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Abstrakt 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelser av att 
leva med stroke. Tretton artiklar analyserades med kvalitativ innehållsanalys med 
manifest ansats. Analysen resulterade i fyra kategorier: att känna beroende och 
osäkerhet inför framtiden; att känna sig attackerad och utanför; att känna att 
kroppen sviker samt att acceptera, finna nya vägar, känna hopp och stöd av andra. 
Resultatet visar att leva med stroke innebär ett liv med stora förändringar. Dessa 
förändringar innebar att inte kunna leva som man tidigare gjort och att inte få 
möjligheten att göra allt man vill. I studien framkom även att kroppen slutade att 
fungera och att den inte gick att lita på längre. Trots att människan levde med 
stroke så var det möjligt att se positivt på livet, acceptera det som hänt och finna 
vägar att klara av situationen. Det finns mycket likheter med att leva med stroke 
jämfört med andra kroniska sjukdomar. Utifrån detta är det viktigt att se varje 
patient som unik med egna specifika behov som ska tillgodoses.  

 

 

Nyckelord: människor, upplevelse, stroke, kvalitativ innehållsanalys och 

litteraturstudie.  

 

 

 

 

 

 

 



 2

Sjukdom kan ses som en del av livet och därmed en del av människans livshistoria. Hur livet 

var förut, de drömmar och hopp personen hade kommer att avbrytas och förändras på grund 

av sjukdomen (Bleeker & Mulderij, 1992). Att leva med sjukdom representerar en rubbning 

och en känsla av oro i människans liv (Söderberg, 1999). Förlust av styrka och energi i det 

dagliga livet är en vanlig känsla bland människor som lever med sjukdom. I sjukdom så står 

personen ansikte mot ansikte med sina innersta känslor av sårbarhet och tilliten till sina 

kroppsliga funktioner, vilket även kan påverka personens framtidsplaner i det pågående livet. 

Känslan av att ha nedsatt kapacitet och begränsningar blir verklighet när människan lever med 

sjukdom. Dessa förändringar involverar en mängd olika upplevelser som smärta, kroppsliga 

nedsättningar, förändringar i sättet att leva och misslyckande med att åstadkomma förväntade 

mål i livet (Bury, 1982; Lambert, 1987; Morse, 1997; Söderberg, 1999). Att leva med 

sjukdom är något som varar länge, det karakteriseras av osäkerhet och förloppet kan variera. 

När människor är friska tas livet för givet, när de drabbas av sjukdom tar man inte längre livet 

för givet. Att leva med sjukdom innebär att leva i en ständig process av förändringar. För 

personer som lever med sjukdom kan förändringen innebära att de lever ett friskt och 

hälsosamt liv, men när sjukdomen slår till startar en process med mycket förändringar i livet, 

och de kan även då innebära att de inte längre känner att de har hälsa (Söderberg & Lundman, 

2001). 

 

Det är vanligt att människor upplever sjukdomen som en störning av kroppen. Det finns ingen 

förstådd skillnad mellan kroppen och självet, sjukdomen skapar ett hot mot både kroppen och 

självet. Men även fast sjukdomen känns tung så är det inte ovanligt att människor känner 

hälsa trots sjukdomen (Bury, 1982; Nordeson, Engström & Norberg, 1998; Toombs, 1992). 

Sjukdom och smärta gör ofta människan medveten om sin egen kropp. Att föreslå att den 

mänskliga kroppen inte är mer än en samling av kött, ben och organ är att ignorera det 

förkroppsligandes intelligens och skicklighet som sluter samman den mänskliga kroppen med 

världen och tillåter oss att leva på ett unikt sätt. Personer som lever med sjukdom är de som 

verkligen lider och har ont, det är deras kropp som förändras på grund av sjukdomen. Det 

sjukdom verkligen bevisar är att en människa blir medveten om förändringar i ens existens i 

världen. Den känsla man är van att ha och känner igen om sig själv försvinner och behöver 

byggas upp igen. Den invanda kroppen är för många av oss den kropp vi lever i och känner 

igen, den kroppen litar vi på (Madjar & Walton, 1999, 57-60). 
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Faktorer som gör att man kan uppleva hälsa trots sjukdom är bra självkänsla, bra kontakt med 

andra människor och att ha förmåga att skapa nya förutsättningar i livet. Hoppet kan göra att 

personer upplever hälsa, hur dåligt de än mår så har de alltid hoppet. Personer som lever med 

sjukdom upplever att det är väldigt viktigt att inte ge upp, de behöver all styrka och envishet 

för att inte ge upp mot sjukdomen. Men det finns stunder när livet känns hopplöst och man 

bara vill ge upp, livet känns inte värdigt längre (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). 

 

Osäkerhet är en viktig del i upplevelsen av sjukdom. Osäkerhet i sjukdom innebär att inte 

kunna bestämma meningen med sjukdomsrelaterade händelser, och att inte exakt kunna 

förutspå resultaten. Exempel på detta är att inte veta hur framtiden ser ut, förvirring, brist på 

information från till exempel sjukvårdspersonal. Att utsättas för osäkerhet kan vara väldigt 

negativt och få personer hanterar osäkerhet på ett bra sätt. Många personer känner sig 

stressade och försöker söka vägar och metoder för att slippa osäkerheten (Neville 2003).   

 

Sjukdom och speciellt kronisk sjukdom är en upplevelse av att strukturen av det vardagliga 

livet och formen av kunskap som stöttar dem blir förstörda. Kronisk sjukdom innebär en värld 

av smärta och lidande, det kan även leda till att man dör, vilket oftast ses som en distanserad 

möjlighet. Detta leder personerna, deras familj och andra vänner ansikte mot ansikte med 

vilken relation de har till varandra, förstör deras vanliga regler och gör det svårt för dem att 

stötta varandra på grund av rädslan de känner (Bury, 1982). 

 

Lida är att vara i ett emotionellt läge. Personen som lider är fylld av sorg, dessa personer kan 

snyfta, stöna eller gråta konstant. När någon lider så ser de ofta allt som de har förlorat eller 

allt som har förändrats och att framtiden är förstörd. Men när en person har lidit nog börjar 

hoppet komma tillbaka och de kan se en ljusare framtid, personerna börjar sätta upp mål och 

börjar planera sin framtid (Morse, 2000).  

 

Stroke är en av de vanligaste sjukdomarna i vårt samhälle. Patienter som drabbas av en stroke 

syns dagligen inom sjukvården. Varje år drabbats ca 25 000 människor i Sverige av stroke 

varav 20 000 av dessa får det för första gången (Carlsson, Ehrenberg & Ehnfors, 2004).  

Stroke innebär en skada i hjärnvävnaden som beror på en störning i blodförsörjningen. En 

stroke kan leda till en rad olika komplikationer som sväljningssvårigheter, inkontinens, 

kommunikations problem, smärta och depression. Symtomen varierar beroende på var i 

hjärnan som stroken sätter sig på (Hayn & Fisher, 1997). Stroke är den tredje största 
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dödorsaken och en stor orsak till invaliditet i västvärlden idag. De flesta personer som råkar ut 

för stroke är äldre vuxna och en tredjedel dör inom en månad. Av dem som överlever får två 

tredjedelar någon form av permanent invaliditet. På grund av följderna av stroken så är stroke 

kategoriserad som en sjukdom som sker plötsligt och är av kronisk karaktär (Hafsteinsdóttir & 

Grypdonck, 1997). 

 

Eftersom stroke kan variera mycket i den kliniska manifestationen så upplever sjuksköterskor 

det svårt att vårda patienter med stroke eftersom de inte har nog med kunskap (Kelly-Hayes, 

2004). Sjuksköterskorna upplever att deras roll i omvårdnaden är begränsad och att 

rehabiliteringen av patienterna är någon annans uppgift, eftersom de själva inte har 

kunskapen. Sjuksköterskorna tog hand om delar av omvårdnadsarbetet men lämnade mycket 

till arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Detta var inte nog för patienterna, de fick inte alla 

sina behov tillgodosedda (Dowswell, Dowswell & Young, 2000). Patienter som drabbats av 

stroke är vanligt förekommande i sjukvården. De har ett stort behov av omvårdnad och 

sjuksköterskor måste ha kunskap för att kunna möta dessa patienter och tillgodose 

patienternas behov. För att en sjuksköterska ska kunna ge omvårdnad på bästa möjliga sätt till 

en person som lever med stroke så är det viktigt att sjuksköterskan förstår vad patienten 

upplever. 

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelser av att leva med 

stroke. 

 

Metod 
Studien utgjordes av en litteraturstudie, som innefattade 13 artiklar vilka analyserades med 

hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen skedde via databaserna Academic Search, CINAHL och PubMed, och 

genom att läsa i vetenskapliga artiklars referenslistor. De sökord som användes var CVA 

(Cerebralvascular accident), stroke, patients, experience, perception, life change events. Dessa 

sökord har kombinerats på olika sätt.  
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 Artikelsökningen begränsades till åren 1996 och framåt, att artiklarna var peer-rewied och att 

ovanstående sökord fanns med. Artiklar publicerade på engelska valdes ut. Det gjordes inga 

avgränsningar avseende människornas ålder, kön, livsstil, däremot skulle artiklarna handla om 

människors upplevelse av att drabbats av stroke. Sökningen resulterade i 32 artiklar varav 13 

valdes ut som var mest innehållsrika.( Tabell 1). 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån om resultatet var tillförlitligt, ifall det fanns ett etiskt 

resonemang och ifall resultatet var logiskt, begripligt och kommunicerbart. Slutligen 

bedömdes artiklarna ifall de hade hög, medel eller låg kvalité. Med hög kvalité avses att 

studien har ett klart beskrivet sammanhang, urvalet av deltagare är motiverat och hur 

urvalsprocessen gått till. Datainsamlingsmetoden, transkriberingsmetoden och analysmetoden 

skulle vara väl beskriven, så även beskrivningen av tillförlitlighet och reliabilitet. 

Interaktionen mellan data och tolkning skulle kunna påvisas och tillsist att det fanns en 

metodkritik. Med låg kvalité menas att studien har bristfälliga formuleringar, dåliga och 

otillräckliga beskrivningar, resultatet är ologiskt eller obegripligt (Willman & Stoltz, 2002, s. 

92). Artiklar som blev låga hade dåligt förklarat datainsamlingsmetoden och analysmetoden. 

Vi ansåg även att metodkritiken hade brister och tillsist saknades även ett etiskt resonemang. 

Vid medel så saknades en eller i vissa fall två av ovanstående bedömningsgrunder. Vid hög så 

fanns alla bedömningsgrunder beskrivna på ett bra sätt. Kvalitetsgranskningen visas i 

tabellform (Tabell 2). 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning 
Människors upplevelser av att leva med stroke. 
Chinahl 
Söknummer  * Söktermer Antal 

träffar 
Lästa 
artiklar 

Valda artiklar 

1 TSH Cerebral vascular accident 
and patients 

219 4 2 

2 TSH Cerebral vascular accident 
and patients and life change 
events 

8 3 2 

3 TSH Stroke and patients and 
perception 

22 4 1 

4 TSH Stroke and life change events 72 4 1 
PubMed/Medline 
5 MSH Cerebral vascular accident 

and patients 
84 5 1 

6 MSH Cerebral vascular accident 
and patients and life change 
events 

2 2 2 

7 MSH Stroke and life change events 9 3 1 
8 MSH Stroke and perception 327 2 0 
9 MSH Stroke and patients and 

perception 
1 1 1 

Academic search 
10 ST Stroke and experience and 

patients 
528 2 0 

11 ST Stroke and life change events 
and patients  

22 2 2 

* MSH – Meshtermer I databasen Pubmed/Medline, TSH – Thesarustermer I databasen 
CINAHL, ST – Subjectterms I databasen AcademicSearch 
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Analys  

Som i all forskning är det viktigt att veta vilken typ av metodanalys som ska användas innan 

insamlingen av data påbörjas. Det finns ingen metodanalys som kan användas till alla typer av 

forskning (Burnard, 1991). Polit & Beck (2004, s.580) beskriver att kvalitativ innehållsanalys 

är en analysmetod för att identifiera de olika kategorierna av innehållet i berättande data. 

Downe-Wamboldt (1992) menar att en kvalitativ innehållsanalys innebär att metoden är 

detaljerad, processen beskriven och att diskussioner förs runt ämnet som forskas om. 

Innehållsanalys är en forskningsmetod som förser ett systematiskt och objektivt syfte med 

giltiga slutsatser från verbal, synlig eller skriven data, med syfte att beskriva ett specifikt 

fenomen. Meningen med en kvalitativ innehållsanalys är att förse med kunskap och förståelse 

av fenomenet under forskningsprocessen. Analysmetoden kan ha två olika ansatser manifest 

eller latent. Manifest innebär att analysen talar om vad texten säger, det synliga innehållet. 

Latent innebär att forskaren tolkar den underliggande meningen. 

 

I denna studie användes kvalitativ innhållsanalys med manifest ansats inspirerad av Downe-

Wamboldts, (1992). Artiklarna lästes noggrant igenom för att få en helhetsbild av det 

insamlade materialet. Sedan plockades textenheter ut som motsvarade syftet. Därefter 

översattes textenheterna och kondenserades i den mån det var nödvändigt. Kondensering 

innebar att onödig text togs bort. Alla textenheter och preliminära kategorier kodades med 

siffror och bokstäver så att det skulle vara möjligt att gå hela vägen tillbaka till 

ursprungstextenheten för att se vart den kommit ifrån. Det skedde en ständig tillbakagång till 

de ursprungliga textenheterna och originaltexten för att inte förlora viktig information vid 

kondenseringen. Kondenserade textenheter fördes samman till kategorier. Vid den första 

kategoriseringen bildades många kategorier. Kategoriseringen fortsatte sedan i flera steg tills 

det inte längre var möjligt att sammanföra fler kategorier. Fyra slutkategorier anhölls. Under 

processen skedde kontinuerlig kontroll av att innehållet i kategorierna överensstämde med 

syftet. 
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Tabell 2 översikt över artiklar ingående i analysen (n=13 ) 

Författare 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
 

Huvud 
fynd 

Kvalitet 
 

Arnaert et 
al., 
2006 

Kvalitativ  10 Semistrukturerade 
intervjuer 
Innehållsanalys 

Hoppet hade 
betydelse för 
deltagarna i deras 
rehabilitering 
 

Medel 

Backe et 
al., 1996 

Kvalitativ 6 Intervju 

Innehållsanalys 

Kroppen 
förändras efter 
stroken ledde till 
både fysiska och 
psykologiska 
trauman.  
 

Medel 

Brunn-
Wyllert & 
Kirkevold 
1999 

Kvalitativ  6 Semistrukturerad 
intervju 
Innehållsanalys 

Kroppen 
förändras och 
kvalitén på livet 
förändras.  
 

Medel 

Dowswell 
et al.,  
2000 

Kvalitativ 30 Semistrukturerade 
intervjuer  
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Stroken 
påverkade dem 
kroppsligt och 
emotionellt.   
 

Låg 

Faircloth et 
al.,  
2005 

Kvalitativ/ 

Kvantitativ 

111 Intervju  
Observation 
Statistisk 
bearbetning 

Kroppen 
förändras, 
kommunikationen 
försämras och att 
det var en psykisk 
påfrestning. 
 

Låg 

Jacobsson 
et al.,  
2000 

Kvalitativ 30 Intervju  
Observation 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Svårigheter att 
äta, känslor av 
rädsla och skam 
över ätningen. 
Förändrade 
fysiska och 
sociala 
förhållanden. 
 

Hög 

Kvigne & 
Kirkevold, 
2003 

Kvalitativ 25 Intervju 
Fenomenologisk-
hermeneutisk 
metod 

Kroppen går inte 
att lita på och 
kroppen har blivit 
krävande.  
 

Hög 
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Tabell 2 (forts.) över artiklar ingående i analysen (n=13) 

Författare 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
 

Huvud 
fynd 

Kvalitet 
 

Kvigne et 
al., 
2004 

Kvalitativ 25 Intervju 
Fenomenologisk-
hermeneutisk 
metod 

De var tvungna 
att kämpa för att 
få livet att 
fortsätta fungera 
som tidigare. 
 

Hög 

Murray & 
Harrison 
2004 

Kvalitativ 10 Semistrukturerad 
intervju 
Innehållsanalys 

Stroken hade 
förstört kropp 
kännedomen, 
förlust av jaget, 
emotionella 
svårigheter och 
de blev socialt 
tillbakadragna. 
 

Medel 

Nilsson et 
al.,  
1997 

Kvalitativ 10 Intervju 
Fenomenologisk-
hermeneutisk 
metod 
 

Tro att man ska 
klara av det och 
misströsta att man 
inte kan hantera 
situationen. 
 

Medel 

Nilsson et 
al., 
1999 

Kvalitativ 10 Intervju 
Fenomenologisk-
hermeneutisk 
metod 

Kämpa för att få 
tillbaka 
funktioner och för 
att bevara självet 
 

Låg 

Olofsson et 
al., 
2005 

Kvalitativ 9 Intervju 
Innehållsanalys 

Komma hem igen 
var  viktigt för 
återhämtningen 
och 
rehabiliteringen.  
 

Medel 

Pilkington 
1999 

Kvalitativ 20 Intervju 
Innehållsanalys 

Stroken medförde 
lidande som i sin 
tur ledde till 
restriktioner och 
förlust.  

Hög 
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Resultat  
Analysen resulterade i fyra kategorier. (Tabell 3) 

 

Tabell 3 översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

 

Att känna beroende och osäkerhet inför framtiden 

Att känna sig attackerad och utanför  

Att känna att kroppen sviker  

Att acceptera, finna nya vägar, känna hopp och stöd av andra 

 

Att känna beroende och osäkerhet inför framtiden 

I flera studier framkom att det var vanligt bland personer som lever med stroke att känna sig 

beroende av andra och att behöva be om hjälp var både frustrerande och pinsamt 

(Pilkington, 1999; Dowswell, Lawler, Dowswell, Young, Forster & Hearn, 2000; Jakobsson, 

Axelsson, Österlind & Norberg, 2000). I en studie beskrevs att beroende ledde till reducerad 

frihet och flexibilitet och att det krävde anpassning och förlikning. Det var svårt att inte kunna 

ta sig ur sängen på egen hand och inte kunna ta hand om sin personliga hygien utan hjälp 

(Kvigne & Kirkevold, 2003). I en annan studie framkom det att det var vanligt att bli erbjuden 

hjälp av andra och att andra gjorde mycket för personer som lever med stroke. Men de var 

vana att utföra sysslorna själv, därför var det svårt att låta någon annan göra det åt dem även 

om de inte klarade av det själva. De kände sig skyldiga för att de inte var nog tacksamma för 

den hjälp som erbjöds (Kvigne, Kirkevold & Gjengedal, 2004). 

 

Flera studier visade att osäkerheten inför framtiden innefattade osäkerhet för sin egen framtid 

men även familjens. Personer som drabbats av stroke var oroliga för hur de skulle klara av 

vanliga sysslor i framtiden och hur de skulle klara av sitt ansvar som make/maka. Stroken 

medförde även att de oroade sig över barnens framtid, vad som skulle hända med dem ifall de 

inte skulle överleva. Personer uttryckte även att barnen fick bära för mycket av bördan som 

stroken medfört, vilket var jobbigt för dem eftersom de inte ville lasta detta på sina barn 

(Arnaert, Filteau & Sourial, 2006; Kvigne et al., 2004). I en studie beskrevs personers oro 

över att få en stroke till i framtiden. De oroade sig för att de skulle anstränga sig själv för hårt 

i sina försök att återfå normala funktioner, vilket de trodde kunde leda till en ny stroke 
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(Arnaert et al. 2006). Personer kände ängslan och osäkerhet inför framtiden och sorg över att 

inte ha chansen att kunna utföra vissa saker igen och att klara av sitt jobb och sin fritid.  

(Backe, Larsson & Fridlund, 1996). 

  

It doesn’t feel good to be dependent…It really does not…-The only thing I want, 

you know, is to be able to walk, to be able to clean up, to be able to cook and bake 

a cake(Nillson, Jansson & Norberg, 1999, p. 264).  

 

My husband suggested some help with housework when I arrived home, but I 

refused. I did not like others to get involved in my things. I want things to be done 

in my way. I know it is egoistic (Kvigne et al., 2004, p. 380).  

 

I am a bit depressed today because of my daughter. When we had a meeting 

together with the health care professionals, she started to cry. It is too much for 

her! She works full time and she has her own family. And now me! (Kvigne et al. 

2004, p. 379). 

  

Att känna sig attackerad och utanför  

I flera studier framkom att personer tyckte att stroken hände utan andledning, eftersom att de 

ansåg att de levde ett hälsosamt liv, de kände sig attackerade av stroken. Att bli akut sjuk 

tvingade in dem i stadier som karakteriserades av uttröttande, motsägande och ibland 

överväldigande känslor. De flesta uttalade känslor av chock, förvirring, bitterhet, skam, 

skyldighet och sorg över att kvalitén på livet avtagit efter stroken. (Bruun-Wyller & 

Kirkevold, 1999; Kvigne et al., 2004; Faircloth, Boylstein, Rittman & Gubrium, 2005). 

I en studie framkom det att drabbas av en stroke kunde beskrivas som en fruktansvärd 

händelse. Att ställas ansikte mot ansikte med sin egen död hade tagit ifrån dem illusionen om 

att vara osårbar vilket ledde till mycket ångest hos de drabbade. Tankar som ofta återkom hos 

personerna var ” vad har jag gjort för att förtjäna detta hemska öde” (Nilsson, Jansson & 

Norberg, 1999). 

 

I studier beskrevs att individer ofta kände emotionella svårigheter som en följd av stroken. De 

var störda av dessa förändringar. De kunde överreagera på världsliga händelser. Det var 

vanligt att börja gråta oväntat eller att bli arg och ledsen över oviktiga saker. Personer blev 

även lätt stressade och de tyckte att andra lättare kunde såra deras känslor. Många menade att 
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de hade tappat sitt eget försvar (Murray & Harrison, 2004; Kvigne & Kirkevold, 2003). 

Emotionella svårigheter innebar ofta ett stort lidande för personerna och var något som de bar 

på själva, de syntes inte utåt och de kände att andra inte förstod dem (Murray & Harrison, 

2004).   

 

I studier beskrevs att personers sociala nätverk hade försvagats efter stroken, vissa hade 

kvarstått medan andra hade raserats. De menade att detta berodde på att de själva inte orkade 

ta kontakt med andra längre, utan det var andra som kom till dem. Att leva med en stroke 

kunde medföra att de som överlevde kände sig utanför (Dowswell et al., 2000; Murray & 

Harrison, 2004). Att leva med en stroke innebar för många personer en mer begränsad 

existens, begränsad i att resa med sina vänner samt att de inte kunde delta i allt de ville längre 

(Backe et al., 1996; Kvigne & Kirkevold, 2003).  

 

I thought that it could not be true! I felt desperate because of what had happened. 

I thought that it could not be true, so I tried to walk, but I couldn’t …I became 

very depressed and cried a lot (Kvigne et al., 2004, p. 376). 

 

I can no longer participate in everything I want do. I cannot do that. Before the 

stroke I could. Before the stroke, I could just take the bus to the city. I cannot do 

that now. I miss it (Kvigne & Kirkevold, 2003, p. 1301).    

 

Att känna att kroppen sviker  

Personer som levde med stroke kände att deras kroppar inte gick att lita på. Deras kroppar 

bara slutade att fungera, exempel på företeelser som uppstod var att inte kunna kontrollera 

sina armar, att inte kunna ta sig upp från golvet själv, att inte kunna tala eftersom att orden 

slutade att komma och att inte kunna kontrollera urinflödet. Alla dessa företeelser gjorde att 

personer skämdes och kände sig missnöjda med sig själva (Kvigne & Kirkevold, 2003).  I en 

studie framkom det att kroppen förändras mycket efter en stroke. Kroppen lydde en inte 

längre vilket den tidigare gjort. Saker som tidigare utfördes naturligt blev nu på grund av 

stroken mer problematiska (Backe et al., 1996). 

 

I en studie beskrevs att personer konfronterades med kroppsliga begränsningar, som att inte 

längre klara av att laga mat, tvätta eller ta hand om sin personliga hygien. Begränsningarna 

gjorde att de inte fungerade som de tidigare hade gjort (Faircloth et al., 2005). I en annan 
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studie framkom att personer som drabbats av stroke var tvungna att träna sina kroppar för att 

återfå funktionsförmågan. Många personer måste även instruera sina kroppar för att klara av 

vardagliga sysslor (Kvigne & Kirkevold, 2003). 

 

I flera studier framkom att behovet av sömn var större än tidigare och personer kunde somna 

om de satt ner för en kort stund. Det innebar att en rad olika saker inte kunde utföras mer, för 

att de skulle bli utmattade. De var tvungna att vila eller sova efter varje träningspass. 

Personerna talade om allt de var tvungna att göra, men energin fanns inte där helt enkelt. Det 

var en konstig trötthet som inte gick att förklara och inte heller förstod de den. Stroken 

medförde att allt tog längre tid och att det krävde mer kraft. Individerna berättade att de var 

frustrerade eftersom att de var långsammare och allt de gjorde krävde mer tid (Kvigne & 

Kirkevold, 2003; Bruun-Wyller & Kirkevold, 1999; Dowswell et al., 2000). 

 

I tried to stand up and then my left leg gave in. I just fell on the floor and couldn’t 

move. Couldn’t get up in any way I tried (Backe et al. 1996, p. 289).  

 

I get very angry when I cannot do the things that I should be able to do (Murray 

& Harrison, 2004, p. 812).   

 

I´m weaker than before. I had so much energy before. Oh yes, really! But not 

anymore (Bruun-Wyller & Kirkevold, 1999, p. 156) 

 

Att acceptera, finna nya vägar, känna hopp och stöd av andra 

I flera studier framkom det att finna nya vägar att hantera och klara av problemen hade en 

positiv inverkan på personerna. De beskrev hur de tog ansvar, hittade egna lösningar, tränade 

och såg resultat. Personernas utveckling mot deras egna mål gjorde det möjligt att få personlig 

kontroll och de kände sig säkra på att de skulle klara av den situation de befann sig i   

(Olofsson, Andersson & Carlberg, 2005; Nilsson, Jansson & Norberg, 1997; Backe et al., 

1996). 

 

I en studie beskrev personer att de efter stroken såg annorlunda på livet och att de uppskattade 

livet mer. De njöt när de fick möjlighet att göra vanliga saker som att lösa korsord, läsa och 

lyssna på musik. Uppskattningen av livet reflekterades i kommentarer som att acceptera det 

och att vara glad över att få leva. Även om de var frustrerade över att rehabiliterings fasen tog 
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så lång tid uttryckte de att det fanns stunder av lycka, tillfredsställelse och belåtenhet i deras 

liv (Pilkington, 1999).  I studier framkom att de förändringar som stroken medfört var något 

de måste acceptera. Det gick inte att ändra på det som hade hänt, livet måste gå vidare och de 

kunde bara se framåt (Bruun-Wyller & Kirkevold, 1999; Arnaert et al., 2006).  

 

I en studie påvisas det att gradvis få tillbaka funktionsförmåga och känsel gav individerna 

hopp om att bli fullt frisk igen. Hoppet var viktigt för att kunna tro på att man skulle kunna bli 

fullt frisk igen (Nilsson et al., 1997).  I en annan studie beskrevs hoppet som en inre styrka 

som fanns inom en och hjälpte dem när de var ledsna och när det var svårt. Hoppet beskrevs 

som en livsuppehållande och spirituell känsla (Arnaert et al., 2006). 

 

I en studie framkom att hoppet tillsammans med familj och vänner hjälpte dem aktivt under 

den akuta fasen av sjukdomen (Arnaert et al., 2006). Hur andra människor reagerade mot dem 

som överlevt en stroke var viktigt för personernas självkänsla och formandet av deras sociala 

identitet. Vänner spelade en stor roll som stöd för personer i deras återhämtning efter stroken. 

Att gå med i en speciell grupp för stroke överlevande var en metod som gjorde att personerna 

kunde fortsätta att vara sociala och samtidigt få stöd av personer som varit med om samma 

sak (Murray & Harrison, 2004). 

 

Yes, to find solutions is the only way…I’ve always seen that I must find another 

way out of it…When I cant manage to do this or that, there always another way of 

doing it. It’ll be OK (Olofsson et al., 2005, p. 437). 

 

As long as there is life there is hope. I still have life. I still have life. I’m still 

optimistic that I’ll get better (Arnaert et al., 2006, p. 142). 

 

 …Hope is my family, my friends. They have all been super supportive while I’ve 

been in the hospital. They helped me stay positive and my friends to (Arnaert et 

al., 2006, p. 141). 
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Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelser av att leva med 

stroke. Analysen resulterade i fyra kategorier; att känna beroende och osäkerhet inför 

framtiden; att känna sig attackerad och utanför; att känna att kroppen sviker och att acceptera, 

finna nya vägar, känna hopp och stöd av andra. 

 

I kategorin att känna beroende och osäkerhet inför framtiden framkom att vara beroende 

upplevdes både frustrerande och pinsamt, beroendet ledde även till reducerad frihet och 

flexibilitet. Sutherland & Jensen, (2000) beskrev att personer upplevde att sjukdomen 

påverkade familjen mer än de själva. De upplevde att familjemedlemmar ringde oftare och att 

de oroade sig mer. De upplevde även att sjukdomen hade förstört deras roll i familjen. Det var 

jobbigt att familjen gjorde allting för dem och de kämpade för att få tillbaka sin 

självständighet. Bury, (1982) menade att det upplevdes som ansträngt att måsta få hjälp för att 

ta sig upp ur sängen och tvätta sig på morgonen. Det är vanligt bland personer som råkar ut 

för sjukdom att se en framtid fylld av beroende och invaliditet. Corbin, (2003) beskrev att 

sjukdom kan leda till att en partner i familjen får ta allt ansvar, vilket gör att den som är sjuk 

känner sig värdelös. Goodacre, (2006) menade att behöva ta emot hjälp av andra var svårt att 

acceptera, människor vill klara av det dagliga livet på egen hand och inte behöva känna sig 

beroende. Det finns en konflikt mellan behovet av hjälp och känslan av att vara en börda, som 

leder till en motsträvighet att fråga efter eller att acceptera hjälp. Detta är ett område som ofta 

orsakar konflikter mellan sjuka personer och deras familj och bristen på kommunikation leder 

till förvirring hos familjemedlemmarna som skall tillgodose hjälpen. 

  

I resultatet framkom även att personerna upplevde osäkerhet inför framtiden. Denna osäkerhet 

innefattade både osäkerhet för deras egen framtid men även familjens. Personerna oroade sig 

för ifall de skulle klara av sina vardagliga sysslor och de oroade sig även för att få en ny 

stroke i framtiden. Neville, (2003) förklarade att osäkerhet är vanligt förekommande när 

personer lever med sjukdom. Bristande förmåga att planera för framtiden på grund av att 

framtiden är så oförutsägbar. Personerna fokuserade inte längre på framtiden utan de försökte 

leva i nuet. Osäkerheten innefattar även uppfattningar om hur de är som personer, relationer 

med andra, oro över hur de skulle kunna ta hand om sig själva och oro över att bli beroende. 

Bury, (1982) beskrev att drabbas av sjukdom innebär att befinna sig i en kritisk situation 

vilket leder till osäkerhet. Då människor inte riktigt vet vad som hände med dem uppstår 
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osäkerhet för hur de skall klara av olika situationer och ångest och rädsla över den ovissa 

framtiden. Sutherland & Jensen, (2000) menade att det kan handla om osäkerheten över att 

inte veta varför de fått sjukdomen och känna sig oförmögna att skydda sig mot att få tillbaka 

sjukdomen i framtiden. Brist på erfarenhet av sjukdomen resulterar i osäkerhet och hör ihop 

med uppfattning om att de tappat kontrollen över situationen.  

 

I kategorin att känna sig attackerad och utanför framkom att personerna upplevde att stroken 

hände utan andledning. De upplevde att de blivit attackerad av stroken. Stroken beskrevs även 

som en fruktansvärd händelse i deras liv. Detta kan jämföras med Kralik, (2002) som 

beskriver att råka ut för sjukdom innebar att känna en fas av förvirring och sorg. Livet 

förändrades väldigt snabbt när insikten kom om att de levde med en kronisk sjukdom, att de 

inte längre hade hälsa vilket resulterade i både fysiska och emotionella förändringar som var 

påfrestande och oroande. Att inte kunna ta livet för givet blev uppenbart efter att ha drabbats 

av sjukdom, de var inte längre sig själva. Att konfronteras med sjukdom är som att bli lämnad 

utanför det vanliga livet. Livet förstörs av sjukdom och människor sörjer förlusten av sin 

vanliga personlighet. Det blir svårt att se ljust på framtiden, den drabbade fastnar i 

sjukdomens grepp och kan inte finna vägar som hjälper dem ur situationen de befinner sig i. 

Processen att röra sig framåt verkar omöjlig eftersom sjukdomen har förändrat deras 

”vanliga” liv. Morse, (2000) menar att bli attackerad av sjukdom kan leda till att den sjuke 

pratar med vem som helst som lyssnar på dem och upprepar sina förluster om och om igen, 

för att övertyga sig själv att mardrömmen är sann. Dessa personers kroppshållning är 

framåtlutad, huvudet är nersänkt och personen ser ut som om han eller hon håller på att falla 

samman. Sutherland & Jensen, (2000) beskrev att personer kan ha svårt att klara av 

situationen som sjukdomen medfört, trots att de hade klarat av många svåra situationer innan 

sjukdomen. Många kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt upplevde att de hade levt ett sunt liv 

och att det inte fanns någon anledning till varför detta hände dem. De kände även ilska över 

att just de hade drabbats. Sjukdomen innebar även att de upplevde förlust av sin identitet. 

Detta går även att återfinna i föreliggande resultat.  

 

Resultaten visar även att personer upplevde att stroken hade medfört att deras sociala nätverk 

hade försvagats på grund av att de inte orkade ta kontakt med andra längre. Det innebar även 

att de blev mer begränsade i sin existens och de kunde inte delta i allt de ville. Detta går att 

jämföras med Mammah-Popoola, (2005) som menade att sjukdom ledde till begränsningar i 

människors existens. Personer med sjukdom var tvungna att sluta sitt jobb för att de inte 
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klarade av det längre, de kunde inte heller gå till kyrkan längre. När de inte kunde göra sådant 

de var vana att göra innan sjukdomen upplevde de att de hamnat utanför samhället, de kände 

sig inte längre som en del av samhället.  

 

Bury, (1982) beskrev att när människor drabbas av sjukdom är det vanligt att de drar sig 

tillbaka och blir mindre sociala och om de inte får hjälp att ta sig ur ensamheten leder det till 

ett utanförskap. Splittrade vänskapsrelationer och engagemang i samhället uppstår inte bara 

på grund av funktionella begränsningar utan även på grund av att personerna skäms för deras 

oförmåga som sjukdomen medfört. Det är då lätt att människor börjar begränsa terrängen till 

igenkännande och familjär mark där risken är minst att de utsättas för att bli stirrade på och 

frågor som är jobbiga att besvara. Ett ställe där det är svårt för personer som lever med 

sjukdom att behålla normala relationer, är på arbetet. Personer med sjukdom upplever att 

kollegor och arbetsgivare har svårt att förstå dem och att de inte har någon som helst sympati 

för dem, det kan också vara svårt att hålla det tempo som krävs för att få behålla sitt arbete. 

Personer med kronisk sjukdom tappade jobbet på grund av att de inte klarade av att utföra alla 

arbetsuppgifter längre, vilket ledde till att de kände sig utanför. 

 

Goodacre, (2006) visade att kvinnor med reumatisk värk prioriterade att klara av det 

vardagliga hemma livet och det sociala livet blev därför åsidosatt. Lee & Poole, (2005) 

beskrev att vänner och familj som inte förstod, undvek att prata om sjukdomen vilket gjorde 

att de som levde med sjukdomen inte längre kände sig som en del av familjen. Människor som 

levde med sjukdom kände sig även bekymrade över hur andra människor ser på dem vilket 

leder till att de drar sig tillbaka. 

 

I kategorin att känna att kroppen sviker framkom det att kroppen bara slutade att fungera och 

att det inte gick att lita på kroppen längre. Personerna som drabbats av stroke var tvungna att 

träna och instruera sina kroppar för att få dem att fungera. Detta kan jämföras med Morse, 

(2000) som beskrev att personer med kronisk sjukdom upplevde att sjukdomen hade berövat 

dem ett fysiskt aktivt liv och att de nu hade svårt att ta sig från en plats till en annan. Det var 

den smärta som sjukdomen hade medfört som gjorde att de inte kunde röra olika kroppsdelar. 

Mammah-Popoola, (2005) beskrev att de upplevde att deras kropp svek dem eftersom att 

kroppen inte kunde utföra saker som den kunde innan sjukdomen. Detta kan även jämföras 

med ovanstående resultat. Corbin, (2003) visade att vid sjukdom jämförs kroppen med hur 

den brukade vara, detta resulterar i en stark känsla av förlust och förändrad identitet. 
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Kroppens funktioner slutar att fungera på grund av sjukdom och den går inte längre att lita på. 

I sjukdom kan sinnena blockeras eller förvrängas så att informationen som tas emot kan bli 

svår att förstå eller tyda. Den förtrogna kroppen kan bli den otillförlitliga kroppen på grund av 

alla förändringar som sjukdomen medför. Livet kan tappa sin mening eftersom att kroppen 

inte längre tillåter dem att göra eller äta det de ville. Det framkom även att personer med 

sjukdom är besvikna eftersom de inte vågar utföra vissa saker som att cykla för att de inte litar 

på sin kropp längre. Det förekommer även personer som lever med sjukdom som skäms över 

sina kroppar eftersom att den slutat fungera, en av de vanligaste orsakerna till skamkänslor är 

inkontinens som en följd av sjukdomen. Det tar lång tid att börja lita på sin kropp igen även 

om den börjat fungera som den ska. Kralik, (2002) beskrev att personer som levde med 

kronisk sjukdom upplevde att de hade tappat kontrollen över sina kroppar. De hade inte kvar 

samma energi och styrka, personerna beskrev även att de inte hade kvar samma rörlighet. De 

hade tappat känseln i kroppen och genom detta blev de mer medvetna om deras förstörda 

kroppar. Kroppen hade blivit tung och ohanterlig, och personerna sörjde över sina förlorade 

kroppar. Detta går att jämföras med ovanstående resultat. Resultaten visade att det fanns en 

ohanterlig och förlamande trötthet i samband med stroke. Goodacre, (2006) beskrev att en 

varierande kroppslig upplevelse av smärta, trötthet, stelhet och känna sig dålig var central för 

kvinnor med reumatism och de beskrev att de var trötta konstant. Detta går även att jämföras 

med ovanstående resultat. 

 

I kategorin att acceptera, finna nya vägar, känna hopp och stöd av andra framkom det att 

finna nya vägar och klara av problem hade en positiv inverkan på personerna. Även fast de 

var frustrerade över det som hänt så fanns det stunder av lycka, tillfredsställelse och 

belåtenhet i deras liv. Att uppskatta livet var detsamma som att acceptera det och vara glad 

över att få leva. Detta kan jämföras med Sutherland & Jensen, (2000) som visade att börja 

förstå och acceptera det som hänt var viktigt för att kunna gå vidare. Detta tillåter människor 

att fortsätta att förbättras och att få kontroll över situationen. Att acceptera att inte ha samma 

energi och förmåga som tidigare gjorde det möjligt att klara av varje dag på ett bra och 

hälsosamt sätt. Kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt kunde fortfarande utföra sina 

hushållssysslor, men att de var tvungna att göra det långsammare. Detta var inget som störde 

dem, de var varken deprimerade eller arga över förändringarna de var tvungna att göra, 

eftersom de hade accepterat situationen. De var redo att göra vad som helst som krävdes av 

dem för att kunna gå vidare i livet. Det var viktigt att acceptera situationen på ett personligt 

plan, att se realistiskt och ljust på framtiden och de förändringar som sjukdomen medfört. 
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Framtidens innebörd utforskades och hinder som kunde komma identifierades. Det framstod 

som viktigt att ta tillbaka sina tidigare roller så fort som möjligt och börja agera aktivt i beslut 

och känna sig delaktig. Även fast osäkerheten fanns om att drabbas av sjukdomen igen så såg 

de positivt på framtiden och lade inget fokus på detta. De uppskattade livet mer nu och var 

mer medvetna om saker som de fortfarande hade kvar att göra i livet. Positiva attityder som 

att de trodde att de skulle klara av förändringarna som sjukdomen medfört. De upplevde att de 

var överlevare och deras attityder och handlingar reflekterade denna positiva kämpaanda. 

 

Kralik, (2002) beskrev att när personerna som levde med kronisk sjukdom upplevde att de 

gjorde framsteg så fick de en positiv känsla om framtiden. De var medvetna om att de gjorde 

val för att klara av livet, dessa val upplevdes som en vinst, de beskrev att de hade valt att växa 

som människor och leva med dessa utmaningar och hela tiden sikta lite högre. De 

omfamnande sjukdoms upplevelsen som en möjlighet att lära och utveckla sig själva, de 

upplevde inte att de var ett offer för sjukdomen. De lärde sig att leva i nuet och tog sig an 

varje ny situation de hamnade i med entusiasm. Deltagarna försökte hitta tillbaka till det 

vanliga livet och försökte även få sjukdomen att bli en del av deras liv. När de lyckats med att 

nå det vanliga livet upplevde deltagarna att de återvunnit sitt gamla liv och att de hade balans 

och kontroll över sina liv. Att hitta tillbaka till det vanliga livet innebar även för personerna 

att hitta tillbaka till sig själv igen som partner, mor och arbetare. Det hade återskapat sin 

identitet.  

 

Mammah-Popoola, (2005) beskrev att trots sjukdom har människan en enorm vilja att leva. 

Det finns stunder när de som lever med sjukdom tänker på livet utan sjukdom men det finns 

aldrig stunder när de inte vill leva. De beskrev att de var glada över att få vakna varje morgon 

trots att de kunde ha varit en jobbig natt. De upplevde att de fått en andra chans att leva och de 

beskrev att de verkligen ville leva och inte låta sjukdomen kontrollera deras liv. Drivkraften 

de fick av att vilja leva kom ifrån deras egna behov och de visste hur de skulle förbereda sig 

för det oväntade. Neville, (2003) beskrev, för att kunna klara av osäkerheten som sjukdomen 

medfört användes strategier som uppmanade människor att hoppas vilket gjorde det enklare 

att hantera sjukdomen. Strategin gick även ut på att deltagarna skulle försöka leva livet så 

normalt som möjligt igen trots alla symtomen. 

 

Morse, (2000) beskrev att när en person förstår vad som har hänt och förstår att han eller hon 

måste fungera för att överleva eller klara av situationen, då tar sig personen samman och 
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börjar uthärda situationen. För att ta sig från lidande stadiet måste personen förstå och 

acceptera det som hänt. När de hade gjort det gör lidandet dem till starkare människor. De 

ville och kan nu ge tillbaka sina erfarenheter till andra som lider och visa dem vägen ut ur 

lidandet. Att hjälpa andra innebär att låta dem prata om sina upplevelser, sina förluster och sitt 

eget lidande.  

 

I resultatet framkom även att hoppet var viktigt för att kunna tro på att bli fullt frisk igen. 

Hoppet beskrevs som något man har inom sig och hjälpte personerna när de var ledsna och 

hade det svårt, vilket kan jämföras med Lee & Poole (2005) som menar att göra framsteg och 

klara av sjukdom innebär att människor känner hopp. De jämför sig med andra och tycker att 

de klarar av situationen bättre. Att vara positiv och kunna känna hopp gör det lättare att 

hantera situationen. Utan hoppet går de inte att gå vidare, för sjukdomen förstör så mycket. 

 

I resultatet framkom även att vänners stöd spelade en viktig roll i personernas återhämtning 

från stroken. Detta går även att jämföras med Lee & Poole (2005) som visar att även fast 

människor med kronisk sjukdom upplever andra människors reaktioner mot dem som jobbiga 

så är det viktigt att få bra stöd från familj och vänner. Att vänner hjälpte dem i hemmet, 

gjorde ärenden åt dem eller bara fanns där som sällskap när situationen kändes jobbig var 

viktigt. Att barn eller make/maka fanns närvarande och alltid var positiva hjälpte dem att 

tänka positivt och de kände att de kunde hantera situationen.  De nämnde även att de upplevde 

det viktigt att få bra stöd och god information, det hjälpte dem gå vidare och våga leva.  

 

Metoddiskussion 

Analysmetoden som användes i denna litteraturstudie var kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats. Med denna kvalitativa metod får forskaren möjlighet att förstå människors 

upplevelse av ett fenomen ur ett inifrån perspektiv (Downe-Wamboldt, 1992).  

 

Begränsningar med denna litteraturstudie var att två av de tretton utvalda artiklarna som 

användes i resultatet var gjorda med enbart kvinnliga deltagare. Men av resultatet framgår att 

upplevelsen av att leva med stroke skiljer sig inte mellan män och kvinnor. En annan 

begränsning med litteraturstudien var att vi har begränsad kunskap och erfarenhet av att 

kvalitetsgranska artiklar. Men med stöd av ett systematiskt tillvägagångssätt att 

kvalitetsbedöma de vetenskapliga artiklarna utifrån Willman och Stoltz (2002) 

granskningsprotokoll har uppgiften utförts. Studiens tillförlitlighet höjs av att båda författarna 
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tillsammans har tagit ut textenheter, översatt och kondenserat dessa. Detta för att reducera 

risken för tolkning och ensidighet. Författarna har även kontinuerligt gått tillbaka till 

originaltexten för att kontrollera att de inte tappat viktig information på vägen (Holloway & 

Wheeler, 2002, s. 254-255). Studien har även granskats av andra författare, handledare och 

examinatorer under tre seminarium vilket också stärker studiens trovärdighet.  

 

Slutsats 

Det är troligt att denna studie ger ökad kunskap om hur det är att leva med stroke för de flesta 

sjuksköterskor som tar del av den. För sjuksköterskan är det viktigt att få en ökad förståelse, 

detta kan vara förståelse för allt som har förändrats för patienterna av stroken och en 

förståelse av vad patienten upplever. De förändringar som en stroke medför kan vara många, 

enligt vårt resultat. Det är därför viktigt att en sjuksköterska har kunskap och förståelse för att 

kunna möta den unika människan där den befinner sig just nu. Genom att ge sjuksköterskor 

möjligheten att ta del av denna litteraturstudie så hoppas vi att det kan leda till en större insikt 

hur det är att leva med stroke. Ökad kunskap och förståelse gör även att onödigt vårdlidande 

inte uppstår och att patienten kan känna sig trygg i den vårdsituation han eller hon befinner 

sig i. Det kan även antas att om sjuksköterskan fokuserar på innehållet i den sista kategorin, 

ser möjligheterna i situationen att drabbas av sjukdom så kan livet avsevärt förbättras för 

dessa patienter.  

 
Resultatet i denna litteraturstudie väckte ett ökat intresse hos författarna. I framtida forskning 

skulle det vara intressant att gå djupare in på hur människor med kronisk sjukdom kunde se 

positivt på livet även fast personerna inte har kvar sitt tidigare liv. Att acceptera sitt nya liv, 

finna nya vägar och känna kvalité på livet trots att man lever med en kronisk sjukdom var 

uppgifter som framkom i resultatet som överraskade författarna. Dessa skulle vara intressanta 

ämnen att fördjupa sig, för att kunna få en bättre förståelse för hur det är att leva med en 

kronisk sjukdom. 
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