyckas nå sina mål. När detta lyckades kunde deras oro över att vara 

annorlunda istället bytas ut mot ökad livsglädje vilket illustreras med följande citat:  

 

Jag är jättetacksam för att jag mår så här pass bra och kan njuta av livet. Som i 

somras när det var så varmt och grönt. Då öppnade jag fönstret varje morgon och 

klappade mig för bröstet och njöt av att bara få finnas till. 
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Personernas berättelser återger också hur deras självförtroende ökade i samband med att 

träningen i aktivitet gav resultat och de lyckades nå sina mål vilket gav dem en stark vilja att 

lyckas komma ännu längre. De upplevde hur deras självständighet ökade. Varje dag kunde 

föra med sig nya utmaningar som skulle övervinnas. Trots att de kände sorg över att inte 

kunna delta i aktiviteter som tidigare varit meningsfulla, så kunde de efter en tid se nya värden 

i andra aktiviteter eller i att kunna utföra aktiviteter på ett annat sätt. Resultatet reflekterar hur 

personerna har fått omvärdera sin livssituation många gånger och har fått nya livsinsikter som 

de kan känna sig trygga i. De har varit tvungna att inse sina begränsningar och lära sig hur de 

ska hantera svåra situationer när dessa uppstår. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet hur de vardagliga aktiviteterna på olika sätt har förändrats 

för dessa personer. Av personernas berättelser framgår hur de efter att ha insjuknat i stroke, 

upplever vardagliga aktiviteter som en stor utmaning där de inte längre kan utföra tidigare 

rutinmässiga uppgifter och aktiviteter. De beskriver svårigheter att organisera och strukturera 

aktivitetssituationer samt hur deras uthållighet och möjlighet att vara fokuserad begränsar dem 

att utföra olika aktiviteter. Att inte känna igen sig själv, kunna förstå eller uttrycka sig gör att 

personerna får svårt att delta i eller undviker sociala sammanhang och samtal med andra. Av 

resultatet framgår betydelsen av en stark vilja och drivkraft för att så småningom komma 

vidare till en fungerande vardag. Här beskrev personerna vikten av att ha meningsfulla mål att 

sträva mot samt utveckla strategier för att överbrygga problemen i aktiviteterna.  

Diskussion  
Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av förändringar i vardagliga aktiviteter efter 

stroke. Resultatet bidrar med en förståelse för hur personer som insjuknat i stroke kan uppleva 

sin nya livssituation, att från en dag till en annan inte längre kunna utföra sina vardagliga 

aktiviteter som exempelvis att sköta uppgifter i hushållet. Vidare ger resultatet en förståelse 

för hur personer kan uppleva sig annorlunda mot tidigare och hur detta kan inverka på deras 

möjligheter att delta i sociala sammanhang och interagera med andra. Resultatet ger också en 

förståelse för att förändringsprocessen mot en fungerande vardag tar tid och kräver ett 

engagemang av personerna för att återigen kunna fungera och finna mening i sina vardagliga 

aktiviteter. Dessa resultat visar i likhet med vad som beskrivs i arbetsterapiteori (Kielhofner, 

2008) att en persons identitet och kompetens i aktivitet är viktiga för möjligheterna att 

anpassa sig till en förändrad livssituation.  
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Av resultatet framgår hur personerna hade svårigheter att utföra komplexa aktiviteter som 

krävde att flera olika moment eller uppgifter utfördes i en viss följd för att aktiviteten skulle 

bli färdigställd. De beskrev svårigheter att organisera och strukturera aktiviteter samt problem 

att fokusera en längre tid och bibehålla koncentrationen vilket gjorde att komplexa aktiviteter 

tog mycket energi. En studie av Rowland, Cooke och Gustavsson (2008) visar att 

arbetsterapeutens roll vid rehabilitering efter stroke innebär att tillsammans med personen och 

dennes familj arbeta mot aktuella mål inom de olika prioriterade aktivitetsområden som 

upplevs motiverade att fokusera på. Detta kan till exempel betyda att personen får träna 

förmågan att strukturera en aktivitets kalender eller hantera en mobiltelefon. Av resultatet i 

den aktuella studien framgår också svårigheter att påbörja och att avsluta olika uppgifter 

under en aktivitet. Detta har också framkommit i tidigare forskning där Carlsson (2007) 

beskriver att nedsatta kognitiva förmågor efter stroke ofta innebär svårigheter att avsluta 

påbörjade moment.  

 

Vidare visar resultatet i den aktuella studien att personerna ofta undviker sociala sammanhang 

pågrund av svårigheter att fokusera och interagera med flera människor samtidigt, detta kunde 

bero på att samtalen ständigt var skiftande vilket gjorde att personerna upplevde trötthet och 

tappade koncentrationen. Liknande resultat återfinns i en studie av Lawrence (2010) som visar 

att personer som drabbats av stroke inte orkar delta i olika sammanhang på samma sätt som 

tidigare. Dessa resultat visar på betydelsen av att arbetsterapeuter beaktar hur klienters 

kognitiva funktionsnedsättningar påverkar deras delaktighet i aktivitet för att kunna ge ett 

adekvat stöd och sätta in åtgärder som kompenserar för dessa begränsningar. Resultatet i den 

aktuella studien återspeglade också att kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke som 

exempelvis trötthet eller nedsatt koncentration inte var synliga för andra och därmed kunde 

orsaka oförståelse och missförstånd. Detta indikerar betydelsen av att arbetsterapeuter stödjer 

personer med stroke att informera sina närstående och andra viktiga personer i syfte att öka 

förståelsen och för att de ska kunna ge ett adekvat stöd. I den aktuella studien beskrivs även 

hur vardagstekniken i hemmet kan orsaka svårigheter att utföra tidigare rutinmässiga 

aktiviteter som exempelvis att sköta tvättmaskin eller torktumlare. Nyligen publicerad 

forskning (Lindén, 2009; Lövgren Engström, 2010) har i likhet med detta beskrivit hur 

vardagsteknologi kan orsaka svårigheter i aktivitet och medföra begränsningar i delaktighet i 

samhället för personer med förvärvad hjärnskada. Detta visar på betydelsen av att 

arbetsterapeuter identifierar svårigheterna i relation till den vardagsteknik personer med 
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stroke behöver använda för att finna lämpliga strategier som kan kompensera för personens 

svårigheter.    

 

Resultatet skildrar också hur personerna inte längre känner igen sig själva och upplever sig 

annorlunda både utifrån att de känslomässigt reagerar på ett annat sätt men också för att de 

inte längre klarar av tidigare aktiviteter eller kan delta i sociala sammanhang. Detta beskrivs i 

arbetsterapi (Christiansen, 1999; Kielhofner, 2008) kunna utgöra ett hot mot att upprätthålla 

sin tidigare identitet och att känna sig kompetent vilket inverkar på personens möjligheter att 

anpassa sig. Av resultatet framgår hur vägen tillbaka till en fungerande vardag var en lång 

process där vissa aktiviteter kunde återtas medan personerna i andra fall fick värdera om och 

finna mening i andra saker i livet. Resultatet reflekterar vikten av att ta ett steg i taget och vara 

målinriktad för att finna strategier som överbryggade aktivitetsproblemen. Även tidigare 

forskning (Kralink, Van Loon, & Visentin, 2006) har visat på betydelsen av att finna 

strategier för att återigen klara sina vardagliga aktiviteter utifrån en begränsad 

utförandekapacitet.  Resultatet i den aktuella studien indikerar vikten av att upprätta 

meningsfulla mål att sträva mot för att känna motivation och nå framgångsrika resultat. I 

likhet med detta visar resultatet i en studie av Bendz (2002) på betydelsen av att upprätta mål 

utifrån vem man är, vilka intressen man har och hur livssituationen ser ut. En studie av 

Lawrence (2010) beskriver i likhet med detta betydelsen av att personen är engagerad och 

delaktig i sin rehabilitering. I den aktuella studien beskrev personerna att målen ibland var 

långsiktiga som exempelvis att återgå i arbete eller att kunna läsa igen och då var det viktigt 

att bryta ned målen i mindre delmål och ta ett steg i taget. Att sätta upp delmål i syfte att nå 

betydelsefulla aktiviteter är enligt författarna i den aktuella studien viktigt för att 

rehabiliteringen ska kännas meningsfull. Inom arbetsterapi (AOTA, 2008; Kielhofner, 2008) 

beskrivs aktivitet som både mål och medel och en persons engagemang i meningsfulla 

aktiviteter anses bidra till att främja delaktighet och hälsa.  

Konklusion 
Den aktuella studien visar att vardagen och dess aktiviteter förändras efter stroke. Resultatet 

visar hur återhämtningen till en fungerande vardag är en lång process som kräver motivation 

och meningsfulla mål att arbeta mot. Resultatet visar också hur personerna möter nya 

utmaningar i olika vardagliga aktiviteter allt eftersom och vikten av att ta ett steg i taget och 

att värdera om sin situation vid behov. Dessa resultat indikerar betydelsen av att personerna 

får ett adekvat stöd under sin förändringsprocess både av rehabiliteringspersonal men också 



19 

 

av närstående vilket visar på vikten av att rehabilitering bedrivs i hemmet där aktiviteterna ska 

genomföras. Vidare framgår av resultatet hur de dagliga aktiviteterna inledningsvis upplevs 

som en stor utmaning där tidigare invanda rutiner inte längre fungerar. Att drabbas av stroke 

innebar för dessa personer svårigheter med att organisera och strukturera aktiviteter där 

nedsatt koncentrationsförmåga och trötthet begränsade utförandet. Dessa resultat visar på 

betydelsen av att beakta de kognitiva funktionsnedsättningarna och ge personerna stöd att lära 

sig arbeta energibesparande samt att finna kompensatoriska lösningar till sina 

aktivitetsproblem. Att inte längre kunna följa med i samtal eller delta i sociala sammanhang 

var också framträdande i resultatet. Detta gjorde att personerna upplevde sig annorlunda och 

drog sig undan. Detta kan innebära en begränsad delaktighet i sociala sammanhang. Här har 

arbetsterapeuten och andra rehabiliteringsaktörer en viktig roll i att stödja personerna att 

berätta för andra i deras sociala nätverk så att de kan få stöd och förståelse samt därigenom 

fortsatt kunna vara delaktiga. Resultatet bidrar med förståelse för hur dessa personer upplever 

sina vardagliga aktiviteter efter stroke och ger stöd för att aktivitetsutförandet är beroende av 

såväl personens förmågor som komplexiteten i aktiviteten och utmaningarna i miljön. Förslag 

till fortsatt forskning är att fokusera hur ett adekvat stöd kan ges under förändringsprocessen 

och hur närstående och andra viktiga personer kan involveras för att stödja aktivitet och 

delaktighet för personer efter stroke. 

Metoddiskussion 
För att diskutera trovärdigheten i studien använde författarna de kvalitetskriterier som 

beskrivs av Holloway och Wheeler (2002). Dessa kriterier är: pålitlighet, tillförlitlighet, 

överensstämmelse och noggrannhet.  

 

Författarna valde att besvara studiens syfte genom att genomföra en litteraturstudie med 

analys av biografier. Enligt Friberg (2006) är detta en lämplig metod då personers 

erfarenheter och upplevelser av en viss situation är i fokus. Författarna upplever dock att 

utbudet av biografier som motsvarade uppsatta kriterier var begränsat varför endast fyra 

biografier ingått i studien. Resultatets överförbarhet bör därför betraktas utifrån detta. Dock 

menar författarna att analyserat material var rikt på erfarenheter av förändringar i vardagliga 

aktiviteter och bedömer att de fått ett omfattande material som kan ge en förståelse för hur 

vardagliga aktiviteter påverkas efter stroke. En utökad sökning tillbaka i tiden kunde 

eventuellt ha resulterat i att ytterligare böcker funnits. Författarna hade också kunnat använda 

fler sökordskombinationer eller sökt i ytterligare databaser. Författarna valde att exkludera 
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böcker som hade fokus på den akuta fasen som ofta blir i en sjukhusmiljö, eftersom syftet var 

att beskriva förändringar i vardagliga aktiviteter. Även böcker skrivna av andra personer 

exempelvis anhöriga exkluderades. I de analyserade böckerna finns många likheter gällande 

erfarenheter av förändringar i vardagliga aktiviteter vilket enligt författarna bör stärka 

pålitligheten i studien.  

 

Den analysmetod som valts (Graneheim & Lundman, 2004) har enligt författarna i den 

aktuella studien gett en god struktur för att analysera innehållet i data vilket bör ha stärkt 

pålitligheten. Tillförlitligheten i resultatet bör även ha stärkts genom att diskussioner förts 

regelbundet mellan författarna och tillsammans med handledaren. I resultatpresentationen 

används även citat från böckerna vilket enligt Holloway & Wheeler (2002) är ytterligare ett 

sätt att stärka trovärdigheten genom noggrannhet.   

 

Då analyserade böcker är publicerade och finns tillgängliga stärker detta tillförlitligheten i 

studiens resultat i enlighet med vad som beskrivs i Holloway & Wheeler (2002). Något som 

kan diskuteras är vilka personer som skriver självbiografier och hur det i så fall kan inverka 

på resultatets överförbarhet. Författarna menar att det kanske är personer med stark drivkraft 

och som lyckats bra i sin rehabiliteringsprocess som väljer att skriva om sin situation. Det är 

därför möjligt att det finns andra berättelser som inte kommer fram på grund av vald metod.  

Tillkännagivande 
Vi vill tacka bibliotekarien som var behjälplig i vårt sökande efter vetenskapliga artiklar som 

varit användbara i arbetet. Men vårt varmaste tack vill vi rikta till handledaren Anneli Nyman, 

universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet för goda råd och nya infallsvinklar under 

arbetets gång, samt för goda idéer och samtal som gjorde arbetet med studien lättare. 
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Bilaga 1, Förteckning över biografier                                                   

 

                                                                              

Författare Titel År Innehåll 

Anita 

Jekander 

Det gick en 

propp 

2003 Anita Jekander var reportern som insjuknade i stroke, 

hon fick lindrigare skador och kom tillbaka till arbetslivet 

igen. Men tankarna på att återberätta hur livet 

förändrades gjorde att hon sammanställde olika personers 

berättelser hon kommit i kontakt med som även de 

insjuknat i stroke. Det handlar om allt från 

personlighetsförändringar, viljan att komma tillbaka, 

omgivningens krav och sjukvårdens bemötande. 

Jill Bolte 

Taylor 

Min Stroke 2006 December 1996 förändrades hjärnforskaren Jill Bolte 

Taylors liv, hon drabbades av en stroke som var väldigt 

kraftig och inom några timmar så försvann förmågan att 

tala, läsa, skriva samt gå. Minnet blev i stort sett 

utraderat. Tiden efter hennes stroke blir som en berg och 

dalbana mellan hennes olika hjärnhalvor, den ena som 

styr hennes kreativitet och den andra som talade om att 

hon var sjuk och fick henne att söka hjälp. Jill 

tillfriskande efter åtta år tack vare envist tränande, sitt 

vetande om hjärnans funktion samt god hjälp av sin mor. 

Med tanke på hennes arbete så anser hon att det var det 

bästa som kunde hänt henne. 

Mildred Åsén Att få stroke 

och komma 

tillbaka 

1992 Det var år 1989 som läraren Mildred Åsén insjuknade i 

stroke. Hon tappade alla de förutsättningar som en lärare 

behöver ha, att tala, skriva, läsa eller orientera sig. 

Läkarna ville sjukskriva henne, men det vägrade hon. 

Istället kämpade hon på med att lära sig läsa och skriva. 

Idag arbetar hon med att inspirera och utbilda elever i 

skolan med reproduktiv konst. 

Olle Orgård Stroke och 

vägen tillbaka 

1999 1996 insjuknade Olle Orgård i stroke. Han fick efter två 

strokeanfall förlamning i höger sida. Denna bok handlar 

om hans tid efter stroken och vägen tillbaka. Hans kamp 

och tankar om livet efter sitt insjuknande. 

 


