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Abstrakt 
Stroke är ett tillstånd som inträffar snabbt och oförberett, med 
konsekvenser som påverkar hela individens liv. Syftet med den-
na litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av livet 
efter stroke. Tjugo vetenskapliga artiklar analyserades enligt 
kvalitativ manifest innehållsanalys. Deltagarna i studierna var 
33-93 år. Analysen resulterade i fyra kategorier: att det är om-
tumlande, man förändras och klarar inte allt som förut; att känna 
sig hjälplös, ensam och beroende av andra; att försöka dölja sina 
funktionsnedsättningar; att hitta strategier för att klara det dagli-
ga livet. Studien visade att individer upplevde att de inte var 
samma person och det uppstod problem i livet när de inte klara-
de sig som tidigare. Personer kände sig beroende av andra för att 
klara aktiviteter. De kände sig ensamma och i behov av stöd och 
gemenskap. Individer möttes av oförståelse, och försökte dölja 
sina funktionsnedsättningar. Personer hittade nya möjligheter 
för att klara vardagen och kunde se livet meningsfullt. 
 
Nyckelord: stroke, förändring i livet, beroende, gemenskap, 
oförståelse, dölja funktionsnedsättningar, upplevd erfarenhet, 
kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie. 
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Den tredje största dödsorsaken i västvärlden är stroke och det är den vanligaste orsa-

ken till handikapp. De flesta människor som drabbas av stroke är äldre och en tredje-

del av dessa dör inom en månad. Av personer som överlever har två tredjedelar något 

handikapp efter sjukdomen (Hafsteinsdottir & Grypdonck, 1997). Fler kvinnor än 

män dör av stroke (60 procent är kvinnor och 40 procent är män) trots att det är fler 

män som får sjukdomen (Park, 2003). Stroke definieras av The World Health Orga-

nisation (WHO) som ett tillstånd av hastigt utvecklade kliniska tecken, som beror på 

specifika eller mer omfattande störningar av cerebrala funktioner. Symtomen varar 

under 24 timmar eller längre och kan i vissa fall leda till döden (Bonita, 1992). 

 

Personer som haft en stroke beskriver förloppet som att vara helt vaken medan arm 

och ben mister sin styrka, för att sedan bli helt förlamad på den ena sidan av kroppen. 

Sjukdomens plötsliga förlopp, gör att både rädslan och chocken blir mycket stor in-

ledningsvis (Hafsteinsdottir & Grypdonck, 1997). Att inte veta vad som kommer att 

hända och känslan av att ha förlorat kontrollen över sin egen kropp gör att många blir 

mycket rädda och deprimerade. De känner sig desperata av ovissheten av hur stroken 

utvecklar sig (Doolittle, 1991). I en studie av O’Connell et al. (2001) beskrevs kon-

sekvenserna till följd av stroke. Att drabbas av stroke upplevdes som ett plötsligt på-

kommande anfall som rubbade alla aspekterna i tillvaron. Uppvaknandet på sjukhu-

set beskrevs som en chock, det enda minnet av det som inträffat var att de känt sig 

lite konstig innan medvetandet mistes. Händelsen beskrevs som en plötslig tragedi, 

och man fick börja om från början.  

 

Personer beskriver att de känner sig hjälplösa av att alltid vara beroende av vårdper-

sonalen för att kunna utföra de mest basala behoven, som att gå på toaletten. Indivi-

dens sociala liv påverkas, plötsligt har det reducerats till en liten krets av familjen 

och vårdpersonalen (Hafsteinsdottir & Grypdonck, 1997). Konsekvenserna efter 

stroke inverkar på alla dagliga aktiviteter, som förmågan att kommunicera. Att inte 

kunna uttrycka sig gör att personer isolerar sig, känner hopplöshet och tappar tron på 

framtiden (Sundin, Jansson & Norberg, 2000). Det är en stor omställning från att ha 

varit plikttrogen och kompetent inom arbetslivet till att inte kunna läsa, skriva, göra 

hushållsarbete, hantera maskiner eller kunna köra bil. Alla dessa sysslor som tidigare 

var enkla att göra, kräver efter stroken all koncentration och kraft att utföra (Nilsson, 
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Janson & Norberg, 1997). Jacobsson, Axelsson och Norberg (1997) har studerat in-

terventioner vid förekommande svårigheter att äta efter stroke. Problemen omfattar 

funktioner som att svälja, motorik, känna lukt och smak, samt identifiera temperatu-

ren. Deltagarna i studien beskrev ätandet som mycket påfrestande och tröttsamt, vil-

ket tar mycket tid av dagen 

 

Burton (2000b) redovisade att sjukdomen innebar en förändring av hela individens 

liv, som krävde både mödosam inlärning och stor ansträngning för att nå förbättring. 

Tillfrisknandet varierade beroende på vilka fysiska, psykiska och sociala hinder som 

fanns, samt individens personliga sätt att hantera dessa problem. Rehabiliteringen 

upplevdes ibland stagnerande, då individen bedömdes ha nått sin utvecklingsnivå el-

ler att situationen i helhet hade försämrats. Det framkom att de individer som hade 

fysiska hinder efter stroke upplevde att de förlorat kontrollen över sin kropp, både i 

det sociala och aktiva livet. Denna förlust ledde till att individerna upplevde starka 

känslor av frustration och ilska.  

 

Personer som får stroke innan pensionsåldern har svårigheter att återvända till arbets-

livet. De får inte tillräckligt med stöd och hjälp till att söka ett nytt arbete, vilket in-

nebär en stor förändring av deras roll i livet. Personer kan bemötas av omgivningen 

som om deras tankeförmåga är hämmad och blir ignorerad eller tilltalad med oför-

skämdheter (O’Connell et al., 2001). 

 

I en studie (Dowswell et al., 2000) undersöktes patienters och vårdpersonals erfaren-

heter av rehabilitering efter stroke. Tillfrisknandet beskrevs utifrån individens förut-

sättningar, som tidigare förmågor, aktivitet och roller. Individerna uppfattade att kon-

sekvenserna påverkade både de psykiska, fysiska och sociala aspekterna i livet. 

Effekten av stroke är högst individuell. Förlusten av att inte kunna upprätthålla det 

funktionella oberoendet och inte kunna ta hand om sig själv och familjen är av stor 

betydelse (Bader & Prendergast, 1997). Att drabbas av sjukdom innebär i många fall 

en efterföljande kris (Shaw & Halliday, 1992). Många känner sig ensam i sin sjuk-

dom, de har svårt att hitta någon mening i livet. Detta kan leda till relationsproblem 

till familjen och till sig själv. Att plötsligt identifiera sig som en person som har stro-

ke gör att många känner sig sårbara och bortglömda. De försöker även hitta förståel-
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se för vad sjukdomen har för konsekvenser i framtiden (Kralik, Brown, & Koch, 

2000).  

 

Genom att få ett vidare perspektiv av personers upplevelse kan ökad förståelse göra 

att omvårdnaden förbättras. Många personer som lider av en kronisk sjukdom upple-

ver att deras erfarenheter förnekas och missförstås av sjukvårdspersonal (Lindsey, 

1997). Med en ökad kunskap kan också stödet till närstående utvecklas och även för-

bättra deras förståelse. Enligt Hafsteindottir och Grypdonck (1997) har lite forskning 

inom detta område uppmärksammat individens erfarenheter av att drabbas av stroke. 

Med denna studie ökar kunskapen om hur personer klara det dagliga livet. Omvård-

nadsinterventioner kan förbättras utifrån individens specifika behov, vilket kan med-

föra ett meningsfullt liv, trots kronisk sjukdom. Syftet med denna litteraturstudie är 

därför att beskriva personers upplevelse av livet efter stroke. 

 

Metod 

Litteratursökning 

Sökningen av vetenskapliga artiklar har skett genom bibliografiska databaser; Aca-

demic Search, CINAHL, MEDLINE och PsycInfo. Dessa innehåller vetenskapliga 

referenser, som huvudsakligen är engelskspråkliga internationella tidskrifter. CI-

NAHL, MEDLINE och PsycInfo anses som de viktigaste databaserna inom omvård-

nadsforskning. Vi begränsade artikelsökningen från 1994 och framåt. Sökord var: 

experiences, living with stroke, living after a stroke, lived experiences qualitative re-

search, nursing. Genom att på olika sätt kombinera dessa ord sökte vi artiklar. Av ett 

40-tal artiklar valde vi 20 som svarade mot syftet och har ingått i analysen (Tabell 1). 

 

Analys 

När det sagda ordet får en innebörd växer grunderna för en kvalitativ innehållsanalys 

fram. Innehållsanalys är en kvantifiering av narrativt kvalitativt material som dag-

böcker, brev, tal, böcker, artiklar och annat språkligt material. Den teknik som an-

vänds vid en analys frambringar en intressant och teoretisk slutsats utan att någon 

som helst information går förlorad från originaldata. Målet med innehållsanalys är att 

få kunskap och förståelse för fenomenet som studeras (Downe-Wamboldt, 1992; Po-

lit & Hungler, 1999, s. 209). Ansatsen i en innehållsanalys kan antingen vara latent 
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eller manifest. Den manifesta beskriver bara det synliga och självklara som fram-

kommer i en kommunikation. I latent innehållsanalys är syftet att hitta den underlig-

gande meningen i varje textenhet, fokuseringen ligger då på indirekta känslor (Dow-

ne-Wamboldt, 1992; Polit & Hungler, 1999, s. 574).  

 

Den analysmetod som använts är manifest kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Burnard (1991). Vi började med att samla in material genom litteratursökning i data-

baser. Därefter genomlästes artiklarna och textenheter markerades som motsvarade 

syftet med färgpennor. Textenheterna läses igenom en gång till och skrevs och kon-

denserades sedan till kortare enheter utan att innehållet förändrades. Av de konden-

serade textenheterna bildades sedan kategorier. Efter att ha granskat dessa sam-

manslogs kategorierna med lika innebörd under gemensamma rubriker. Under analy-

sens gång gick vi regelbundet tillbaka till de ursprungliga textenheterna för att kon-

trollera validiteten. Processen med kategoriseringen fortsatte tills det fanns olika in-

nehåll i respektive kategori. Vilket innebar att kategorierna reducerades till ett mind-

re antal, men ändå täckte helheten i innehållet. Slutligen jämfördes de fyra kategori-

erna med grundtexten för att bekräfta att de motsvarar originalmaterialet.  
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Tabell 1 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=20)  

Författare, år Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd 

 
Bendz, (2003) 

 
Kvalitativ 

 
15 personer 
med stroke 
inte yngre är 
65 år. 

 
Intervjuer 

 
Hur personer upplever 
rehabiliteringen efter ett år. Hur 
sjukvårdpersonalen inte ser till hel-
heten vid rehabilitering. 
 

Bruun Wyller & 
Kirkevold, (1999) 

Kvalitativ 6 (65-85 år) 
av 60 stroke 
patienter 

Semistruktu-
rerade inter-
vjuer 

Att personers livskvalitet blivit på-
verkad på grund av kroppsföränd-
ringar. 
 
 

Burton, (2000a) Kvalitativ 6 personer på 
ett rehabili-
teringscenter 
för stroke 

Intervju-
er/Grounded 
Teori 

Förbättringar efter en stroke var be-
gränsade och anpassade till perso-
nens sociala, fysiska och känslomäs-
siga situation. 
 

Efraimsson et al. 
(2003) 

Kvalitativ 
Fallstudie 

1 kvinna med 
stroke 

Video/band 
inspelade in-
tervjuer 

Att en kvinna känner sig maktlös vid 
planeringen av hennes hemgång ef-
ter rehabilitering av stroken. 
 

Ellis-Hill et al.  
(2000) 

Kvalitativ 5 män, 3 
kvinnor (56-
82 år) med 
stroke 

Narrativa in-
tervjuer 

Att det blev en splittring mellan 
kroppen och själen efter en stroke 
De själva utvecklades men inte 
kroppen. 
 

Gustavsson et al. 
(2003) 

Kvalitativ 22 kvinnor 
med stroke 

Intervjuer Att äldre kvinnor värdesatte obero-
endet och hade en stark tro till att 
leva ett normalt liv så länge som 
möjlig. 
 

Hart, (1999) Kvalitativ 57 personer 
med stroke 
och deras 
vårdgivare. 

Intervjuer Skillnaden på servicen mellan sjuk-
vården och kommunen var stor och 
påverkade det dagliga livet för per-
soner efter en stroke.  
 

Hilton, (2002) Kvalitativ 
Tematisk 
analys 
 

5 kvinnor 
med stroke 

Intervjuer  Äldre kvinnor upplever förutom för-
sämring och nedgång även hjälplös-
het, osäkerhet, sorg och tvekan inför 
framtiden. 

Häggström & Axels-
son, (1994) 

Kvalitativ 29 personer 
med stroke 
60-90 år. 

Intervjuer 
/fotografier 

Hur en person med stroke upplever 
att se en annan person i samma ålder 
och kön bli matad. Hur de kände 
sorg, osäkerhet och isolation men 
även tacksamhet och hopp. 
 

Kirkevold, (2002) Kvalitativ 
fallstudie 

9 personer 
med stroke  

Semistruktu-
rerade inter-
vjuer 

Anpassningsprocessen efter en stro-
ke är gradvis och lång och både den 
psykiska och sociala utvecklingen 
kräver hårt arbete.  
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Tabell 1. (forts) översikt av artiklar ingående i analysen (n=20) 

Författare, år Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd 

 
Nilsson et al. (1999) 

 
Kvalitativ 

 
10 personer 
med stroke 

 
Ostrukturera-
de intervjuer 

 
Studien beskriver hur personer med 
stroke upplever sin tillvaro och vilka 
kriser som finns. 
 

Perry & McLaren, 
(2002) 

Kvalitativ 
Tematisk 
analys 

En samman-
fattning av 
430 personer 
med stroke. 
Medelåldern 
var 67,5 och 
58,4 % var 
kvinnor 
 

Semistruktu-
rerade inter-
vjuer 

Studien fokuserades på personers 
upplevelser av att äta efter en stroke 
 
 

Perry & McLaren, 
(2003) 

Kvalitativ 
Tematisk 
analys 

206 personer 
med stroke 6 
månader efter 
stroken 
 

Semistruktu-
rerade inter-
vjuer 

Personer som fick tidiga interventio-
ner och ätandet framhävdes fick en 
bättre grund till rehabilitering 
 

Pilkington, (1999) Kvalitativ 13 personer 
med stroke, 9 
män och 4 
kvinnor 0-91 
år 

Intervjuer Hur personer med stroke upplevde 
lidande, begränsningar och förlust 
av kroppskontrollen. Hur hoppet och 
nya möjligheter växte fram. Hur re-
lationer till andra förändrades 
 

Pound et al. (1998) Kvalitativ 21 män, 19 
kvinnor, me-
delåldern 71 

Semistruktu-
rerade inter-
vjuer 

Negativa förändringar i det dagliga 
livet inverkade på sociala kontakter 
med andra 
 

Pound et al. (1998) Kvalitativ 21 män, 19 
kvinnor, me-
delåldern 71 

Semistruktu-
rerade inter-
vjuer 

Hur personer med stroke upplever 
sig isolerade efter hemkomsten från 
rehabiliteringen 
 

Proot et al. (2000) Kvalitativ 22 personer 
med stroke 12 
män, 10 
kvinnor 50-
85 år 
 

Bandinspela-
de intervjuer 

Sjukvårdpersonal bör ha en balans-
gång vid information och stöd åt 
personer med stroke 
 

Secrest & Thomas, 
(1999) 

Kvalitativ 14 personer 7 
män, 7 kvin-
nor, 40-93 år 

Bandinspela-
de intervjuer 

Hur personer med stroke upplever 
sin tillvaro 2 år efter sjukdomen, 
grundad på beroende, kontroll och 
kommunikation 
 

Sisson, (1998) Kvalitativ 6 kvinnor 
(33-70 år), 
5 män (50-65 
år) 

Intervjuer Mentala förändringar som uppstår 
efter en stroke är viktiga för sjuk-
vårdpersonal att känna till vid plane-
ring av rehabilitering 
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Resultat 

Analysarbetet resulterade slutligt i fyra kategorier (tabell 2) som beskrivs i löpande 

text med referenser, och styrks med citat från de vetenskapliga artiklar som ingått i 

studien. 

 

Tabell 2 Översikt över kategorierna (n=4) 

Kategorier 

Att det är omtumlande, man förändras och klarar inte allt som förut 

Att känna sig hjälplös, ensam och beroende av andra 

Att försöka dölja sina funktionsnedsättningar 

Att hitta strategier för att klara det dagliga livet 

 

Att det är omtumlande, man förändras och klarar inte allt som förut 

Personer beskriver en katastrofal känsla därför att insjuknandet sker plötsligt och 

utan förvarning, från att vara helt frisk till att inte kunna göra någonting. Sjukdomen 

påverkade dem helt och hållet och framtidsplaner som de hade föreställt sig föränd-

rades. Personer kände sig utelämnade, kunde inte förstå vad som hänt och uttryckte 

en känsla av ovisshet och förvirring (Ellis et al., 2000; Perry & McLaren, 2003; 

Häggström & Axelsson, 1994; Secrest & Thomas, 1999). En kvinna berättade att det 

var en stor omställning att plötsligt bli uppsagd från sitt arbete och aldrig kunna arbe-

ta mer (Hilton, 2002). Individer kände sig fråntagen all kunskap och fick börja om på 

nytt, vilket kunde upplevas frustrerande (Pilkington, 1999; Pound, Gompertz & Eb-

rahim, 1998).  

 

One day you’re working and the next day you’re an invalid. So you 
know, you think you’re through…You think you’ll just never be a whole 
person again (Secrest & Thomas, 1999, s. 244). 

 

Actually to have a stroke is like being starved of oxygen. That’s how I 
felt – it’s like someone brainwashing you, actually taking away all your 
knowledge. So to have that stroke it was awful (Pound et al.1998, 
s.344). 

  

Människor kände inte igen sig själva och upplevde därmed sig värdelösa och miss-

lyckade. Personer upplevde minskad kontroll över sina känslor, lägre tolerans och 
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tyckte inte om sig själv eller sina närmaste, vilket ledde till att individer kände sig 

ledsna och deprimerade (Häggström & Axelsson, 1994; Perry & McLaren, 2002; 

Pilkington, 1999; Secrest & Thomas, 1999; Sisson, 1998; Wyller & Kirkevold, 

1999;). Människor beskrev uppgivenhet och frågade sig om förbättringen hade något 

mål eller om det var värt besväret (Kirkevold, 2002; Pound, Gompertz & Ebrahim, 

1999). 

 
I’m not like I used to be. Everything seems so different. I don’t like my 
self anymore. I don’t enjoy my husband or my children. I feel useless 
(Sisson, 1998, s. 201). 
 

So far, things have improved. Things have improved. The question is, is 
there a limit for the improvement? That I don’t know yet…(Kirkevold, 
2002, s. 893). 

 
 

Individer klarade inte saker som tidigare när kroppsfunktionen hade blivit nedsatt 

(Bruun Wyller & Kirkevold, 1999; Hilton, 2002). Dagliga aktiviteter blev problema-

tiska att utföra, exempelvis att kunna ta ett bad själv, handla eller utföra en hobby 

(Bruun Wyller & Kirkevold, 1999; Perry & McLaren, 2003; Sisson, 1998). Att gå 

upplevdes som ett riktigt hårt arbete och det krävdes uppehåll flera gånger för att vila 

sig (Pound et al., 1999). Individer behövde fundera på hur saker utfördes som tidiga-

re tagits för givna (Perry & McLaren, 2003). Det framkom att kroppen hade förlorat 

sin beslutsamhet, den upplevdes som ovillig att samarbeta. Personer tappade förtro-

endet för sin kropp och det fanns rädsla för återfall och en underlig känsla av att vara 

instängd i en kropp som inte längre fungerade som de föregående 50 åren. (Ellis et 

al., 2000).  

 
Things are a little difficult now-when I use this right hand. I can't man-
age things I used to. Such as…I could do hobbies and everything, make 
pewter and things like that. I used to do that, but now I can't manage 
any more (Bruun Wyller & Kirkevold, 1999, s. 155). 
 
I couldn’t do some of the things I used to do. I think that was the thing 
that upset me the most…(Hilton, 2002, s. 23). 
 
 

Vardagliga saker uppgavs mer problematiska på grund av försämrat minne eller kon-

centration. Individer kände sig olidligt trötta och energin var inte tillräcklig för att ut-
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föra olika aktiviteter (Ellis-Hill et al., 2000; Pound et al., 1998; Sisson, 1998). Min-

net hade försämrats, de glömde sådana saker som de aldrig gjort förr, vilken bil de 

hade, var de lagt sina nycklar eller semesterresan föregående år. Personer kände svå-

righet att minnas namn, personer och vad de ville. Andra avstod från att delta i dis-

kussioner eftersom detaljminnet försämrats och satt då hellre för sig själva (Bruun 

Wyller & Kirkevold, 1999; Pound et al., 1998; Pound et a., 1999; Sisson, 1998). 

Koncentrationen var sämre, de blev fort uttröttade och måste koncentrera sig vad de 

än företog sig för att det skulle bli rätt. Mycket koncentration krävdes exempelvis för 

att läsa en tidning eller avsluta en bok (Gustafsson, Andersson, Andersson, Fjell-

ström & Sidenvall, 2003; Pound et al., 1999; Sisson, 1998). 

   

 I know that my memory is a problem. I forget things, misplace things, 
and sometimes get confused (Sisson, 1998, s. 201). 
 
Cord-all co-ordination is basically gone. I mean it happened to me the 
other evening, I'd been round a friend of mine, just up the road, and I 
was coming home, and normally what I try to do, I concentrate whilst 
I'm walking, and when it comes it comes to kerbs I always try to lead 
with the right foot. But every now and then my concentration lapses, I 
automatically lead with my left foot and kick the top of the kerb. By that 
time I'm transferring my weight onto that leg and I fall over (Pound et 
al. 1999, s. 124). 

 

 
Det framkom osäkerhet av att komma till nya och ovana miljöer (Ellis-Hill et al., 

2000), rädslan var stor för att något kunde hända och att inte komma fram med rull-

stolen (Pound et al. 1998). Förberedelserna upplevdes som ansträngande när det tog 

tid och någon måste hjälpa en till bilen (Secrest, 1999).  

 

…it’s in your mind, when I’m away, will it go, or will something hap-
pen that I don’t want it to happen, you know, if I’m away. But I ain’t 
got the confidence going away like we used to every year…(Pound et 
al. 1998, s. 344). 

 

Individer hade upplevelser av att inte kunna prata och uttrycka sig så de blev för-

stådd, och förstod inte allt själv. Det kändes fruktansvärt att inte kunna säga orden de 

tänkte på, inte hitta ord för att kunna förklara sig och ibland upptäcka en omedveten-

het om vad de sa. Koncentrationen att tänka på vad som skulle sägas upplevdes 

mycket ansträngande och uttröttande (Nilsson, Jansson & Norberg, 1999; Perry & 



 

 

12

 

McLaren, 2002; Pound et al., 1998; Secrest & Thomas, 1999). En person beskrev att 

talet hade förbättrats, men när en historia berättades blev det tvärstopp och han måste 

avbryta (Bruun Wyller & Kirkevold, 1999). Andra upplevde att ord såg löjliga ut och 

att det var som att starta med läsningen från början igen (Bendz, 2003; Häggström & 

Axelsson, 1994). 

 

I talk to him (8-year old son), but I use the wrong words (profanity)…I 
don’t want to use it and I’ve even caught myself in church saying it. 
And I know and still can’t…..and you try to stop it you can’t (Secrest & 
Thomas, 1999, 243). 
 

Reading is another thing. Words, even if they're spelt the proper way, 
they look silly. So, it's like starting over again, from a different house, 
you got to build everything up, until you gradually get it all in your 
mind…(Pound et al, 1999, s. 125). 

 

Individer beskriver svårigheter med att äta och kände att de inte hade ett acceptabelt 

bordskick när maten kom ut över bordet, och därmed undvek att ta maten själv för 

rädslan att skvätta ner någon annan. Det var svårt att tugga maten (Perry & Mc La-

ren, 2003) och personer upplevde det fånigt att lära sig det på nytt (Burton, 2000a). 

En person beskrev att han bara kände lukten av olja och bränd mat (Perry & Mc La-

ren, 2003). 

 
…if you chew a bit of cardboard that’s what it all tastes like to me…so 
majority of the time I don’t enjoy my food (Perry & Mc Laren, 2003, 
s.364). 
 

Människor upplevde att stroken direkt hade medfört problem inom familjen (Bruun 

Wyller & Kirkevold, 1999) såsom att inte kunna ta hand om dem och andra som tidi-

gare (Häggström & Axelsson, 1994). Personer fick sämre relationer med partner, fa-

milj eller släktingar som ledde till att de knappt sågs mer. Andra kände att de fick 

problem med sin partner och sexuallivet. Individer med äktenskapliga problem innan 

stroken upplevde att de hade förvärrats (Pound et al., 1998).  

 

We have trouble with the wife because since the stroke we can’t have 
sex. We have lots of trouble (Pound et al., 1998, s.343). 
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Att känna sig hjälplös, ensam och beroende av andra  

Personer upplevde stort behov av gemenskap och stöd från både familj och vänner, 

känna att det fanns någon att prata med, som förstod vad de gick igenom. Personer 

önskade stöd och hjälp av någon som hade erfarenheter av sjukdomen (Liley, Lincon 

& Francis, 2003). Individer ville hålla kontakten med sina arbetskamrater, även om 

inte arbetsförmågan var dem samma. En kvinna kände sig hjälplös när hon inte hade 

någon inkomst sedan hon blivit sjuk och var tvungen att söka socialbidrag tills hon 

fick pension (Hilton, 2002). Personer kände sig beroende och tvungna att förlita sig 

på andra för att få hjälp. Individer upplevde sig som en som en börda för sin familj 

och ville inte att make/maka eller barnen skulle ta hand om dem (Efraimsson, Ras-

mussen, Giljen & Sandman, 2003; Häggström & Axelsson, 1994; Pilkington, 1999). 

Det kändes onaturligt att någon annan måste dra upp blixtlåset vid toalettbesöket, 

(Proot, Crebolder, Abu-Saad, Macor & Ter Meulen, 2000). Personer kände även att 

det inte kunde ställa krav på samma sätt när de var beroende andras hjälp (Liley et 

al., 2003). 

 

 
I applied for that Disability Living Allowance but they turned me 
down…it would be nice if somebody had come from somewhere with a 
bit of experience on these things (Liley et al., 2003, s. 544). 
 

 

I studier beskrev individer att de upplevde sig uttråkade och var fast i sin rullstol, 

väntade att något skulle hända, andra började röka av tristess. En man gick och la sig 

redan på eftermiddagen eftersom han inte kunde göra något meningsfullt (Proot et 

al., 2000; Nilsson et al., 1999; Pound et al., 1998). Ensamheten kunde uttrycka sig i 

att individen inte kunde lämna hemmet för att trapporna inte hade något räcke, eller 

inte kunna gå självständigt utomhus, utan bara några ostadiga steg inne i lägenheten 

(Pound et al., 1999). 

 
I was completely useless used to have to get carried out t o the toilet used 
to leave me out in the toilet plonk me on the toilet and um used to have to 
get turned in the bed couldn’t do anything myself (Ellis-Hill et al., 2000, 
s. 728). 

 

Att försöka dölja sina funktionsnedsättningar 
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Personer hoppades att ingen skulle se dem när de promenerade och kände sig både 

misstänksam och osäker om någon iakttog dem (Pound et al., 1998). Andra kände 

ilska när de möttes med oförståelse och irritation när de var långsammare än andra 

(Sisson, 1998). Oförståelse upplevdes även när hemhjälp inte berättigades, eller vid 

förflyttning från strokeenheten när framstegen ansågs för långsamma i förhållande 

till kostnaden (Hart & Anthrop, 1999). En kvinna upplevde att hemtjänsten behand-

lade henne som förvirrad och okunnig att fatta egna beslut (Gustafsson et al., 2003).  

 
I have to use the city bus for transportation, and the bus drivers and 
passengers seem to... get disgusted because I’m slow and they com-
plain that it takes me too long to get on the bus and get to a seat 
(Sisson, 1998, s. 200).  
 

 
Individer kände att andra inte förstod deras situation, nedsättningar hemlighölls ex-

empelvis genom undvikande av gångstöd eller att gömma böcker för att ingen skulle 

fråga om innehållet (Pound et al., 1999). Personer bad någon i sällskapet servera ma-

ten när de åt på restaurang, eftersom det upplevdes generande att ta den själv (Perry 

& Mc Laren, 2002). Individer upplevde det även besvärande när någon som var 40-

50 år äldre frågade om de behövde hjälp. Rädslan för att återgå till sitt arbete för att 

riskera att hamna i blickpunkten övervägdes med att hellre ta tidig pension (Bendz, 

2003). Personer som hade osynliga följder av sin stroke upplevde att de möttes av 

oförståelse och kände sig tvungna att förklara sin situation, om hur de verkligen hade 

det (Bruun Wyller & Kirkevold, 1999; Ellis et al., 2000). 

 
 … when I walk up the road, and I put that hand on top of my trolley to let 
people think I’ve got two good hands, and then the thing (right hand) drops 
down, and I look round and think, oh, I hope nobody saw me. So, I’m 
tempted to put one my coat or jacket and put my hands inside the pocket, so 
people think, oh, she’s walking along whit her hand in the pocket (Pound et 
al., 1999, s. 126). 
 

 

Att hitta strategier för att klara det dagliga livet  

Det framkom att personer sökte efter möjligheter att göra saker på annat sätt när de 

inte kunde använda alla sina funktioner fullt ut. Individer upplevde att allt de gjorde 

var en erfarenhet, en utmaning att arbeta med (Pound et al., 1999; Secrest & Thomas, 

1999) och hittade olika strategier för att känna livskvalitet och livslust (Gustavsson 
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et al, 2003; Sisson, 1999). Andra kände stöd och förtroende till gud och bad till ho-

nom om hjälp vid svåra situationer (Pilkington, 1999; Pound et al., 1998). Det fanns 

personer som använde shoppingvagnen för att stödja sig och valde töjbara kläder för 

att lättare kunna klä sig. En man tittade på tv-program för att hitta olika saker som 

påminde honom och kunde då reda upp och få tillbaka kunskap som förlorats. Perso-

ner skrev dagbok för att komma ihåg vilken dag det var. Någon släppte sina krav att 

städa huset. Personer bytte bostad till nedre våningen för att undvika trappor eller för 

att komma närmare syskonen. Medan en del klarade sig hemma med lite assistans 

(Pound et al., 1999).  

  

You have to relearn. You have to think before. If you have to bring 
things, you have to think how to move…If I have a plate of hot soup, 
then I have to think how to move…. Now I have arrived at taking the 
pan to the table, and then pouring the soup into the plate. It is easier to 
take the pan at the walker (Gustavsson et al, 2003, s. 242).  

 
 
Studier visade att personer började se livet ur ett annat perspektiv, insåg att det kun-

de vara en vändpunkt och livet blir aldrig det samma igen. Situationen sågs på ett 

annat sätt och mer långsiktiga mål sattes upp (Nilsson, Jansson & Norberg, 1999; 

Perry & Mc Laren, 2003; Pilkington, 1999). Individer kände att hälsan och familjen 

var viktigare än pengar och materiella saker och därmed accepterade livet och upp-

skattade andra saker. Personer kände tacksamhet att de överlevt och var lyckliga 

jämfört med andra. Problemen upplevdes lättare att hantera med lite sinne för humor 

(Pilkington, 1999). Individer kunde njuta livet och inte tänka på arbetet som tidigare 

i livet. Andra kunde tillbringa mer tid med barnbarnen (Bendz, 2003). 

 

Mr H related that he was just trying to ”take every day as it comes. 
There’s going to be good days and bad days, ”he said, ”but mostly 
good days (Pilkington, 1999, s. 341). 
 
I don’t expect to be old, so I don’t have long term plans. I live life now 
and try to do most out of it! (Bruun Wyller & Kirkevold, 1999, s. 896). 
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Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av livet efter 

stroke. Det resulterade i fyra kategorier: Att det är omtumlande, man förändras och 

klarar inte allt som förut; Att känna sig hjälplös, ensam och beroende av andra; Att 

försöka dölja sina funktionsnedsättningar. Att hitta strategier för att klara det dagliga 

livet, vilket leder till att individerna kan se livet ur ett annat perspektiv.  

 

I denna litteraturstudie beskriver personer som lever med stroke att det är omtumlan-

de och sker plötsligt, utan förvarning. En sjukdom som slår till snabbt blir en stor 

omställning både för personen själv och för familjen, som ofta hamnar i en omedel-

bar kris (Newby, 1995). När en person blir sjuk och i behov av vård påverkar det ho-

nom både som människa och samhällsmedlem. Fungerande kroppsfunktioner tas som 

något självklart när vi är friska, men om sjukdom eller misstanke om sjukdom upp-

står vänds hela tillvaron upp och ner både i familjen och i arbetslivet. Det blir ibland 

också en påminnelse om att livet har ett slut (Andersson, 1996). Madjar (1997) me-

nar att när den välkända kropp som vi lever i och känner igen inte fungerar som van-

ligt är det ett tecken på sjukdom. Helt plötsligt bryts kroppen ner och det förutsägba-

ra upphör, sakta börjar personen se annorlunda på sig själv och sin omgivning. Per-

sonen känner att han inte har något val eller någon kontroll och förstår att livet måste 

levas genom den sjukliga kropp som inte går att fly ifrån.  

 

I denna studie beskriver personer hur de på olika sätt blivit förändrade som person: 

att det hänt något med intellektet, att man förlorat kunskap, humöret växlar och min-

net och koncentrationen har försämrats. Asbring (2001) menar att människor med en 

kronisk sjukdom ofta förlorar en del av sin identitet, framförallt i yrkeslivet och det 

sociala livet. Undersökningen riktade sig till kvinnor med fibromyalgi, men kan jäm-

föras med personer som lever med stroke. Deltagarna uttryckte saknad och sorg över 

att inte vara samma person som förut och att inte kunna göra allt som tidigare. Perso-

ner beskrev känslor av att leva med någon annan än sig själv, med någon som man 

inte känner. Dowswell et al. (2000) menar att personer med stroke får ändrade roller 

eller till och med känner att det inte har någon roll överhuvudtaget och förändrades 

från aktiva till passiva människor. Speciellt smärtsamt var oförmågan att inte kunna 

hjälpa någon annan, vilket för många varit deras livsuppgift. 
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Personer i studien beskriver hur det uppstår problem i deras tillvaro för att de inte 

klarar att utföra allt på samma sätt som innan sjukdomen, som att inte kunna ta sig ett 

bad själv. Dahlberg, Kotila, Kautiainen och Alaranta (2003) beskriver hur personer 

med pareser på grund av trauma upplever badningen som mest krävande och svårast 

i det dagliga livet. Enligt Dolittle (1991) beskriver personer att det sociala livet blir 

påverkat på grund av att den kroppsliga funktionen blivit nedsatt. Backe, Larsson 

och Fridlund (1996) menar att störningar i perceptionsförmågan påverkar så att indi-

viden upplever svårigheter att uppfatta var kroppsdelarna befinner sig och kunna sty-

ra dem. Enligt Hafsteindottir och Grypdonck (1997) är det viktigt att sjuksköterskan 

fokuserar både på den sociala och den kroppsliga förbättringen vid rehabiliteringen. 

För att personer ska kunna finna hopp och styrka är det nödvändigt att sjuksköters-

kan ger känslomässigt stöd genom att personen ges tillfälle att uttrycka sina känslor.  

 

Personer i den här litteraturstudien upplevde det problematiskt att förstå allt själv, att 

inte kunna prata och uttrycka sig så de blev förstådda. Alla möjligheter till att ut-

trycka sig eller ta emot intryck påverkas vid afasi, vilka inkluderar läsningen, skri-

vandet, talet, den verbala uppfattningsförmågan och gestikulerandet. Det är ett han-

dikapp som hindrar och försvårar det mesta i det dagliga livet (Holland, 1998). Enligt 

Cherney och Halper (1998) är kommunikationsproblem beroende på var skadan sitter 

i hjärnan. Det är som att vakna upp en morgon och tycka sig vara i ett annat land 

med ett främmande språk. När kommunikationen är påverkad kan inte erfarenheter, 

känslor, idéer eller kunskap förmedlas. Det är en komplett funktion som är beroende 

både av språket och medvetandet. Mumma (1986) beskriver hur afasin både ger 

psykosociala som sociala konsekvenser, vilket kan leda till depression. Det har visat 

sig att personer med afasi ofta blivit uteslutna från deltagande i studier och därmed 

har deras upplevelser inte blivit beaktade (Hafsteindottir & Grypdonck, 1997).  

 

Som sjuksköterska finns det en mängd sätt för att underlätta kommunikationen med 

en person som har afasi. En åtgärd kan vara att inrikta sig på vad personen vill ut-

trycka utan att hänga upp sig på grammatik och fokusera på kroppsspråket istället. 

Vid samtal är ögonkontakt ett bra hjälpmedel, då personen kan tolka ansiktsuttryck-

en. En person med afasi blir lätt frustrerad när han/hon inte kan uttrycka sig, det 
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krävs stor förståelse för att personen reagera med ilska eller börja gråta. Det är vik-

tigt att personen får den tid som behövs och inte avbryts. Det grundläggande vid 

samtalet är att behandla människan med respekt (Cherney & Halper, 1998). Sundin, 

Jansson och Norberg (2002) beskriver betydelsen för sjuksköterskan att lära känna 

personen med stroke och ta reda på vilka svårigheter som finns i kommunikationen, 

vilket ökar kunskapen och tryggheten för sjuksköterskan själv och personer med afa-

si. För att få en så bra kommunikation som möjligt är det av vikt att sjuksköterskan 

inte stressar personen samtidigt som lite krav bör ställas på personen, vilket är en 

svår balansgång. 

 

Resultatet i studien visar att ätandet är svårt. Jacobsson et al. (1999) menar att män-

niskor som haft stroke är rädda att svälja fel eller att inte känna när maten går genom 

strupen. Personer kände obehag och fruktan för matsituationen, de upplevde sig 

granskade och utdömda av andra när de åt. De beskrev känslor av skam och äckel in-

för sig själva. När ätandet inte fungerade fanns det inget hopp till förbättring, men 

när det blev bättre kom även hoppet tillbaka. För sjuksköterskan är det viktigt att ha 

förståelse för patientens hinder i matsituationen. Sjuksköterskan kan tillsammans 

med patienten diskutera och hjälpa till att sätta ord på svårigheterna och därigenom 

finna olika strategier för att underlätta ätandet. Miljön bör ses över, vilket kan göras 

genom att avlägsna alla störande ljud och skapa en lugn och trivsam atmosfär. Det är 

betydelsefullt att personen sitter stadigt och bekvämt, huvudet ska vara vänt mot den 

sida som är försvagad för att underlätta sväljningen. Iskuber eller tandborste kan an-

vändas för att stimulera känseln i munnen. 

 

I litteraturstudien visades upplevda relationsproblem med familjen som särskilt på-

tagliga. Forsberg-Wärleby, Möller och Blomstrand (2002) menar att en person som 

får stroke och dennes familj går igenom en dramatisk förändring i livet, som inte är 

förberedd. Flertalet närstående upplever omvälvande känslor, framförallt depression.  

Forsberg-Wärleby et al. (2002) menar vidare att vårdpersonalens information, enga-

gemang och stöd till de närstående är viktig, för att kunskapen och livssituationen 

ska bli så bra som möjlig och i sin tur leda till att relationsproblemen minskar. Haf-

steinsdottir och Grypdonck (1997) påpekar att sjuksköterskan bör ta reda på famil-

jens tankar och känslor innan hon/han planerar omvårdnadsinterventioner. Familjens 
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psykosociala status kan påverka hur personer som haft stroke utvecklas i sin rehabili-

tering. Van der Smagt-Duijnstee et al. (2000) menar att närstående behöver redan på 

sjukhuset bli förberedda på vad som väntas av dem som vårdare i hemmet, vilket 

sjuksköterskan ska ta initiativ till. De flesta närstående har ingen erfarenhet av att 

vårda någon som haft en stroke. Samtidigt som de ska ta hand om sin närstående 

finns egna känslor av fruktan och tvekan att bearbeta. Närstående har ibland ingen 

möjlighet till kommunikation med personen som fått stroke, vilket gör att kommuni-

kationen med vårdpersonalen blir av större betydelse.  

 

Personer med sjukdom upplever ofta ensamhet och känner sig isolerade. Att inte 

kunna arbeta och delta i det sociala livet som tidigare gör att självförtroendet försäm-

ras (Asbring, 2001). I denna litteraturstudie beskriver personer att de känner sig en-

samma och hjälplösa. I en studie av Dowswell et al. (2000) beskriver majoriteten av 

personerna att det sociala livet är mycket mindre än innan stroken. Besöken av be-

kanta var färre och själv var personerna inte i lika stor utsträckning och hälsade på 

hos andra. De saknade ett daglig center eller en förening för personer som haft stro-

ke, vilket kunde öka det sociala umgänget.  

 

I resultatet framkom behov att prata med någon, dels en person som hade erfarenhet 

av stroke eller någon med förståelse för situationen. Wolf et al. (2003) redovisar i sin 

studie en analys av samtal till en sjuksköterskebemannad telefonlinje som var öppen 

dygnet runt, dit vände sig personer med olika typer av frågeställningar eller proble-

matik exempelvis i samband med stroke. Personer som ringde på denna linje levde 

oftast ensam. De sökte hälsorådgivning eller ville prata med någon, endast 10 pro-

cent av telefonsamtalen gällde akuta ärenden. Personer kände en ökad tillit att själv 

klara av sin sjukdom efter telefonkonsultation med rådgivning. Telefonlinjen utvär-

derades som effektiv för att öka individens empowerment och tilltron till att själv 

upprätthålla sin hälsa i samband med sjukdomen.  

 

Personer i studien kände sig beroende och var tvungna att förlita sig på andra för att 

få hjälp. I Erikssons (1993) studie upplever personer med kronisk sjukdom hur livet 

har mist sitt värde därför att det ständigt finns ett beroende till andra. Med beroende 

menas att själv inte kunna fatta sina egna beslut eller att ha kontroll över sin kropp. 
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Det är emot människans natur att behöva be om hjälp för de mest primära behoven. 

Personerna beskriver även hur viktigt det är att ha människor runt omkring sig som 

ser och förstår vilka behov som finns utan att alltid vara tvungen att påkalla hjälp. 

Öhman, Söderberg och Lundman (2003) beskriver att det viktigaste för att göra livet 

mer begripligt är att själv kunna ta beslut och ansvar för det dagliga livet, vilket 

minskar på beroendet till andra. Strandberg, Norberg och Jansson (2000) framhåller 

den hårfina gräns som skiljer beroende av omvårdnad från att vara beroende av de 

människor som ger vården. Att vara beroende av vård kan innebära att individen 

uppfattar en familjär känsla av personalen på avdelningen, vilket kan leda till att 

personen inte vill åka hem. I sjuksköterskans arbete är det därför viktigt att reflektera 

över personers beroende av omvårdnad, vilket kan vara relaterat till ensamhet. Sjuk-

sköterskan bör vara medveten om riskerna med att inskränka individens livsvärld och 

etiskt överväga att sträva efter mesta oberoende för patienten som möjligt, med tanke 

på att patienter planeras att klara sig ensam när de kommer hem. 

 

I studien framkom att individer upplevde negativa reaktioner från omgivningen, när 

de var långsammare eller rörde sig annorlunda. Personer undvek att använda hjälp-

medel för att deras nedsättning skulle uppmärksammas. En del personer med osynli-

ga konsekvenser dolde dem, medan andra kände att de fick förklara sin problematik. 

Joachim och Acorn (2000) har studerat förhållandet mellan stigma och individers 

ställningstagande att visa eller dölja sin sjukdom. Beslutet beror ofta på om konse-

kvenserna uppmärksammas av omgivningen eller inte. När individer har synliga 

följder av sjukdom begränsas alternativen att hantera situationen, genom att spontant 

visa nedsättningar eller om möjligt dölja dessa. Personer som öppet visade sina kon-

sekvenser kunde uppleva stigmatisering, vilket ledde till olika stressreaktioner. När 

människor har osynliga följder finns andra valmöjligheter, att dölja sitt tillstånd för 

omgivningen och känna sig som en i gruppen, eller om nedsättningar uppenbaras 

uppleva sig särbehandlad. Personer som lyckas hemlighålla sitt tillstånd kan uppleva 

det negativt, som att leva med en lögn, vilket likväl kan leda till stressreaktioner eller 

skamkänslor. Nilsson, Jansson och Norberg (1997) menar att personer som haft stro-

ke upplever mycket skam och tvivel på sig själv. Att förlora sin självständighet leder 

ofta till en maktlöshet inför ens egen kropp och inför andra i större eller mindre ut-

sträckning. De beskriver vidare hur de ständigt lever med en kamp att försöka be-
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mästra sig själv för att klara av vissa situationer. Joachim och Acorn (2000) menar 

vidare att sjuksköterskans kunskap om stigma, synliga och osynliga funktionsned-

sättningar och dess nära förhållanden är användbar i omvårdnaden av personer med 

kroniska tillstånd som stroke. Kunskapen är nödvändig vid stödjande interventioner 

till individer med funktionsnedsättningar. Personer kan ha behov av rådgivning om 

att öppet visa eller dölja sitt tillstånd. Sjuksköterskan har då kännedom om följder 

som kan uppstå om individen öppet visar, respektive döljer sin nedsättning och är 

även införstådd i vad som kan påverka det beslut som personen fattar. 

 

I denna studie framkom att personer försökte hitta olika strategier för att klara aktivi-

teter och situationer i det dagliga livet. Backe, Larsson och Fridlund (1996) skriver 

om hur individer fick ett nytt perspektiv på livet och framtiden. Personer beskrev en 

sorts acceptans av det som hänt och att deras livssituation hade förändrats. De sökte 

efter nya alternativ för bästa möjliga fortsatta liv och framtid. Individer understryker 

att mycket är beroende på den enskildes motivation om de orkar kämpa vidare med 

rehabiliteringen, för att bli bättre och klara sig mer självständigt. 

 

I studien beskrev personer att de började göra saker på annat sätt beroende på sin 

kvarvarande förmåga och därmed försökte bibehålla sina tidigare aktiviteter. Indivi-

der upplevde stolthet och tillfredställelse över framsteg i tillfrisknandet och kände att 

de klarade av sjukdomen. Livet efter stroke kunde innebära förändringar i boende 

och tillsyn, men en tillvaro som uppfattades positiv eftersom personen fortfarande 

upplevde hög nivå av oberoende. MacLean, Pound, Wolfe och Rudd, (2000) 

understryker sjuksköterskans bemötande av individer i rehabilitering efter stroke och 

att patienten informeras om sjuksköterskans roll så att inte felaktiga förväntningar 

uppstår. Personer med hög motivation betonade informationen, vilket förde tankarna 

från magiska lösningar på problemen till fokusering. Det ledde till en aktiv roll i 

rehabiliteringen, med mål som oberoende i hemmet. Vetskapen om 

rehabiliteringsplanen gjorde att individer kände förståelse och motivation för syftet. 

Uppmuntran och klargöranden av personalen hjälpte dem förstå målen med 

rehabiliteringen och uppfatta framsteg. Behovet av stöd och information framkom då 

personer kände oro eftersom de fick bristande information och inte kände sig 

delaktiga i vården. Vikten av att olika yrkeskategorier strävade mot samma mål 

poängterades, eftersom olika budskap ledde till förvirring och minskad motivation. 
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ledde till förvirring och minskad motivation. Evans, et al. (2001) menar att behand-

ling av personer som haft stroke förbättras med ett målinriktat arbete av olika yrkes-

kategorier, utbildning av personalen och ökad medverkan av närstående. En tidig 

mobilisering minskar beroendet och sekundära komplikationer efter en stroke. 

 

Jones och Meleis (1993) framhåller begreppet hälsa som empowerment, som ger per-

soners rätt till resurser, kraft, ansvar och valmöjligheter. Hälsa är empowerment när 

det ges möjligheter till känslan av välbefinnande, att kunna utveckla sin kraft och ge 

kvalité till livet. Personen interagerar med sin omgivning, vilket innebär att empo-

werment är relaterat till individens inre och yttre resurser. När sjuksköterskans om-

vårdnadsinterventioner bemyndigar personen så utvecklas förmågan att uppleva häl-

sa. Antonovsky (1987) har skapat begreppet KASAM (känsla av sammanhang), som 

består av tre integrerade komponenter: meningsfullhet, begriplighet och hanterbar-

het. De människor som har en inre känsla av sammanhang av det som sker i livet och 

tillvaron har lättare för att klara påfrestande situationer. I sjuksköterskans möten med 

individen är det viktigt att uppmärksamma dennes hela livssituation, att lyssna till 

personens berättelse och fokusera på de faktorer som direkt bidrar till ökad hälsoupp-

levelse. Vid informationstillfällen bör det uppmärksammas att informationen tillgo-

doses och är förståelig. Då blir situationen hanterbar och individen kan finna me-

ningsfullhet och motivation att hitta alternativa levnadssätt. 

 
Metoden vi använt oss av i litteraturstudien är kvalitativ och beskriver personers sub-

jektiva upplevelser. Studien ger oss en bild av personers erfarenheter, känslor och 

uppfattning. Enligt Holloway och Wheeler (2002) värderas kvalitativa studiers tro-

värdighet genom olika kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet. Till-

förlitligheten för kvalitativa studier speglas genom att den valda metoden och analy-

sen framställs på ett detaljerat och tydligt sätt så att de olika stegen kan upprepas. I 

metodavsnittet i denna studie har litteratursökningen klargjorts, de olika databaserna 

har namngivits och de sökord som använts. De vetenskapliga artiklar som ingått i in-

nehållsanalysen redovisas enligt tabell 1. Resultatet presenteras genom fyra katego-

rinamn i tabell 2, och det karaktäristiska inom respektive kategori beskrivs i text och 

citat. Studiens överförbarhet tillförsäkrar undersökningens värde. Resultatet i studien 

kan inte generaliseras, men kan öka förståelsen för förekommande fenomen i perso-

ners upplevelse av livet efter stroke. Läsare som tar del av denna studie måste bedö-
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ma om resultatet eller delar av studien kan överföras till andra individer efter en stro-

ke (Holloway & Wheeler, 2002). Eftersom åldern för deltagarna i studierna sträckte 

sig från 33 - 93 år kan studiens resultat vara begränsat och inte överföras till sam-

manhang där personers upplevelser relateras till en smalare ålderskategori. Det gäller 

även vad som är specifikt för kvinnor respektive män. Bekräftelse är ett kriterium 

som tillgodoses när personer som deltagit i studierna som ingått i denna litteraturstu-

die tar del av resultatet och kan instämma med att innehållet är korrekt. Läsares 

värdering av metodens lämplighet, litteratursökning och analyseringssätt, samt upp-

skattning av resultatet intygar studiens pålitlighet (Holloway & Wheeler, 2002). 

 

Fördelar med den kvalitativa analysmetoden är även att det kan komma fram nya in-

fallsvinklar på gamla problem och att omvårdnaden av personer som har haft stroke 

förbättras. I sjuksköterskans arbete är innehållsanalysen användbar. Den har både ett 

holistiskt och personinriktat perspektiv. Med fokusering på inifrånperspektiv får 

sjuk-sköterskan ökade kunskaper om personers livsvärld (Holloway & Wheeler, 

2002). Enligt Downe-Wamboldt, (1992) finns det en risk att egna värderingar och 

tolkningar ändrar upplevelsen, vilket kan vara en nackdel med denna metod. I denna 

litteraturstudie har enbart artiklar på engelska använts, vilket gör att upplevelser kan 

ha misstolkats på grund av inkorrekt översättning. En annan aspekt som Kvigne, 

Gjengedal & Kirkevold (2002) belyser i sin studie är att personer efter stroke kan ha 

svårigheter att beskriva sin situation på grund av kognitiva problem och afasi. Det 

kan medföra att det kan vara svårt att fånga sammanhanget och få en adekvat be-

skrivning av deras livsvärld. 

 

Värdet av denna studie är att resultatet tillsammans med praktisk erfarenhet och and-

ra studier få en ökad förståelse personers upplevelse av livet efter stroke. Dolittle 

(1991) menar att det är genom personens egna berättelser som förståelsen ökar. Sjuk-

sköterskan är i den unika situation att genom sin profession få möjlighet att inhämta 

individers upplevelser som ger kunskaper och kan ge personer möjligheter att åter-

vinna aktiviteter i det dagliga livet och sin identitet. Studien har vidare gett upphov 

till frågor om hur unga kvinnor upplever livet efter stroke. Vi anser även att det finns 

behov till fortsatt forskning av personers upplevelse av oförståelse från omgivningen 

och därför vilja dölja sina nedsättningar, eftersom detta problem inte framkom tydligt 
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i tidigare studier som gjorts.  
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