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Abstrakt 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

kroppsliga begränsningar orsakade av stroke. Åtta vetenskapliga studier analyserades 

med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultatet av analysen gav fyra kategorier: 

Att få en förändrad relation till sin kropp och identitet; Att vara beroende av stöd; Att 

den sociala kontakten förändras; Att göra det bästa av situationen och uppleva 

livskvalitet. Resultatet visade att kroppen beskrevs som bräcklig, otrygg, förbryllande 

och opålitlig. Självkänslan påverkades och identiteten upplevdes hotad. Stödet från 

anhöriga ansågs viktigt i återhämtningen. Det fanns en tacksamhet över stödet från 

anhöriga samtidigt som beroendet av andra framkallade negativa känslor. Kroppsliga 

begränsningar försämrade den sociala kontakten och skapade känslor av isolering och 

ensamhet. Att återgå till tidigare intressen och roller medförde tillfredsställelse och 

höjde livskvaliteten. För att komma vidare ansågs det viktigt att ha en positiv 

inställning och fokusera på det som fortfarande var möjligt att klara av. För att kunna 

möta människors behov är det viktigt att ha kunskap och förståelse för hur livet med 

kroppsliga begränsningar upplevs i det dagliga livet för att kunna ge ett adekvat stöd i 

återhämtningen. 

 

 

Nyckelord: Upplevelser, kroppsliga begränsningar, fysiska funktionsnedsättningar, 

stroke, omvårdnad, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie. 
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Kroppen ger oss tillgång till livet och ger oss vår unika upplevelse av att vara i världen eftersom 

det är genom kroppens sinnen vi förnimmer och varseblir världen. Kroppen är inte något vi bara 

äger och har utan vi är våra kroppar. Så länge vi är friska och kroppen fungerar som den ska 

tänker vi inte så mycket på den (Toombs, 1993, s. 56, 57, 59). Vid sjukdom blir kroppen ett 

ovälkommet objekt för ens uppmärksamhet då den inte längre kan bli tagen för given eller 

ignorerad eftersom den inte längre effektivt utför det vi vill göra. Vi har förlorat kontrollen över 

kroppen och den har blivit ett främmande objekt som inte samarbetar med vår vilja, den har 

blivit ett hinder vi måste överkomma för att kunna utföra det vi planerat. Sjukdom innebär en 

kroppslig dysfunktion och en oförmåga att engagera sig i världen på det sätt man är van vid och 

leder oundvikligen till en oönskad förändring av personens livsvärld och innebär därmed ett hot 

inte bara mot kroppen utan även ett hot mot självet och varandet (Toombs, 1993, s. 62, 70, 90).  

 

Stroke är en av våra vanligaste sjukdomar ungefär lika vanlig som hjärtinfarkt. Varje år insjuknar 

ungefär tjugofemtusen människor av stroke i Sverige, till detta tillkommer cirka niotusen som 

återinsjuknar varje år. Risken att insjukna ökar med stigande ålder, medelåldern ligger på 

sjuttiofem år men cirka tjugo procent är i yrkesverksam ålder. Under senaste decennierna har 

dödligheten i stroke minskat betydlig eftersom överlevnaden ökat. Med vår ökade andel äldre i 

befolkningen kommer, om risken att insjukna är oförändrad, antalet stroke att öka och många fler 

i befolkningen kommer i framtiden att vara i behov av långsiktig vård och hjälpinsatser 

(Norrving, 2010). Risken att drabbas av stroke ökar med, alkoholmissbruk, rökning, dålig kost, 

låg fysisk aktivitet, diabetes, högt blodtryck, åderförkalkning, hjärtsjukdom och förekomst av 

stroke i släkten (Mitchell & Moore, 2004). Stroke är hjärnans motsvarighet till en hjärtattack där 

hjärnan på motsvarande sätt är beroende av att blod cirkulerar för att kunna fungera. Om ett 

blodkärl täpps till eller går av så stryps tillgången till syre och näringsämnen vilket skadar 

hjärnvävnaden. Effekterna av en stroke beror på vilket område av hjärnan som skadats och hur 

utbredd skadan är. En allvarlig skada kan leda till plötslig död (World Health Organization 

[WHO], 2012). Vanligaste typen av stroke är hjärninfarkt där ett blodkärl täppts till. Vid en 

hjärnblödning har ett blodkärl brustit på grund av försvagningar i kärlväggen till följd av 

åderförkalkning eller högt blodtryck. En blödning kan även uppstå för att ett aneurysm brister 

vilket är den farligaste typen av stroke. Vid en stroke är det viktigt med snabb vård och 

behandling för att förhindra handikapp eller död (Socialstyrelsen, 2012).  
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En stroke kan leda till väldigt olika symtom med varierande svårighetsgrad i form av fysiska och 

kognitiva nedsättningar samt känslomässiga och personlighetsförändringar. Vanliga fysiska 

funktionsnedsättningar är förlamningar, rörelsenedsättningar, känselbortfall, balanssvårigheter, 

talsvårigheter, sväljsvårigheter, synfältsbortfall och trötthet (Mitchell & Moore, 2004). 

Behandlingen efter en stroke består av sjukgymnastik och rehabilitering för att träna upp de 

förmågor som förlorats eller lära sig kompensera för dem. Oftast sker de största förbättringarna 

första tiden efter insjuknandet (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Att leva med funktionsnedsättningar innebär ofta att känna sig fången i sin kropp och en oönskad 

livssituation. Det blir en kamp för att återvinna värdigheten och kontrollen över sitt liv. De 

tvingas anpassa sig till den nya situationen och hitta nya strategier för att klara av vardagen och 

kunna delta i livet. En strävan efter att upprätthålla integriteten genom att klara sig själv och 

minska beroendet av andra så långt det går (Wadensten & Ahlström, 2009). I vår vardagsvärld 

strävar vi efter att ha kontroll över vår livssituation och vi vill inte att händelser framförallt inte 

negativa ska inträffa utanför vår kontroll (Dahlberg, 2002). Att plötsligt drabbas av sjukdom 

medför ett fysiskt och emotionellt lidande, ett lidande som tar sig olika uttryck i olika stadier av 

lidande och uthärdande (Morse & Penrod, 1999). Kronisk sjukdom kan innebära att från en dag 

till en annan förvandlas från en frisk till en sjuk person. Livsplaner, förhoppningar och 

förväntningar på framtiden är plötsligt förändrade eller utom räckhåll. Personen tvingas lära sig 

leva i en vardag som är förändrad eftersom sjukdomen förhindrar en fortsättning på det friska 

livet (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). En vardag fylld med begränsningar och förlorad 

frihet, en kamp mot smärta och kroppsliga begränsningar (Söderberg, Lundman & Norberg, 

1999). Att leva med sjukdom är att leva med känslor av osäkerhet vilket innebär betydande 

känslomässig och psykisk stress och ångest i personens liv. Till skillnad från en akut sjukdom 

där osäkerheten kan vara kortvarig så är osäkerheten annorlunda vid sjukdom som är kronisk då 

det innebär en långvarig osäkerhet som blir konstant och personen tvingas acceptera att leva med 

osäkerheten. Det blir svårt att planera framåt och de tvingas tänka på endast här och nu och de 

dagliga aktiviteterna istället för att fokusera på framtiden (Neville, 2003).  

 

Kronisk sjukdom är något som även drabbar hela familjen. Även anhöriga måste lära sig leva 

med sjukdomen. Den tar mycket tid och energi och kräver ett involverande där den sjuke 
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personen intar en central plats i det gemensamma livet. De får mindre utrymme och tid till egna 

behov. Samtidigt som anhöriga agerar stöd för den sjuke personen får de bära den egna oron, 

ångesten och sorgen sjukdomen medför (Öhman & Söderberg, 2004). En stroke drabbar 

plötsligt, utan förvarning och anhöriga får ofta träda in i rollen som vårdare ganska abrupt, de har 

inte tid att vänja sig vid och anpassa sig till situationen. Detta innebär osäkerhet över hur de 

skulle klara av det rent praktiskt och de känner sig ofta isolerade och övergivna i sin nya 

situation (Kerr & Smith, 2001). Sjuksköterskor som arbetar med personer som drabbats av stroke 

anser att de har en viktig roll och att relationen med den sjuke och de anhöriga är viktig eftersom 

den lägger grunden för återhämtningsprocessen. En av svårigheterna är som de ser det att inte 

hjälpa till för mycket och tillåta personen kämpa på egen hand för att genomföra dagliga 

aktiviteter (Barreca & Wilkins, 2008). 

 

Enligt International Council of Nurses (2007) är sjuksköterskans främsta ansvarsområden att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. För att kunna utforma 

omvårdnaden och kunna stödja personer i återhämtningen behövs det kunskap och förståelse för 

hur personen upplever sitt dagliga liv efter en stroke. Syftet är att beskriva personers upplevelser 

av att leva med kroppsliga begränsningar orsakade av stroke.  

 

 

Metod 

För att bidra till en ökad förståelse kring personers upplevelser av att leva med kroppsliga 

begränsningar i samband med stroke, designades denna litteraturstudie med utgångspunkt i ett 

inifrånperspektiv där kvalitativa studiers resultat sammanställdes. Kvalitativ metod används för 

att undersöka personers erfarenheter, upplevelser och uppfattningar i relation till ett visst 

fenomen. Målet med kvalitativ forskning är sökandet av förståelse och viljan att skapa en 

allmängiltig bild av det som undersöks (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2012). Ett inifrånperspektiv är användbart då forskaren vill få en djupare förståelse för 

människors subjektiva upplevelser av verkligheten, se händelser så som deltagaren ser det och 

undersöka deltagarens känslor och uppfattningar (Holloway & Wheeler, 2010, s. 6). Enligt 

Jensen och Allen (1996) har varje enskild kvalitativ studie ett kunskapsvärde och ett större 
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kunskapsvärde skapas då resultat från flera kvalitativa studier sammanställs, vilket varit 

ambitionen i denna litteraturstudie.  

 

 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning 

För att undersöka kunskapsläget och avgöra om det fanns tillräckligt med material inom ämnet 

gjordes först en pilotsökning i databaser. Sedan genomfördes en systematisk litteratursökning av 

vetenskapliga artiklar. De databaser som användes för sökningen var Cinahl och PubMed. 

Databaserna är två av de största och viktigaste databaserna inom medicin och omvårdnad 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 84). Även manuella fritextsökningar gjordes i 

referenslistor till systematiska översikter. Manuell sökning i referenslistor till artiklar och andra 

tryckta källor på området är en värdefull källa för sökning av litteratur (Backman, 2008, s. 164). 

 Svenska MeSH-databas användes för att få fram lämpliga engelska sökord. Även Cinahls 

ämnesordlista kontrollerades för att få rätt benämningar. För att kontrollera att man använder ett 

korrekt sökord bör man slå upp orden och dess definition i databasens ämnesordlista (Willman et 

al., 2011, s. 69). Vid sökningen användes både ämnesord och fritextord. Willman et al. (2011, s. 

76) rekommenderar att kombinera sökning med ämnesord och fritextord för ett bra resultat. De 

ord som användes vid sökningen var: stroke, quality of life, interview, physical disability, 

experience*, experiences, qualitative research och qualitative studies. Booleska sökoperatören 

AND användes för att kombinera söktermerna. Sökoperatören AND används för att fokusera och 

avgränsa sökningen (Willman et al., 2011, s. 73). Även trunkering (*) gjordes, vilket är en metod 

som används för att bredda sökningen och inkludera alla böjningar av söktermen (Willman et al., 

2011, s. 76).  

 

Inklusionskriterierna vid sökningen var artiklar som var skrivna på engelska, publicerade mellan 

år 2000- 2012 och som handlade om vuxna personer som drabbats av stroke. Studier utförda i 

västerländska länder där livsvillkoren är liknande och överförbara till svenska förhållanden. De 

skulle även vara kvalitativa eftersom syftet var att beskriva personers upplevelser. 
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Urvalet av artiklar skedde stegvis. Titlar och abstrakt på de artiklar som verkade relevanta lästes 

igenom. Därefter lästes de artiklar som valts ut igenom i sin helhet för att kunna besluta om de 

svarade mot studiens syfte. En översikt av litteratursökningen presenteras i Tabell 1.  

 

 

Tabell 1: Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: upplevelsen av att leva med kroppsliga begränsningar orsakade av stroke 

CINAHL 2012 09 19  (Limiters: Peer reviewed, 2000-2012, English)  

Sökning #) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 CH Stroke 29748  

2  

CH 

Stroke AND 

Quality of life 

1171  

3  

 

CH 

Stroke AND 

Quality of life AND 

interviews 

130  

4  

FT 

Stroke AND 

Physical disability 

80  

5  

 

CH 

Stroke AND 

Physical disability 

 AND interview 

11 2 

(Cited references) 

CINAHL 2012 09 20 ( Limiters: Peer reviewed, 2000 – 2012, English, all adult) 

6 CH 

CH 

Stroke AND 

Interviews 

1062  

7  

CH 

Stroke AND 

Interviewing 

32  

8  

CH 

Stroke AND 

Interview 

712  

9  

 

CH 

Stroke AND 

Interview AND 

Qualitative studies 

185  

10  (TI)Stroke AND 

Interview AND 

Qualitative studies 

110  

11 +Limiters: Subject 

Major: patient 

attitudes 

(TI)Stroke AND 

Interview AND 

Qualitative studies 

17 1 

(Cited references) 

12  

FT 

Stroke AND 

Experience* 

1155  

13  

 

CH 

Stroke AND 

Experience* AND 

Qualitative research 

10  

#) FT - Fritext sökning, CH- CINAHL headings i CINAHL, MSH- Mesh term i PubMed. 

(Cited references) = Länk till artiklar i databasen från artikelns referenslista. 

(TI) = Ordet söks i titeln.     *Trunkering 



8 
 

Tabell 1: Översikt av litteratursökning (forts) 

PubMed 2012 09 19  (Filters: published last 10 years, Humans, English) 

1 MSH Stroke 73961  

2 FT Physical disability 12970  

3   1 AND  2 1004  

4  

MSH 

 3 AND Qualitative 

research 

16 1 

PubMed 2012 09 19 (Filters: published last 10 years) 

5 FT Experiences after 

stroke 

187 3 

 Manuell sökning    1 

#) FT - Fritext sökning, CH- CINAHL headings i CINAHL, MSH- Mesh term i PubMed. 

(Cited references) = Länk till artiklar i databasen från artikelns referenslista. 

(TI) = Ordet söks i titeln.    *Trunkering 

 

  

Det sista steget i urvalet var kvalitetsgranskningen. De artiklar från litteratursökningen som 

motsvarade kriterierna samlades in och granskades. I bedömningen av kvaliteten användes 

protokoll för granskning av kvalitativa studier (Willman et al. 2011, s. 175, Bilaga H). Detta är 

en modell som värderar kvalitet på studier efter kriterier som syfte, kontext, urval datainsamling, 

dataanalys och resultat. Protokollet modifierades genom att utesluta frågor som inte var 

relevanta. Enligt Willman et al. (2011, s. 107) måste protokollet anpassas för varje enskild 

litteraturstudie. Artiklarna lästes igenom och kvalitetsgranskades var och en för sig. Varje artikel 

fick poäng på frågor som besvarades positivt och 0 poäng för varje negativt svar. Summan av 

poäng räknades om till procent för att kunna jämföra och bestämma vilken vetenskaplig kvalitet 

de hade enligt beskrivning i Willman et al. (2011, s. 108). Kvalitetsgraderingen gjordes med 

hjälp av procentindelning där 80-100 procent gav hög kvalitet, 70-79 procent gav medel kvalitet 

och 60-69 procent gav låg kvalitet. Utöver de artiklar som valdes i databassökningarna så valdes 

även en artikel från den manuella sökningen. En översikt över de 8 artiklarna som valdes ut till 

analysen presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 2: Översikt av artiklar som ingår i analysen (n =8)  

Författare, År, 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Burton. 

2000 

UK 

Kvalitativ 6 Ostrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologiskt 

filosofiskt ramverk 

Innehållsanalys.  

För deltagarna innebar 

återhämtningen från stroke 

en omstrukturering i fysiska, 

sociala och känslomässiga 

aspekter av livet. Större vikt 

lades vid socialt 

engagemang än de specifika 

fysiska funktionerna. 

Hög 

Clarke & Black.  

2005 

Kanada 

Kvalitativ 8 Semi –strukturerade 

intervjuer. Kvalitativ 

analys. 

Stroke hade en betydande 

inverkan på deltagarnas 

livskvalitet. Vissa hittade 

sätt att anpassa sig till sina 

funktionshinder och hade en 

hög livskvalitet. 

Anpassningen skedde 

vanligtvis genom att 

prioritera och fokusera på de 

aktiviteter som anses 

viktigast för att bevara en 

persons individuella identitet 

Hög 

Ellis-Hill, 

Payne & Ward. 

2000 

UK 

Kvalitativ 8 Narrativa intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Deltagarna upplevde en 

fundamental förändring i sitt 

liv och identitet. En 

splittring mellan dem själv 

och kroppen. Efter ett år 

upplevde de fortfarande 

kroppen som opålitlig och 

deras fysiska förmåga 

påverkad. 

Hög 

Kvigne & 

Kirkevold. 

2003 

Norge 

Kvalitativ 25 Djupintervjuer. 

Innehållsanalys med 

fenomenologisk ansats 

Deltagarna upplevde djupa 

och obegripliga förändringar 

under 

återhämtningsprocessen. Tre 

huvudteman fanns, den 

opålitliga kroppen, den 

krävande kroppen och den 

förlängda kroppen. 

Hög 

Lynch, Butt, 

Heinemann, 

Victorson, 

Nowinski, 

Perez & Cella. 

2008 

USA 

Kvalitativ 9 Intervjuer i 

fokusgrupper. 

Analysprogram för att 

koda material och 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Deltagarna upplevde att 

faktorer som socialt stöd, 

coping mekanismer, fysiska 

funktioner och 

självständighet hade en stor 

inverkan på livskvalitet efter 

en stroke.  

Hög 



10 
 

Tabell 2: Översikt av artiklar som ingår i analysen (n =8) (forts) 

Författare, År, 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/Analys 

Huvudfynd 

Murray & 

Harrison.  

2004 

UK 

Kvalitativ 10 Semi strukturerade 

djup intervjuer. 

Tolkande 

fenomenologisk analys. 

Deltagarna hade svårigheter att 

anpassa sig till de fysiska 

funktionsnedsättningarna. De 

upplevde en oro för bildande 

och underhåll av romantiska 

och sexuella relationer. De 

blev ofta socialt tillbaka 

dragna. 

Hög 

Perry & 

 McLaren. 

2002 

UK 

Kvalitativ 113 Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Programvara för att 

koda material och 

tematisk analys. 

Huvudteman hos deltagarna 

var att komma tillbaka till det 

normala och att klara sig. 

Perioder av snabb 

återhämtning växlades med 

perioder då återhämtningen 

stannade av. 

Hög 

White, Gray, 

Magin, Attia, 

Sturm, Carter & 

Pollack. 

2012  

UK 

Kvalitativ 31 Semi-strukturerade 

intervjuer. Induktiv 

tematisk analys med 

modifierad grounded 

theory. 

Trots en relativt bra 

återhämtning upplevde 

deltagarna en handikappande 

fatigue som hade inverkan på 

livsstil och coping strategier. 

Hög 

 

 

Analys 

Studierna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Det är en metod som är vanlig och 

användbar för forskning inom omvårdnad eftersom den har fokus på mänsklig kommunikation 

(Downe- Wamboldt, 1992). Innehållsanalysen hade fokus på det manifesta innehållet och 

utfördes med induktiv ansats. En manifest innehållsanalys innebär att fokus ligger på det synliga, 

det som faktiskt uttrycks i texten och att inga egna tolkningar görs (Graneheim & Lundman, 

2004). Induktiv ansats innebär att texten analyseras förutsättningslöst utan en att utgå från en 

tidigare teori (Willman et al., 2011, s. 51). Innehållsanalysen utfördes med utgång från 

analysmetoden beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Hela texterna lästes först igenom 

flera gånger för att få en helhetsbild över det samlade materialet. Därefter identifierades 

textenheter från resultatet som innehöll information som svarade mot syftet och extraherades ur 

texten. Textenheter består av ord, meningar eller fraser som relaterar till varandra via innehåll 

och kontext (Graneheim & Lundman, 2004). Textenheterna kodades med nummer efter vilken 
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studie de tagits ifrån för att lättare kunna gå tillbaka och kontrollera med ursprungstexten. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt att under analysprocessen gå fram och tillbaka 

mellan delarna och helheten, textdelar och sammanhanget de kommer från för att undvika egna 

tolkningar. Dessa textenheter översattes till svenska och kondenserades med syftet att korta ned 

texten och göra den mer lätthanterlig utan att förlora kärnan i innehållet. Kondenserade 

textenheter med liknande innehåll grupperades i en första kategorisering. Kategoriseringen är 

själva kärnan i innehållsanalysen och kategorierna är det som utgör det beskrivande manifesta 

innehållet i texten och svarar på frågan vad (Graneheim & Lundman, 2004). Kategoriseringen 

skedde i totalt fyra steg och jämfördes utifrån likheter och skillnader vilket ledde till att fyra 

slutgiltiga kategorier framkom. 

 

 

Resultat 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier som redovisas i resultatet. Se 

Tabell 3 för översikt av kategorier. 

 

Tabell 3: Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier  

Att få en förändrad relation till sin kropp och identitet 

Att vara beroende av stöd 

Att den sociala kontakten förändras  

Att göra det bästa av situationen och uppleva livskvalitet 

 

 

Att få en förändrad relation till sin kropp och identitet 

En studie (Kvigne & Kirkevold, 2003) visar att personer jämförde sin ”nya” kropp med kroppen 

de hade innan insjuknandet. Kroppen talades om i dåtid, nutid och framtid. De beskrev kroppen 

som frisk och stark och de själva som hårt arbetande innan stroken.  

I studier (Burton, 2000; Kvigne & Kirkevold, 2003) uttryckte personer frustration över att de inte 

längre kunde lita på sin kropp utan hade förlorat kontrollen över den. De beskrev en känsla av 



12 
 

frustration när kroppens fysiska förmåga inte var konstant utan varierade från dag till dag (Clark 

& Black, 2005). 

  

Ellis-Hill et al. (2000) visade att personer kände sig svikna av den egna kroppen när den inte 

uppfyllde deras förväntningar. Kroppen upplevdes som förbryllande, opålitlig, otrygg och 

bräcklig. I Kvigne och Kirkevolds (2003) studie beskrev personer att kroppen blivit mer 

tidskrävande efter stroken. De behövde mer tid både till praktiska saker som skulle utföras men 

också till kroppen själv. Personer berättade hur deras kropp behövde mycket fysisk träning vilket 

tog upp en stor del av deras tid. Detta upplevdes som att inte ha tid över till att göra sådant de 

tycker om att göra och att inte längre kunde göra något spontant utan allting behövde planeras.  

 

 I need a lot of time for everything I have to do. What I needed one day to do 

before the stroke, I now need several days to do. I manage to do only a little 

every day, and everything needs to be planned. Nothing can be done 

spontaneously, which was no problem before (Kvigne & Kirkevold, 2003, 

s.1301). 

 

De ansåg att inte heller planering var tillräckligt för att de skulle kunna delta i sociala aktiviteter, 

i slutändan var det kroppens dagsform som styrde (White et al., 2012). De visste inte hur de 

skulle må från en dag till en annan och kunde inte längre planera långsiktigt. Att inte kunna 

planera medförde en ovisshet som upplevdes svårhanterlig av personer som var vana att 

organisera och planera sitt liv (Clark & Black, 2005).  

 

I studier (Clark & Black, 2005; Ellis-Hill et al., 2000) uttryckte personer sorg över de fysiska 

begränsningarna och sorg över att de inte kunde vara aktiva som förr vilket de ansåg minskade 

livskvaliteten. Det upplevdes smärtsamt att se andra var aktiva och göra sådant de inte längre 

kunde göra. Personer uttryckte att de inte längre hade lika nära till skratt och tappat sin livsglädje 

efter stroken. 

 

I studierna (Kvigne & Kirkevold, 2003; White et al., 2012) beskrevs känslor av trötthet och 

orkeslöshet efter stroken. Kroppen upplevdes orkeslös, tom på energi och de somnade så fort de 

satt sig ner. Personer uttryckte ett behov av vila, en eller flera gånger per dag för att orka med 
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dagens alla uppgifter. De beskrev känslor av nedstämdhet och bristande motivation på grund av 

tröttheten. Tröttheten hindrade dem från att delta i sociala aktiviteter eller göra andra saker de 

ville göra. I studier (Perry & McLaren, 2003; White et al., 2012) beskrev personer att tröttheten 

hindrade dem från att inneha samma roller som innan stroken, de kunde inte vara lika 

känslomässigt tillgängliga till sina nära och kära som förr och de upplevde att de inte längre var 

den person de brukade vara. En studie (White et al., 2012) visar att den upplevda 

rollförändringen ledde till känslor av skuld, försämrad självkänsla och värdelöshet. Studier 

(Lynch et al., 2008; Perry & McLaren, 2003) visar att rollförändringarna ledde till känslor av 

ilska över att de förlorat sin roll och identitet. 

 

 

Att vara beroende av stöd 

Personer i studier (Clarke & Black, 2005; Murray & Harrison, 2004) beskrev att stödet från 

anhöriga upplevdes viktigt i återhämtningen. De identifierade partners, familj och vänner som de 

som främst gav dem känslomässigt stöd. Det var även de som hjälpte dem i alla de praktiska 

vardagliga sysslorna. Personer ansåg att de förr känt sig trygga i att kunna få saker utförda men 

nu beskrev de känslor av ovisshet, att inte veta vad de skulle ha gjort utan sina anhöriga. 

 

She’s the only support I have. Nobody else around. . . . Yeah, without her, I 

don’t know. She gives me motivation. You have to have motivation (Clarke 

& Black, 2005, s. 329). 

 

 Personer som inte levde ihop med någon berättade att de förlitade sig på stöd från anhöriga, 

vänner och kollegor. De beskrev att emotionellt och praktiskt stöd från vänner upplevdes viktigt 

för att må bra. I studien (Murray & Harrison, 2004) beskrev personer känslor av att vara som 

vanligt igen då de fick stöd av vänner och kollegor som välkomnade dem tillbaka in i arbetslivet. 

Detta upplevdes som att få tillbaka en del av sin identitet och tron på sin förmåga. 

  

I know that when I tried to go back to work, it was the fellows there that 

made me feel normal. They knew me before and they did not coddle me. I 

appreciated that. They teased me, and it was in a good way, they mocked the 

way I walked, call me affectionately ‘GIMP’ and I thrived on this stuff. I 
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can’t explain why, just know it felt wonderful to be treated normal (Murray 

& Harrison, 2004, s. 813). 

 

Flera studier (Clarke & Black, 2005; Lynch et al., 2008; Murray & Harrison, 2004) visar att inte 

allt stöd upplevdes som positivt. Personer beskrev att de fick bra praktiskt stöd men att de kände 

sig missnöjda med det känslomässiga stödet. De beskrev en frånvaro av stöd eller förlorat stöd. 

Upplevelsen av bristande stöd inom familjen, att de inte längre var stödjande var svår att hantera 

och minskade livskvaliteten. Att familjemedlemmar lämnade dem eller vägrade prata med dem 

efter att de drabbats av stroke kändes svårt.   

 

… it's so hard. I have a son in the Navy, and Red Cross notified him, that I 

had a stroke, and he told them he didn't care about me anymore…So I've 

had to deal with my own children (Lynch et al., 2008, s. 520). 

 

Personer i studier (Burton, 2000; Kvigne & Kirkevold, 2003; Lynch et al., 2008) beskrev 

ambivalenta känslor över att vara beroende av stöd från anhöriga. De uttryckte känslor av 

tacksamhet över stödet men samtidigt upplevdes det obekvämt att vara beroende av andra. 

Personer beskrev att de skämdes över att orsaka extrajobb för andra och att de inte gillade 

känslan av att vara beroende. Studier (Burton, 2000; Lynch et al., 2008) visar att beroendet av 

andra innebar känslor av att ha förlorat kontrollen över sitt liv. Att behöva hjälp för att utföra 

enkla uppgifter framkallade starka negativa känslor och reaktioner mot familjemedlemmar som 

ville hjälpa. Känslor av frustration och ilska beskrevs då de upplevde att de fick för mycket hjälp 

med sådant de var förmögna att göra själva eller ville lära sig göra själva.   

 

I studien av Murray och Harrison (2004) beskrev personer att stödgrupper för strokedrabbade 

gav känslomässigt stöd och fyllde behovet av att få tala om sina upplevelser. Dessa grupper gav 

dem möjligheter till att få prata om sina upplevelser med människor som upplevt liknande och 

verkligen kunde förstå vilka svårigheter de gick igenom. De upplevde även att stödgrupper gav 

möjligheter till socialt umgänge och gemenskap.  

 

 Eventually I joined a stroke group . . . So I joined this group and everyone 

is great. We all get along and welcome any new people because we 

understand what they are going through. You know what I mean? You know 
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yourself from your own experience the need to talk about these things 

(Murray & Harrison, 2004, s. 813). 

 

 

Att den sociala kontakten förändras 

I flera studier (Burton, 2000; Murray & Harrison, 2004; White et al., 2012) beskrev personer att 

livet efter stroke kändes obekant. De upplevde att de inte kände igen sig själva. Att vara tvungen 

att sova mycket gjorde att de kände sig tråkiga som personer. Att de förlorat lusten och orken att 

umgås ledde till minskat socialt umgänge och försämrade sociala relationer. Personer i studien 

(Murray & Harrison, 2004) beskrev att då de återigen kunde utföra aktiviteter som förr varit 

givande upplevde de att glädjen och den sociala meningen saknades. 

 

I could manage to hold pack of cards I suppose I enjoyed doing it again. But 

when I think back to card parties it wasn't the same (Burton, 2000, s. 307). 

 

I studier (Burton, 2000; Ellis-Hill et al., 2000) berättade personer om svårigheter att röra sig fritt 

utanför hemmet vilket upplevdes otryggt och ledde till att de ogärna gick ut. När det inte fanns 

föremål att hålla fast sig i och människor som passerade fick dem ur balans blev de fort 

uttröttade. Personer i studien (Burton, 2000) beskrev känslor av isolering och att vara utestängd 

från omvärlden när de inte kunde röra sig fritt. Isoleringen beskrevs som att sitta fast i en bur och 

denna bur upplevdes vara kroppen, hemmet eller sjukhuset. De uttryckte ilska och frustration 

över isoleringen. Isoleringen upplevdes som en enda lång väntan på att någon ska komma och 

hjälpa dem och väntan på att familj och vänner ska komma.”I always feel that I'm just stuck in 

this chair, waiting for something to happen. It's really difficult” (Burton, 2000, s.307). I studie 

(Burton, 2000) beskrevs hemmet även som en trivsam plats. Där kände de sig bekväma i sällskap 

av familj och besökande vänner som var insatta i den nya situationen de befann sig i. 

 

En studie (Kvigne & Kirkevold, 2003) visar att möten med andra upplevdes påfrestande eftersom 

kroppen efter stroke ändrat utseende och blivit iögonfallande. I studier (Ellis-Hill et al., 2000; 

Murray & Harrison, 2004) beskrev personer självmedvetenhet på grund av sina fysiska 

nedsättningar och gånghjälpmedel de tvingades använda, vilket upplevdes som ett hinder för 

socialt umgänge. Svårigheterna att gå och hjälpmedel de använde fick dem att tänka och känna 
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att andra trodde de försökte vara centrum för uppmärksamhet. De uttryckte frustration och 

förlorat självförtroende när kroppen hamnade i ovälkommet fokus. 

 

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

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

walking stick’, although I am sure most people are not saying ‘look at him 

he has a walking stick’, but you feel that way (Murray & Harrison, 2004, s. 

813). 

 

Personer i studier (Ellis-Hill et al., 2000: Murray & Harrison, 2004) uttryckte oro över att andra 

skulle missförstå deras beteenden. Det var viktigt för dem att få förklara varför de betedde sig 

eller inte betedde sig på ett visst sätt. Det sårade stoltheten och gjorde dem upprörda då det 

uppstod sociala missförstånd och de inte fick möjligheten att förklara de nya reglerna och de nya 

fysiska förutsättningarna. I studier (Kvigne & Kirkevold, 2003; Lynch et al., 2008) beskrev 

personer att talsvårigheter upplevdes särskilt svårt, det framkallade starka känsloreaktioner och 

tappat självförtroendet. Känslor av förödmjukelse och skam uppstod när de försökte 

kommunicera med främmande människor. 

  

That’s what I mean about my self-confidence being affected, because it 

seems like I’m being judged by my speech. I hate when people ask me "what 

did you say", because I won't repeat it. I just won't. If you didn't understand 

me, then you just didn't understand me. I don't care. I'm not going to repeat 

it (Lynch et al., 2008, s.520). 

 

Flera studier (Clarke & Black, 2005; Kvigne & Kirkevold, 2003; Murray & Harrison, 2004) 

visade att andra människors bemötande och reaktioner på dem upplevdes viktigt för att kunna 

bevara självförtroendet. Personer uttryckte frustration och besvikelse över att andra människors 

syn på handikapp och fysiska funktionsnedsättningar skapade problem. De upplevde att andra 

undvek dem och ansåg att deras situation var skrämmande för andra som inte visste hur de skulle 

hantera situationen. Andra människors bemötande medförde att de drog sig för att gå ut och 

undvek sociala kontakter.  

 

I don’t like mixing too much or being in crowds, I don’t go to the pub 

anymore because I can’t cope with the noise and crowd . . . My pub friends, 
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I think they don’t know how to handle it . . . If I say I am not well it is 

accepted no one questions it, whereas before I had to go where I was 

invited. But now it is about me and not them. I am selfish, because what’s 

the point if I am only going to sit in the corner? It would only embarrass 

them so I don’t go (Murray & Harrison, 2004, s. 813). 

 

Personer i studier (Lynch et al., 2008; Murray & Harrison, 2004) beskrev känslor av stress och 

belastning i sina relationer. Frustration och ilska över livssituationen ledde till känslomässiga 

utbrott som gick ut över anhöriga och försvårade relationerna. De berättade om nära relationer 

som skadats och om makar som övergett och lämnat dem. Personer uttryckte besvikelse och 

upprördhet över förändringar i dessa relationer. Vidare i en studie (Murray & Harrison, 2004) 

uttrycktes oro inför förmågan att överhuvudtaget kunna bilda romantiska relationer efter stroken. 

Personer som levde ensam trodde att eftersom de inte kunde gå ordentligt eller behövde använda 

gånghjälpmedel innebar att ingen skulle vilja träffa och lära känna dem. 

 

If I could walk properly . . . I would be even better if I could find a partner. I 

feel that would make a difference. But I think the stroke goes against me. Up 

to now I haven’t been given a chance by anyone else. I feel as though they 

see the walking stick and that is all they are interested in and not the real 

person me. People don’t want to get to know you. They would find a decent 

bloke, because I am. But the problem is why should a lady want to go out 

with me if you can go out with someone who does not have a disability? 

(Murray & Harrison, 2004, s.812). 

 

 

Att göra det bästa av situationen och uppleva livskvalitet 

I studier (Burton, 2000; Clarke & Black, 2005) beskrevs osäkerhet som en central känsla i livet 

efter en stroke. Personer upplevde livet som osäkert och utom kontroll och osäkerheten sträckte 

sig in i framtiden som kändes omöjlig att planera. Osäkerheten medförde ångest och minskad 

livskvalitet. Det oförutsägbara förloppet och återhämtningen efter stroke upplevdes som en 

osäkerhet som var svår att hantera. Enligt studien av Burton (2000) kände personer som gjorde 

framsteg i återhämtningen gav dem hopp om fullständig återhämtningen. När de kände hopp blev 

det lättare att känslomässigt motivera sig till träning.  
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By the time I got to the rehab unit I seemed to be doing OK. I thought that 

this wasn't going to be as bad as I first thought it would be. I suppose that 

gave me a push in there to do well (Burton, 2000, s. 306). 

 

Flera studier (Burton, 2000; Lynch et al., 2008; Perry & McLaren, 2003) visar att de hanterade 

sin nya livssituation genom att använda sig av olika copingstrategier genom att ha en positiv 

inställning till sin situation. Personer i studien av Burton (2000) ansåg att det var viktigt att 

fokusera på det de fortfarande hade kontroll över. När de lärde sig nya metoder som fungerade 

upplevde de att de kunde göra mer trots att den fysiska förmågan var ungefär samma. Perry och 

McLaren (2003) visade att för att komma vidare upplevdes det nödvändigt att acceptera 

situationen, att den var som den var, lära sig se den på ett nytt sätt och sätta målen lite lägre än 

förut.  I en studie (Lynch et al., 2008) beskrev personer att de betonade det positiva och tonade 

ned det negativa samt lärde sig vad de kunde hantera och inte hantera. Fysiska begränsningar 

sågs som utmaningar som de var inställda på att övervinna med egna individuella ansträngningar. 

De ansåg att de fysiska problemen begränsade deras rutinmässiga sysslor men uttryckte en ovilja 

att se begränsningarna som ett hinder. Det fanns en övertygelse om att med en positiv 

sinnesstämning kunde de övervinna de fysiska begränsningarna. 

 

You fall so many times you learn to fall without hurting yourself, but once 

you get up on your feet and you’re upright, that’s another barrier that 

you’ve conquered (Lynch et al., 2008, s. 521). 

 

Personer i studie (Clark & Black, 2005) uttryckte tacksamhet över det som det trots allt kunde 

göra och de ansåg att de hade haft tur i jämförelse med andra som fått stroke. Lynch et al. (2008) 

visade att de såg på stroken som ett test och ansåg att det fanns en högre mening med deras 

upplevelser. 

 

I studien av Clarke och Black (2005) uttryckte personer optimism över sin situation och 

livskvalitet när de hittade framgångsrika sätt att anpassa sig till sina funktionshinder. De ansåg 

att deras livskvalitet förbättrades när de lyckades justera och anpassa sig till sina funktionshinder 

och därmed kunde återgå till tidigare aktiviteter och intressen. Känslor av glädje uttrycktes när 

de hittade nya sätt att kunna återgå till tidigare roller som de identifierade sig med. Att återigen 

kunna bidra och vara till nytta för andra upplevdes tillfredsställande och stärkte identiteten. 
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Personer som identifierade sig med och värdesatte saker i livet som inte krävde så mycket fysisk 

förmåga upplevde också att stroke påverkade livskvaliteten mindre. 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

kroppsliga begränsningar orsakade av stroke. Analysen som gjordes resulterade i fyra kategorier: 

att få en förändrad relation till sin kropp och identitet, att vara beroende av stöd, att den sociala 

kontakten förändras och att göra det bästa av situationen och uppleva livskvalitet. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att personerna efter insjuknande upplevde sin kropp som 

bräcklig, otrygg, förbryllande och opålitlig. På liknande sätt beskriver kvinnor med Fibromyalgi 

att de upplever sin kropp som ett hinder, en börda, den är svag, saknar energi och de känner sig 

förändrade och avskärmade (Söderberg, Lundman & Norberg, 2002). Även kvinnor med MS 

beskriver att de tvingades lära sig leva med en kropp de inte längre känner igen vilket har stor 

påverkan på alla aktiviteter i vardagen (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). Resultatet i denna 

litteraturstudie visar också på en frustration över att inte kunna lita på sin kropp och att de hade 

förlorat kontrollen över den. Även vid MS upplever kvinnor att de inte längre är i kontroll över 

kroppen som känns oberäknelig. Det finns en vilja men inte förmåga att genomföra det önskade 

eftersom det är den sjuka kroppen som styr (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). Känslor av 

frustration, stress, ledsenhet och ilska uttrycktes då de inte förmår göra sådant de brukar kunna 

göra (Olsson, Lexell & Söderberg, 2005). I längden kan situationen bli outhärdlig om kroppen 

upplevs som en fiende som måste bekämpas, därför kan det behövas hjälp att acceptera och 

försöka bli vän med den förändrade kroppen. Wilde (2003) skriver om förkroppsligad insikt i 

kronisk sjukdom och har utformat ett synsätt med vilket sjuksköterskor kan stödja personer med 

långvarig sjukdom att vänja sig vid kroppsliga begränsningar genom att se kroppen på ett nytt 

sätt. Wilde (2003) liknar det vidare vid att se kroppen som sin ”tysta partner” och som 

”informant” som hela tiden ger oss information.  

 

I denna litteraturstudie visade studier hur självkänslan hos personer försämrats och att de förlorat 

sin identitet. Förståelsen för hur vår kropp påverkar hela vårt varande i världen illustreras av 
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Merleau-Ponty (1945/2002, s. 235, 239) med liknelsen att kroppen befinner sig i världen på 

samma vis som hjärtat befinner sig i organismen. Vi befinner oss i världen och får kontakt med 

världen genom vår kropp. Toombs (1993, s. 90, 92, 93) belyser även detta med att likna sjukdom 

som i grunden en förlust av helheten och den familjära världen. Ett avbrott i enheten mellan 

kroppen och självet. Kroppslig dysfunktion är inte bara ett hot mot kroppen utan även ett konkret 

hot mot självet. Toombs menar vidare att även om kroppens dysfunktion går att reparera betyder 

inte det nödvändigtvis att hotet mot självet försvinner eftersom sjukdomsupplevelsen medför att 

vi tvingas ge upp ett av vårt mest omhuldade antagande nämligen det om vår personliga 

oförstörbarhet och odödlighet. Denna upplevelse medför en grundläggande förändring i vårt 

sinne, självbild och upplevelsen av oss själva och vår existens. Med detta synsätt fördjupas 

förståelsen för hotet mot identiteten och självkänslan som resultatet i denna studie visar 

angående vad personer beskrivit att de upplevt.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att anhöriga hade en viktig stödjande roll i 

återhämtningen. Förutom att vara stödjande fungerar anhöriga även som sporrande för 

engagemang och motivation. Även Olsson, Lexell och Söderberg (2008) har visat att familjen är 

en stor källa till kraft för den som är sjuk och när familjen hade förväntningar på och behövde 

dem gav det motivation till att kämpa vidare för familjens skull. Familjen var i sin tur där för 

dem. När relationer inom familjen omfattar närhet och djup förståelse för varandra är de en källa 

till kraft och styrka (Olsson, Skär & Söderberg, 2010). De anhöriga har en stor betydelse då de 

ger motivationen att leva och kämpa (Engström & Söderberg, 2007). Även i denna 

litteraturstudie beskrevs att anhöriga var de som gav känslomässigt stöd och hjälpte till med det 

praktiska i vardagen. Det är även viktigt att vara medveten om och inte glömma bort de 

anhörigas situation. I en studie (Jumisko, Lexel & Söderberg, 2007) framkom att anhöriga ofta 

kämpar med sitt eget lidande samtidigt som de stödjer den sjuke personen. De anhörigas mående 

kan vara avgörande för den sjukes välmående. Att sjuksköterskan stödjer den sjuke genom att 

hjälpa och stödja de anhöriga i deras nya roll är en viktig intervention som har stor betydelse för 

den sjuke personens återhämtning. Kerr och Smith (2001) föreslår att vårdpersonalen ger de 

anhöriga praktiskt och känslomässigt stöd, individuellt anpassad information och råd om 

sjukdomen och information om vilken service och stöd de har rätt att få i hemmet.  
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I litteraturstudiens resultat framkom att det framkallade negativa känslor att vara beroende av 

andra. Även i andra studier beskriver personer med kroniska sjukdomar (Olsson, Lexell & 

Söderberg, 2005) att beroendet av hjälp från andra medför känslor av att vara en börda för andra. 

Beroendet kan även medföra känslor av att livet har förlorat sin mening (Öhman, Söderberg & 

Lundman, 2003). Lohne (2009) fann att personer med ryggmärgsskada lever i något som 

liknades vid en grym cykel där framtiden var osäker eftersom de kände sig hjälplösa och 

beroende av andra. Upplevelser av beroende ledde i sin tur till nästan outhärdlig otålighet när de 

tvingades vänta på hjälp vilket i sin tur innebar känslor av ensamhet, frustration, sårbarhet och 

förtvivlan. Även i denna litteraturstudie beskrev personer att de hade humörsvängningar, kände 

frustration och ilska mot de som hjälpte dem. Dessa känslosvängningar kan ses som uttryck för 

lidande. Morse (2001) menar att känslomässiga utbrott kan vara en nödvändig ventil för att lätta 

på trycket för den som härdar ut och kämpar för att bevara sitt jag och ta sig igenom dagen. 

Personerna i litteraturstudien beskrev en vilja att lära sig göra saker själva och kände frustration 

när de fick för mycket hjälp. Det kan ses som en kamp för självständighet. Upplevelsen av att ha 

kontroll över sitt eget liv och kroppsfunktioner och få fatta egna beslut ger en känsla av 

självständighet (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Denna strävan efter att vara självständig 

och att ha kontroll influeras även av sammanhanget vi lever i. Strandberg, Åström och Norberg 

(2002) fann i sin studie att det kan upplevas extra svårt att bli beroende då självständighet i vår 

västerländska kultur är något vi värderar högt, vi strävar efter att vara starka och oberoende och 

många funderar inte ens över hur det skulle vara att vara beroende av andra i vardagen. Personer 

i litteraturstudiens resultat utryckte att de inte gillade känslan av att vara beroende men samtidigt 

kände tacksamhet mot anhöriga med vilkas stöd de inte hade klarat sig utan. I förlängningen kan 

upplevelsen av beroende innefatta möjligheter till värdefulla insikter som berikar vårt liv. Detta 

belyses i en studie (Engström & Söderberg, 2007) där de beskriver att de har dåligt samvete över 

att vara beroende av de anhöriga och det lidandet och extra arbetet de orsakar dem samtidigt som 

relationerna växt sig starkare efter upplevelserna de gått igenom tillsammans. De känner att de är 

betydelsefulla och viktiga i varandras liv och de bryr sig mer om varandra. Erfarenheten av att 

vara sjuk och nära döden kan ge en ökad medvetenhet om vad som är viktigt i livet. 

 

Personer i litteraturstudiens resultat beskrev att den sociala kontakten försämrats eftersom de av 

olika anledningar blev isolerade eller kände sig isolerade. En upplevelse var att den sociala 
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kontakten inte gav dem glädje som förr. Dahlberg (2007) skriver om olika slags ensamhet och en 

av dem är att känna sig ensam trots att andras sällskap och hur den ensamheten upplevs 

smärtsammare än ensamheten som man själv valt. Personer i litteraturstudien beskrev att 

kontakten med andra försämrades eftersom de kände sig missförstådda och andra behandlade 

dem annorlunda eller undvek dem efter stroken. Den försämrade kontakten medför en isolering 

och ensamhet trots andras sällskap. Även Söderberg, Lundman och Norberg (1999) fann att 

kvinnor med Fibromyalgi upplever att de bemöts annorlunda vilket får dem att känna sig mindre 

värda. I möte med andra i samma situation känner de sig mindre ensamma och lättade när andra 

förstår dem. Sjukdom kan medföra en känsla av ensamhet även med närstående. Enligt Öhman, 

Söderberg och Lundman (2003) upplevde personer med kronisk sjukdom att närstående har sina 

egna liv och kan inte hjälpa dem minska tomheten och sorgen sjukdomen innebär. I en studie av 

Morse (2001) föredrog lidande människor att få tröst och emotionellt stöd utifrån hellre än att 

belasta anhöriga och vänner som också lider. På liknande vis visade resultatet i denna 

litteraturstudie att känslomässigt stöd från anhöriga kunde vara otillräckligt samt att stödgrupper 

fyllde behovet att få prata om sina upplevelser med andra i liknande situation som verkligen 

kunde förstå. Stödgruppen gav även möjlighet till socialt umgänge och gemenskap. Med tanke 

på detta kan förmedlande av kontakt med stödgrupper vara en viktig åtgärd för att stödja 

personer och anhöriga efter en stroke. Kronisk sjukdom skapar känslor av att vara ensam, utanför 

och annorlunda och att då möta människor med bristande förståelse upplevs smärtsamt (Öhman, 

Söderberg & Lundman, 2003). Liknande visade resultatet i denna litteraturstudie att personer 

upplevde att andra blev skrämda och hade svårt att hantera deras situation, ett bemötande som 

medförde att de undvek social kontakt. Detta medför att den sjuke isoleras av andra människors 

rädslor. Frankl (1986, s. 125) menar att i vår västerländska kultur finns föreställningen att vi bör 

vara lyckliga och olycka ses som en missanpassning. Ett synsätt som innebär att ofrånkomlig 

olycka dessutom tyngs av skam, vi skäms över att vara olyckliga. Han menar att om vi istället får 

möjlighet att lida med stoltheten i behåll får livet en mening ända till sista ögonblicket. Dahlberg 

(2002) betonar vikten av att sjukvårdspersonal i mötet med den lidande och hjälpsökande 

människan inte ökar lidandet med onödigt ”vårdlidande” genom att undvika att uppmärksamma 

lidandet och bemöta utan att verkligen se och höra människan. 
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I resultatet i litteraturstudien uttrycktes tillfredsställelse och livskvaliteten ansågs förbättrad när 

de lyckades anpassa sig till sina funktionshinder och därmed återgå till tidigare roller, intressen 

och aktiviteter. Även kroniskt sjuka personer i studier (Olsson, Lexell & Söderberg, 2005; 

Öhman, Söderberg & Lundman, 2003) uttrycker en önskan att få leva livet som förr. När de 

lyckas återgå till aktiviteter och uppleva sådant de anser vara normalt känner de välmående, 

lycka och ibland en känsla av hälsa trots den kroniska sjukdomen (Öhman, Söderberg & 

Lundman, 2003). Livskvalitet är ett multidimensionellt koncept som förmedlar en individs 

övergripande känsla av välbefinnande och tillfredsställelse i livet. Livskvalitet är en subjektiv 

upplevelse i ständigt i dynamisk förändring (Youssef & Wong, 2002).  

 

I litteraturstudiens resultat uttryckte personer känslor av tacksamhet över det som de trots allt 

kunde göra och ansåg att de hade haft tur i jämförelse med andra. Denna förmåga att känna 

tacksamhet trots svåra påfrestningar och motgångar i livet kan förstås med begreppet känsla av 

sammanhang. Enligt Antonovsky (2005, s.43-46) beror upplevelsen av hur mycket 

livstillfredsställelse du har mycket på i vilken utsträckning du upplever en känsla av 

sammanhang, KASAM. Begreppet KASAM består av tre centrala komponenter vilka är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Människor som upplever att deras sjukdom trots 

att den inte är önskvärd ändå upplever att den går att förstå har begriplighet. Hanterbarhet 

innebär en tillit till att man har tillgång till de resurser som krävs för att hantera situationen även 

om den är svår. Meningsfullhet innebär och att personen har motivationen att ta sig an 

utmaningen eftersom de känner att det finns en mening med den och betraktar den som värd 

engagemang och känslomässig investering (Antonovsky, 2005, s. 43-46). Denna känsla av 

sammanhang kan ses i denna studie då de beskrev hur de såg sina fysiska begränsningar som 

utmaningar som de var inställda på att övervinna dem med egna individuella ansträngningar och 

en positiv sinnestämning. En inställning som innebär att de var motiverade att hantera sin 

situation. Kristofferzon, Lindqvist och Nilsson (2010) fann i sin studie ett starkt samband mellan 

en hög känsla av KASAM och en hög livskvalitet och för att kunna upprätthålla en känsla av hög 

livskvalitet har det större betydelse hur du hanterar din livssituation än vilken kronisk sjukdom 

du har.  
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Resultatet i denna litteraturstudie visade att personer hanterade sin nya livssituation genom att 

använda sig av olika copingstrategier som att ha en positiv inställning och fokusera på det man 

klarar av. Coping är ett utryck för hur människor tänker, känner och agerar i stressiga situationer, 

en process som strävar efter att minska den upplevda stressnivån (Kristofferzon et al., 2010). 

Även i studier (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008; Wadensten & Ahlström, 2009) beskriver 

personer med kronisk sjukdom att de anser sig tvungna att acceptera situationen och fokusera på 

det de fortfarande kan påverka och anpassade sina förväntningar efter omständigheterna. I en 

studie (Ploughman et al., 2012) framhåller personer med MS att accepterande av sjukdomen inte 

är detsamma som att ge upp utan ett sätt att komma vidare i livet. Personer i denna 

litteraturstudie beskrev även de att accepterandet av situationen, var ett sätt att komma vidare. De 

lärde sig se situationen på ett nytt sätt, vad de kunde hantera och sätta målen lägre. Denna 

strategi kan ses som en form av problemlösande coping. Kristofferzon et al. (2010) fann att de 

som använder  problemlösande coping rapporterar högre livskvalitet än de som använder 

känslofokuserad coping. De menar att coping är ett viktigt verktyg för att hantera det dagliga 

livet med kronisk sjukdom. Detta är en viktig aspekt som bör uppmärksammas för att kunna 

stödja i återhämtningen. Kirkevold, Bronken, Martinsen och Kvigne (2012) förespråkar 

interventioner för att stärka personers egna naturliga coping strategier vilket stärker känsla av 

sammanhang, hanterbarhet och mening, samt minska stress och känslomässig överbelastning. De 

föreslår att sjuksköterskan genomför dialogbaserade interventioner som stödjer och motiverar till 

engagemang i meningsfulla aktiviteter, goda sociala relationer och en positiv självbild. 

 

Personer i litteraturstudien beskrev att de såg stroken som ett test och upplevde att det fanns en 

högre mening med deras upplevelser. Den själsliga och andlig dimensionen lockar fram och 

stärker våra inre resurser att klara av svåra utmaningar. Molzahn et al. (2012) påstår att allvarlig 

sjukdom konfronterar oss med de stora frågorna i livet och fann i sin studie att allvarligt sjuka 

var väldigt öppna för och gärna talade om den andliga aspekten av deras upplevelser. Det 

upplevdes tröstande att kunna se en mening med sjukdomen. Vikten av att hitta en mening med 

sin situation belyser Frankl (1986, s. 154-155). Han menar att livet måste ha en mening och 

därmed även det lidande som inte kan undkommas. Han menar att om en människa inte kan 

förändra den situation som vållar lidandet så har hon fortfarande möjlighet att välja inställning 

till det och möta sitt öde och höja sig ovanför. Även Mayan, Morse och Eldershaw (2006) hävdar 
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att människor som går igenom upplevelser av smärta, sjukdom och död har möjlighet att gå 

igenom processer som tar dem förbi lidandet och transformerar dem som individer och förändrar 

synen på dem själva och världen. De menar att en omformulering av självet sker då vi drabbas av 

livshotande sjukdom och tillfrisknar. De som står inför döden och tvingas acceptera den 

transcenderar sig själva genom att finna en mening i det som är och varit, expanderar sitt 

medvetande förbi och transcenderar den vanliga verkligheten. Mayan et al. (2006) betonar vikten 

av att sjuksköterskan för att kunna stödja den lidande människan har kunskap om lidandets och 

uthärdandets olika stadier och behov för att kunna möta människans där hon befinner sig. 

 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien är kvalitativ med inifrånperspektiv och analysen genomfördes med manifest 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) vilket är en lämplig metod för 

frågeställningen och syftet i studien. För att utvärdera kvaliteten i kvalitativa studier bör både 

beskrivning och tolkning uppmärksammas (Polit & Beck, 2008, s. 539). Tillförlitligheten i 

kvalitativ forskning har att göra med metodens riktighet och korrekthet. För att bedöma den 

vetenskapliga tillförlitligheten i en kvalitativ studie används ofta de fyra kriterierna trovärdighet, 

pålitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302).  

 

Trovärdighet syftar på den interna validiteten vilket innebär att deltagarna kan känna igen sig i 

resultatet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Graneheim och Lundman (2004) menar att 

trovärdighet i analysen har att göra med hur väl data och analysprocessen adresserar studiens 

syfte. Styrkan i litteratursökningen är att den skedde systematiskt i databaser erkänt lämpade för 

ämnet, en begränsning är att endast två databaser användes och artiklar som endast fanns 

tillgängliga mot beställning och betalning valdes bort. Trovärdigheten i analysen stärks av att 

textdelarna kontrollerades mot originaltexten upprepade gånger under analysprocessen för att 

inte förlora den ursprungliga innebörden och undvika egna tolkningar. Eftersom engelska inte är 

modermål kan text ha förlorat nyanser i språket vid översättning. Resultatet illustreras med 

representativa citat från de analyserade artiklarna vilket ökar trovärdigheten i resultatet. Under 

arbetets gång har kurskamrater och handledare granskat och gett feedback vilket har varit en 

tillgång.  
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Pålitlighet uppnås då läsaren kan utvärdera riktigheten i analysen genom att lätt kunna följa de 

olika steg och val som gjorts under forskningsprocessen samt att studien ska kunna upprepas 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Valet och motivering av metod samt de olika stadierna i 

analysen har beskrivits så noggrant som möjligt. De olika stegen i litteratursökningen och de 

artiklar som använts i analysen har presenterats utförligt i tabeller för att öka pålitligheten. 

Artiklarnas kvalitet har granskats med hjälp av protokoll för kvalitativa studier (Willman et al., 

2011, s. 175). Artiklarna i analysen var väl genomförda med tydligt beskriven metod och 

bedömdes alla hålla hög kvalitet vilket ökar pålitligheten. Begränsad erfarenhet av 

kvalitetsgranskning är en svaghet som kan ha medfört missbedömningar av kvalitet. 

  

Överförbarhet innebär att resultat i en kontext kan överföras och ha relevans i en annan kontext 

(Holloway & Wheeler, 2010, s.303). Resultat och kunskap som framkommit i denna studie 

bedöms kunna överföras till liknande sammanhang. Studier som ingick i denna analys var 

utförda i västerländska länder vilket gör resultatet speciellt överförbart till andra västerländska 

kulturer. Diskussionen har visat att upplevelsen av att leva med kroppsliga begränsningar 

orsakade av stroke även till viss del kan vara relevant för andra sjukdomar som orsakar 

kroppsliga begränsningar. 

 

Bekräftbarhet uppnås genom att forskningsfrågan besvaras, att objektivitet uppnås och 

förförståelsen hanteras. Data ska kunna spåras till originalkällan (Holloway & Wheeler, 2010, 

s.303). I studien är den löpande texten refererad till källorna som redovisas i referenslistan. Egna 

tolkningar undveks genom att använda manifest ansats i analysen. Förförståelsen och kunskapen 

om stroke och dess konsekvenser i livet var väldigt begränsad vilket kan ses som en styrka. 

Medvetenheten om egna tolkningar var närvarande genom hela analysprocessen. 

 

 

Slutsatser och kliniska implikationer 

Att leva med kroppsliga begränsningar efter en stroke är något som innebär omvälvande 

förändringar i den sjuke personens och närståendes liv. Kroppen upplevs opålitlig, otrygg, 

orkeslös och kräver mycket tid. De kroppsliga begränsningarna upplevs som ett hot mot 
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självkänslan och identiteten. Resultatet visade att anhöriga är ofta de som ger största stödet 

emotionellt och ser till att det praktiska i vardagen fungerar. Att bli beroende av andra för att 

klara av vardagen framkallar negativa känslor, försämrar självkänslan och innebär 

ansträngningar i relationer till närstående. Kroppsliga begränsningar försvårar den sociala 

kontakten och många känner sig isolerade och ensamma. Resultatet visade att personer använder 

sig av olika copingstrategier för att övervinna begränsningarna. Att komma vidare i livet innebär 

att försöka vänja sig vid situationen, sätta målen lägre och fokusera på det som fortfarande går att 

göra. Att kunna återgå till tidigare intressen och roller medför tillfredsställelse och livskvalitet. 

De använder sig av inre styrkor och resurser genom att ha en positiv inställning och en förmåga 

att se en mening med det som sker. 

 

Eftersom förloppet i återhämtningen är så osäkert är det viktigt att personen får hjälp att lära sig 

leva med den osäkerheten. Sjuksköterskan kan stödja genom att stärka personens förmåga att 

leva med sjukdom och osäkerhet genom att stärka begripligheten, hanterbarheten och 

meningsfullheten i den nya situationen. Resultatet visade att det finns ett behov av att få tala om 

sina upplevelser med människor i liknande situation som förstår svårigheterna. Sjuksköterskan 

kan förmedla och hjälpa personen få kontakt med stödgrupper för strokedrabbade. För att kunna 

stödja den sjuke personen är det viktigt att även fokusera på de anhöriga och deras behov av 

information och stöd både emotionellt och praktiskt. Det finns en hel del forskning om 

upplevelser av att leva med stroke, det behövs dock fler studier specifikt inriktade på yngre 

personer som drabbas av stroke mitt i livet och deras upplevelser eftersom deras behov skiljer sig 

från äldres. Det är nödvändigt med ytterligare studier om hur vårdpersonal på bästa sätt kan 

utforma omvårdnad och interventioner som stärker hopp, självkänsla, livsglädje och minskar den 

sociala isoleringen för den sjuke samt vilka åtgärder som effektivt hjälper anhöriga i sin roll. 
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