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Abstrakt 

Att äta är livsviktigt och efter stroke sker ofta förändringar kring ätandet, något 
som påverkar personer i stor utsträckning. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva upplevelser av ätandet hos personer som genomgått stroke. Nio artiklar 
ingick i analysen. I analysen användes en manifest kvalitativ innehållsanalys som 
resulterade i 5 kategorier. Resultatet blev; Att förlora kontrollen över ätandet och 
känns sig beroende vid måltider, Att känna sig rädd och ha minskad aptit, Att 
skämmas och inte vilja äta tillsammans med andra, Att kämpa för att anpassa sig 
efter kroppens förändring och Att försöka återfå njutning och känna kontroll. 
Resultatet visade att rädslor och skam vid måltiderna upplevdes starkt av personer 
som genomgått stroke. Kontrollförlust och beroende upplevdes samtidigt som 
strävan för att komma tillbaka till det normala ätandet. En slutsats visar att förstå 
personers behov är mycket viktigt för att kunna ge god omvårdnad och minska 
lidande. 

Nyckelord: Ätande, stroke, svårigheter, upplevelser, omvårdnad 
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Ätande är något livsviktigt för vår överlevnad, ätandet är ett grundläggande behov som 

människan har. Genom alla tider som människan funnits har ätandet spelat en central roll för 

överlevnad vilket ger oss en lång historia kring mat och ätande. Ätandet är en stor del av livet 

och har alltid varit det. Att samla, jaga, tillaga och mat tog upp större delen av dagen och 

utmaningen att lyckas samla ihop nog med mat var stor. För människor har ätandet utvecklats 

till något större än att bara blir mätta och överleva. Människan har gjort det till en upplevelse 

(Rozin, 2005).   

Fokus i denna rapport ligger på upplevelser av ätandet efter stroke.  Med definitionen ätande 

menas att titta på alla delar kring ätande som kan beröras efter stroke. Upplevelsen gällande 

att transportera mat från tallriken till munnen, att ha och hantera maten i munnen samt 

tuggandet och sväljandet av maten. Även upplevelser av bland annat miljön kring måltider, 

själva måltiden, hur smak och känslan av att äta förändrats. Upplevelsen vid inhandling och 

tillredning av mat och vid ätandet. Gustafsson, Kumlien, Sidenvall, Svederberg, Westergren 

(2003, s. 14) stödjer vår definition till viss del och menar på att ätandet inkluderar fysika, 

psykiska, sociala och andliga aspekter, dit hör även måltidsmiljön. 

Det finns många olika anledningar till att människan äter. Människan äter för att må bra och 

ibland även för att försöka må bättre (Rozin, 2005). Enligt Schetchikova (2010) kan stress 

påverka människan att utveckla ohälsosamma beteenden som exempelvis hetsäta och äta för 

mycket. Tröstäta, äta för att fira eller äta för att stärka band mellan människor är något som 

pågår hela tiden.  Många gånger har ätandet blivit till något mycket viktigt i livet. Oavsett av 

vilken anledning som människan äter, om det är att bjuda vänner på fika, äta för att må bra 

eller att äta för att hindra sjukdomar så är det ofta ett välbefinnande som söks och det kan gå 

hand i hand med ätandet. Rozin (2005) beskriver hur ätandet socialt öppnar många nya dörrar 

för människan.  

Med ätsvårigheter så kommer nästa alltid negativa upplevelser. Ätsvårigheter kan leda till att 

personer kan känna sig fast i sin kropp och inte kan leva livet fullt ut (Rørtveit, Åström och 

Severinsson, 2009). Vid ätsvårigheter kan även känslan av att värdefull tid läggs på 

ätproblemen, tid som går förlorad och inte kan återfås. En kropp som inte fungerar vid ätandet 

kan orsaka skam, på vilket sätt folk tittar eller ser på personens ätsituation kan också orsaka 
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skam. Känna sig dömd av andra på grund av ätandet kan leda till att isolering, ensamhet och 

utanförskap uppstår. 

Vid måltider påverkar miljön hur personer upplever och känner inför ätandet. Miljön kan 

hjälpa personer att få en positiv upplevelse vilket kan leda till en ökad aptit. Likaså kan miljön 

ha motsatt effekt och minska viljan att äta. Att ha miljön kring måltiderna i beaktande och 

göra förändringar i måltidsmiljön är viktigt för att kunna förbättra en persons hälsa (Rozin, 

2005). Enligt Philpin (2011) så ger en bra måltidsmiljö möjlighet till sociala interaktioner och 

möten, något som kan vara oerhört värdefullt för exempelvis äldre personer. Att äta i en social 

miljö kan troligtvis också öka aptiten och matintaget (Wright, Hickson och Frost, 2006). 

Önskemål kring ätandet kan se olika ut hos olika personer. Det kan finnas önskemål om att få 

äta ensam eller att få äta med andra under måltiden (Philpin, 2011). När omvårdnaden 

planeras bör personers individuella behov kring ätandet beaktas (Lazarou och Kouta, 2010). 

Varje person räknas och är unik och bör behandlas som sådan. Rutiner som sjuksköterskan 

använder är bra men sjuksköterskan måste kunna se personen och se när rutiner bör bytas ut 

eller utvecklas för att stärka den enskilde personen och möta dennes behov genom att ge 

individuell vård och omvårdnad (SOSFS, 2000:11).  

Personer som lever med sjukdom kan få en ändrad attityd och inställning till mat och ätande. 

Sjukdom kan även göra att upplevelsen av att äta förändras eller att ätandet blir svårt. Ätandet 

är för den sjuke personen en viktig del i processen till återhämtning. Måltiderna är viktiga vid 

rehabilitering då de ger en möjlighet att öva och träna upp förmågor igen (Wright et al., 

2006). Rehabilitering ger möjligheten att kunna återställa livet till hur det såg ut innan 

sjukdom eller i alla fall komma närmare det liv som de tidigare haft, samtidigt som en ökad 

livskvalité kan upplevas (Corrigan, Escuro, Celestin och Kirby, 2011). 

Enligt Lazarou och Kouta (2010) så gör ätandet personer starkare och ger energi att bekämpa 

sjukdom. Att försöka upprätthålla en sund relation till mat kan leda till att underlätta ätandet 

för människan som har ätsvårigheter Sjuksköteskor kan lyfta fram en hälsosam livsstil som 

kan minska risken för övervikt, undernäring och göra ätandet lättare. Det beskrevs även att 

ätproblem och svårigheter ignoreras ibland av sjuksköterskor vid stress och tidsbrist.  

Ullrich, McCutcheon och Parker (2010) beskriver hur viktigt det är att sjuksköterskor tar sig 

tid att arbeta med och främja omvårdnaden riktad mot ätandet. 
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Människan har många behov kring ätandet och hos personer som genomgått en stroke 

kommer ofta nya behov kring ätandet fram, något som bör förstås och mötas (Westergren, 

2006).  

Sjuksköterskor måste vara flexibla för att kunna ge den bästa individuella vården som varje 

person kan få. Personer som haft stroke och har problem med ätandet och sväljning kan 

drabbas av undernäring, dehydrering, aspiration, lunginflammation, kvävning eller till och 

med död (Westergren, 2006). Det är därför oerhört viktigt att sjuksköterskor förstår hur de 

kan hjälpa. Att livet förändras så drastiskt som efter en stroke är mycket svårt och påfrestande. 

Att även få problem vid ätandet och måltider är något som kan orsaka mycket lidande. Det är 

viktigt att sjuksköterskor har en förståelse om hur ätandet upplevs hos personer som 

genomgått stroke och som fått ätsvårigheter, detta för att kunna möta varje persons behov. 

Syftet med denna studie är att beskriva upplevelser av ätandet hos personer som genomgått 

stroke.  

 

Metod  

Författarna har gjort en litteraturstudie med ett inifrån perspektiv där fokus ligger på att 

beskriva människors upplevelser. Rapporten kommer att baseras på kvalitativa vetenskapliga 

artiklar.  

Litteratursökning och kvalitetsgranskning  

Innan sökningen av vetenskapliga artiklar till uppsatsen har det gjorts en pilotsökning inom 

området för att se att det finns tillräckligt med artiklar. Via databaser, som fåtts tillgång till 

genom Luleå Tekniska universitets bibliotek, söktes artiklar som svarade mot syftet. 

Databasernas som användes var: CINAHL, Pubmed, AMED, Medline, Academic search Elite 

och PsycINFO. För att få bästa sökresultaten har MesH-termer kombinerats med fritext. 

Sökorden som användes och kombinerades med varandra var: Stroke, eating, eat, experience, 

treat, difficulties, difficult, qualititativ studies, nursing, nurse, life after, nutrition, deglutition 

disorders, dysphagia, living, life with, swallowing. För att avgränsa sökningen användes OR, 

AND eller NOT.  

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C06.405.117.119&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C06.405.117.119&tool=karolinska
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Inklusionskriterier: artiklar som berör ämnet upplevelser av ätandet hos personer som 

genomgått en stroke. Artiklar som är nyare än 20 år inkluderas. Artiklarna ska vara skrivna på 

engelska eller svenska, eftersom det är de språken som författarna behärskar, samt att de ska 

vara peer-reviewed. Endast kvalitativa artiklar användes eftersom denna uppsats fokuserar på 

människors upplevelser och har ett inifrånperspektiv. Exklusionskriterier: artiklar skrivna 

gällande tube-feeding. 

Artiklarna har kvalietsgranskats. Kvalitetsgranskningen har utgått från tabell H i boken: 

Evidensbaserad omvårdnad (William, Stoltz och Bathsevani, 2006, s.156-157). Tabellen utgår 

från fjorton frågeställningar där varje frågeställning ger ett ja, nej eller vet ej. Varje ja räknas 

ihop, för att sedan kunna se kvalitén på artikeln i procent. Hur hög kvalité artikeln har beror 

på hur många ja den får. Artiklarna graderas efter kriterierna låg kvalité, medel kvalité eller 

hög kvalité. Hög kvalité motsvarar 80-100%, medelkvalité ligger mellan 70- 79% och låg 

kvalité har en procentnivå mellan 60-69%. 

Artiklarna söktes fram med hjälp av sökorden och abstrakten lästes på de träffar som kommit 

upp. Om abstrakten verkade bra och så lästes hela artikeln grundligt. Efter detta gjordes en 

kvalitets bedömning av artikeln och om den fick medel eller hög kvalité, motsvarade vårt 

syfte och inklusionskriterier valdes den ut till vår studie. 

 

Tabell 1 Litterstursökning.  

Syftet med sökning: att beskriva ätandet hos personer som genomgått  en stroke 

Cinahl 2011-09-27    

Sökn*) r Söktermer Antal träffar Antal valda 

1. CH Stroke 35 932 0 

2. CH Eating 14 981 0 

3. CH  Experience 15 795 0 

4. CH S1 and S2 and S3 12 4 

5. CH S1 and S2 140 0 

6. CH Diffeculties 15 795 0 

7. CH S1 and S2 and S6 27 4 
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8. CH S1 and S6 340 0 

Pubmed 2011-09-27    

Sökn*) r Söktermer Antal träffar Antal valda 

1. CH Stroke 171 113 0 

2. CH  Eating 89 155 0 

3. CH Experience 369 310 0 

4. CH #1 and #2 571 0 

5. CH #1 and #2 and #3 16 0 

 

6. MeSH Nursing 22 629 0 

7. CH #1 and #2 and #4 42 0 

8. CH #1 and #2 and #3 and #4 3 0 

PsykINFO 2011-09-27    

Sökn*) r Söktermer Antal träffar Antal valda 

1. MeSH Stroke 360 609 0 

2. FT Eating  226 279 0 

3. FT Experience 2 251 962 0 

4. FT Difficulties 534 386 0 

5. FT Stroke AND eating 5484 0 

6. FT Stroke AND experience 29 740 0 

7. FT Stroke  AND difficulties 10 931 0 

8. FT Stroke AND difficulties 
AND eating 

1813 0 

9. MeSH Stroke AND eating  AND 
difficulties AND 
experience AND nursing 

457 1 
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Tabell 2: Artiklar som ingår i analysen ( n=9) 

Författare/år Typ av studie Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Carlsson, 
Ehrenberg, 
Ehnfors (2004) 

Kvalitativ 3 deltagare Observationer, 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
analysmetod 

Ätsvårigheter 
efter stroke 
ledde till 
upplevelser att 
sträva efter att 
leva normalt. 
Att känna sig 
övergiven att 
lära sig äta på 
egen hand. 
Känslan av att 
vara beroende 
samt känslan av 
förlorad 
kontroll. 

Medel 

Jacobsson, 
Axelsson, 
Wenngren , 
Norberg (1995) 

Kvalitativ 36 deltagare Intervjuer/ 
obvervationer/ 
Interventioner 

Ätsvårigheter 
gav personerna 
konsekvenser i 
vardagslivet. 

Hög 

Jacobsson, 
Axelsson, 
Österlind, 
Norberg (1999) 

Kvalitativ 45 deltagare Observationer, 
semistrukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ analys 

Personerna 
upplevde panik 
och rädsla vid 
sväljandet samt 
obehag från 
mun och svalg. 

Medel 

Medin, Larsson, 
Von Arbin, 
Wredling, 
Tham (2009a) 

Kvalitativ 14 deltagare Semistrukturerade 
intervjuer / 
Grounded theori 

Ätsituationen 
bemästrades 
beroende på 
egna 
värderingar. 
Sociala 
kontakter 
ansågs viktiga 
för att bemästra 
ätsituationen 

Hög 

Medin, Larsson, 
Von Arbin, 
Wredling, 
Tham (2009b) 

Kvalitativ 14 deltagare Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Grounded theori  

Strävan att äta 
säkert genom 
att vara 
försiktig vid 
ätandet 
upplevdes samt 
behov av hjälp 
från andra. 

Hög 
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Perry, McLaren 
(2002) 

Kvalitativ 136 deltagare Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Tematisk analys 

Personer som 
genomgått 
stroke strävade 
efter att komma 
tillbaka till liver 
innan stroke 

Hög 

Perry, McLaren 
(2003) 

Kvalitativ 113 deltagare Semistrukturerade 
intervjuer / 
Tematisk analys 

Fysiska, 
psykiska, 
kognitiva och 
sociala aspekter 
påverkad av 
ätandet. 

Hög 

Takahashi, 
Liehr, 
Nishimura, Ito, 
Summers 
(2005) 

Kvalitativ 24 deltagare Intervjuer/ 
Fenonenologisk 
metod 

Hälsan ansågs 
värdefullt för de 
som drabbats av 
stroke. Strävan 
efter att anpassa 
sig till den nya 
situationen. 

Medel 

 

 

Tabell 3 Analysproseccen 

Textenhet Översättning Kondensering Slutkategori 

You accept yourself as 
you are . . . then other 
people will just have to 
think . . . that it’s not 
perfect . . . that 
I’m not eating in a perfect 
way and . . .. that’s how it 
is, I suppose. In the 
beginning, I thought that 
everything would be fine. 
So as far as I’m 
concerned, I’ve accepted 
that it, it probably never 
will be.’ 

Du accepterar dig själv 
som du är, då får andra 
tänka de där är inte 
perfekt. Jag äter inte på 
ett perfekt sätt. Det är så 
det är, antar jag. I början 
trodde jag att allt skulle 
bli bra. Så långt som jag 
tänker så har jag 
accepterat att det 
troligtvis inte kommer att 
ske. 

Att acceptera sig själv 
som den man är, trots att 
man inte äter på ett 
perfekt sätt. 

 

Att anpassa och kämpa 
för att vänja sig efter 
kroppens förändring. 

 

   

 

 

Författare Typ av studie     Deltagare Metod/ 
Datainsamling/ 
analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
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Analys 

I analysen användes en manifest kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Downe-Wamboldt 

(1992). Enligt Downe. Wamboldt (1992) så används en manifest ansats vilket innebär att 

beskriva det ytliga, synliga uppenbara komponenterna i en kommunikation och innebär att 

inte tolkningar görs. En innehållsanalys kan användas i många syften, till exempel vid fokus 

på personers upplevelser. Syftet med innehållsanalysen är att tydliggöra innehållet genom att 

sortera data för att få beskrivande kategorier i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Artiklarna som valts ut lästes noggrant igenom, detta för att få en ökad förståelse utav 

helheten. Textenheter som svarade mot syftet valdes därefter ut. En textenhet kan till exempel 

vara ord, fraser, hela texter, paragrafer. Totalt valdes 193 textenheter som svarade och som 

gick att relatera till vårt syfte. Alla textenheter markerades med en siffra, för att författarna 

lättare skulle hitta tillbaka till ursprungstexten. I nästa steg kondenserades textenheterna 

utifrån sitt innehåll. Därefter kodades enheterna, överflödiga ord och meningar togs bort och 

översattes till svenska, samtidigt som kärnan i texten försökte bibehållas. När detta steg var 

klart påbörjades kategorisering. Ett kategorisystem uppfinns utav forskaren för att frambringa 

kunskaper och öka förståelsen av ett speciellt fenomen. Ett kategorisystem baseras på 

forskarens frågeställning, de utvalda textenheterna, relevant litteratur, översikt av tidigare 

litteratur och insamlingen (Downe-Wamboldts, 1992).  Kategoriseringen skedde i små steg 

för att undvika bias. Vid kategorisering sammanförs små kategorier med samma innehåll för 

att bilda bredare kategorier, när kategorierna var skilda från varandra ansågs analysen vara 

klar. Totalt kategoriserades det i sex steg. Efter första kategoriseringen hade vi 73 kategorier. 

I andra kategoriseringen sammanfördes det till 51 kategorier. I tredje steget lades kategorierna 

ihop till 26 kategorier. Efter fjärde steget blev det 17 kategorier, och i femte steget blev det 8 

kategorier kvar. I sjätte och sista steget sammanfördes kategorierna till 5 slutkategorier så de 

efter detta steg skiljde sig åt. Varje kategori fick ett nummer och vid varje sammanslagning 

markerades den kategorin med en ny siffra. Detta gjordes för att författarna lättare skulle hålla 

reda på ordningen. För att skapa validitet har författarna gått tillbaka flertalet gånger till 

textenheterna och kategorierna för att se att fokus inte är tappat och att textenheterna och 

kategorierna svarar på syftet. 
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Resultat 

Analysen resulterade i 5 kategorier (Tabell 4). Kategorierna presenteras i löpande text och 

illustreras med citat.  

 

Tabell 4. Översikt över kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att förlora kontrollen över ätandet och känna sig beroende vid måltider. 

Att känna sig rädd vara försiktig och ha minskad aptit. 

Att skämmas och inte vilja äta tillsammans med andra. 

Att  kämpa för att anpassa sig efter kroppens förändring. 

Att försöka återfå njutning och känna kontroll. 

 

Att förlora kontrollen över ätandet och känna sig beroende vid måltider. 

Studier (Jacobsson et al., 1995; Medin et al., 2009a) visar att personer som genomgått stroke 

beskrev att de kände en förlorad förmåga att kontrollera kroppen i samband med måltider. Att 

förlora kontrollen över en arm och att inte kunna hålla bestick beskrevs som att vara hämmad 

och utan kontroll vid ätandet.  

Personer beskrev i studier (Jacobsson et al., 1995; Jacobsson et al., 1999; Perry och McLaren, 

2002; Perry och McLaren, 2003) att de kämpade för att komma tillbaka till ätandet som det 

var innan stroke men begränsningar kring ätandet gjorde att en förlust av kontroll upplevdes. 

När känslan av kontroll inte kom tillbaka började drömmen om att komma tillbaka till det liv 

de haft innan stroke successivt försvinna. Att inte kunna kontrollera sväljandet orsakade att 

mat fastnade och sattes i halsen, tillsammans med illamående och minskad lust att äta så var 

känslan av kontroll obefintlig. Flera studier (Jacobsson et al., 1995; Medin et al., 2009a; 

Medin et al., 2009b; Perry och McLaren, 2002; Perry och McLaren, 2003) visar att när 

personer som genomgått stroke inte kunde hantera, skära, svälja eller tugga maten i munnen 

kände de en förlorad kontroll över situationen och upplevde sig handikappade. Känslan av att 
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inte äta ordentligt upplevdes när mat ramlade ut ur munnen eller att de fanns en risk för att 

kräkas. Att ha en minskad känsel i munnen och att behöva tänka efter när de öppnar munnen 

eller tuggar, något som varit självklarheter förut ledde till att personer inte upplevde maten på 

samma sätt. Svårigheter att klara av att äta ledde till att måltider och aktiviteter uteslöts. 

“It’s not, as you say, it’s not automatic anymore. Now it’s like I must do one, two, 
three, four, five. And when I’ve done them…then I can think what I have to do 
next”. (Perry & McLaren, 2003, 365) 

 

Personer som genomgått stroke kände att svårigheter kring ätandet hade blivit vardagliga 

händelser.  Studier (Carlsson et al., 2004; Perry och McLaren 2003) visar att ätandet tidigare 

tagits förgivet men efter stroke kände personer att de inte kunde behärska eller äta korrekt 

vilket ledde till att ätandet upplevdes som ett nederlag. Studier (Carlsson et al., 2004; 

Jacobsson et al., 1999; Medin et al., 2009b) visar hur personer som genomgått stroke kände 

sig klumpiga och upplevde det svårt att inte kunna klara sig själv, vara i behov av hjälp och 

vara tvungna att fråga om hjälp. Att fråga om hjälp upplevdes mycket jobbigt speciellt när de 

var tvungna att fråga okända. Familj och vänner upplevdes inte lika jobbigt att få hjälp från.   

 

” . . I can’t cut up . . ., so if I’m going to . . . I prefer not to try and manage it at all 
. . . I can’t use the fork. Have to ask someone else to cut it up. It’s a bit difficult, 
unfamiliar people, to ask them to cut my food . . . It is not so much fun.”  
(Medin et al., 2009b, 1350) 

 

I studier av (Carlsson et al., 2004; Jacobsson et al., 1995; Medin et al., 2009a; Perry och 

McLaren, 2003) upplevde personer som genomgått stroke att beroende och svårigheter att äta 

följer varandra hand i hand. Att vara bunden till vissa tider eller att inte kunna äta själv var 

något som gjorde dem beroende av andra och i behov av hjälp för att klara ätandet. Att inte få 

bestämma själv hur fort maten blev given eller när gjorde att en förlorad kontroll upplevdes. 

Ibland upplevde personer att de inte fick den hjälp som de var så beroende av utan fick 

försöka klara sig själva så gått de gick. Personer som genomgått stroke kände sig övergivna i 

situationer kring ätandet. Att inte få hjälp och stöd upplevdes som hinder i att komma framåt i 

processen till återhämtning. Personer upplevde också att sjuksköterskan inte hade tillräcklig 

kunskap för att hjälpa vilket gjorde att de kände sig övergivna i ätandet.  
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“feeling dependent’ as one of the life consequences arising from eating 
difficulties” ( Carlsson et al., 2004, 832) 

 

Att känna sig rädd vara försiktig och ha minskad aptit. 

Flera studier (Carlsson et al., 2004; Jacobsson et al., 1995; Jacobsson et al., 1999; Medin et 

al., 2009a; Perry och McLaren, 2003) visar att för personer som genomgått stroke hade 

ätandet blivit något helt nytt och svårigheter gjorde att de kände rädsla, obehag och oro. 

Personer kände rädsla över att inte orka tugga maten, något som kunde göra att den fastnar i 

halsen. Att känna rädsla och panik över att mat ska fastna i halsen och hindra andningen 

upplevdes starkt när de åt och drack. Rädslor och panik bottnade i rädslor för smärta, att 

kvävas eller dö. Hos personer som genomgått stroke kunde rädslan och paniken minska med 

tiden men att sätta i halsen eller kvävas upplevdes som mycket skrämmande för omgivningen 

något som de var mycket medvetna om. Vid hosta var känslan av obehag och rädslor inte 

långt borta. Personer upplevde att efter stroke hade hostande och att sätta i halsen blivit en 

regelbundenhet. Hoppet hotades när frekvent hosta förekom. Personer som genomgått stroke 

upplevde också hopplöshet när de inte kunde äta vilket gjorde att de var nära att ge upp. 

 

“…the whole time I felt as if now, now this is getting stuck in my throat… I’m a 

bit frightened, you know, that it’s, it’s…that I’ve taken too big bites, and haven’t 

chewed long enough so it’s almost caused a blockage. “(Medin et al., 2009a, 776) 

 

Studier (Carlsson et al., 2004; Jacobsson et al., 1999; Medin et al., 2009a) visar att 

obehag vid matsituationerna upplevdes av personer som genomgått stroke. Obehaget 

ledde till en försiktighet kring hur och inför vem som de åt. Personer upplevde att inte 

äta rätt eller riktigt orsakade ett stort obehag för dem.  

Studier (Jacobsson et al., 1995; Jacobsson et al., 1999; Perry och McLaren, 2003) visar att 

personer som genomgått stroke ofta upplevde smärta i samband med ätandet. Halsen och 

sväljandet skapade ofta smärta och obehag. Att känna smärta, svårigheter att tugga eller hosta 

gjorde att de ville äta så kort tid som möjligt. Viss mat undveks för att de var svårt att svälja 

och mat som var lättare att svälja valdes istället för att minska obehag. Halsen kändes ofta 
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trång och viss mat ledde till att de spillde och hostade så mycket att ge upp ätandet var det 

enda alternativet.  

“…‘normal’ food…it doesn’t go down very well so you avoid eating it, don’t you, 

and we’ve quietly adjusted to that…” (Perry och McLaren, 2003, 366) 

 

Flera studier (Jacobsson et al., 1995; Jacobsson et al., 1999; Perry och McLaren, 2002; Perry 

och McLaren, 2003) visar att personer som genomgått stroke inte längre upplevde ätandet 

som njutbart eller trevligt. Humöret påverkade aptiten. De kände att depression, illamående 

och lite motion minskade lusten att äta. Tuggsvårigheter minskade njutningen av maten då 

glädjen i ätandet försvann. Personer som genomgått stroke kände att en hemsk matsituation 

ledde till ett förlorat intresse för mat och en minskad lust att äta trots att de var sugna på mat. 

Att känna hur anhöriga och okända försökte få dem att äta gav en motsatt effekt och en 

minskad vilja att äta (Jacobsson et al., 1995; Medin et al., 2009a). Även om ätandet upplevdes 

svårt tvingade vissa sig att äta och dricka för att överleva. 

 

 “Food didn't taste the same and I lost the desire to eat.”(Jacobsson et al., 1999, 
261) 

 

Studier (Jacobsson et al., 1995; Medin et al., 2009a; Perry och McLaren, 2003) visar att stress 

i samband med måltider ofta upplevdes. Stressen kunde vara självförvållad eller på grund av 

personal som stressar då de tyckte att ätandet gick för långsamt. Personerna kände att stressen 

att bli klar fort gav känslan av att de måste kasta i sig mat men även känslan av att bli 

tvångsmatad. 

Personer beskrev i studier (Medin et al., 2009a; Medin et al., 2009b; Perry och McLaren 

2003) att de inte gillade att bli matade det gjorde måltiderna otrevliga även om de gillade mat. 

Känslan av att bli behandlad som ett barn kring måltiderna minskade nöjet att äta. 

Upplevelsen av att inte äta säkert, korrekt, behöva hjälp, inte klara sig själv med ätandet eller 

att bli pratad med på ett förminskande sätt beskrevs och ökade känslan av att bli behandlad 

som ett barn.  
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Studien (Perry och McLaren, 2003) visar att personer som genomgått stroke upplevde lukt- 

och smakförändringar och detta påverkade lusten och njutningen av att äta. Förtjockade 

drycker kan vara nödvändigt för att lättare kunna äta själv utan att sätta i halsen. Även om det 

var nödvändigt upplevdes det som negativt och ogillades något som minskade vätskeintaget 

hos personerna.  

 Flera studier (Jacobsson et al., 1995; Medin et al., 2009a; Perry och McLaren, 2003; 

Takahashi et al., 2005) visar att personer som genomgått stroke kände att de hela tiden var 

tvungna att vara försiktig, vara på sin vakt och tänka efter när de åt för att förhindra 

exempelvis att sätta i halsen. Personer kände att genom att vara försiktig med ätandet, tugga 

ordentligt och inte ta för stora klunkar minskade risken att kvävas. Efter stroke upplevdes det 

att en ökad koncentration vid måltiderna behövdes. 

 

Att skämmas och inte vilja äta tillsammans med andra  

Studier (Jacobsson et al., 1995; Medin et al., 2009a; Medin et al., 2009b) beskriver att 

upplevelsen av skam plågade personer som genomgått stroke, många gånger när de var i 

sällskap och ute bland andra personer. Detta gav en känsla av att sticka ut ur mängden och bli 

uttittade. Personer i studier (Jacobsson et al., 1995; Jacobsson et al., 1999; Medin et al., 

2009a; Medin et al., 2009b; Perry och McLaren, 2002; Perry och McLaren, 2003) beskrev att 

hosta och att sätta i halsen orsakade skam då de inte visste vad personer runt omkring dem 

kände och tänkte. De kände en osäkerhet kring hur andra såg på dem och det framkommer att 

personer skämdes över att behöva få hjälp att skära upp maten. Personer som genomgått 

stroke själva var mycket medvetna om deras kroppsliga förändringar. Personerna valde att äta 

mat som kunde underlätta och dölja ätsvårigheter. 

 

” Cutting up food, well I’ll be honest with you, that is a problem. If I go out for a 
meal my daughter does it for me. It sort of embarrasses you. “ (Perry & McLaren, 
2003, 166) 
 
 

Enligt studier (Jacobsson et al., 1995; Medin et al., 2009a; Medin et al., 2009b; Perry och 

McLaren 2003) så beskrevs det att äta inför andra var svårt och problematisk vilket gav en 

känsla av obekvämlighet och skam. En del personer som genomgått stroke ville inte äta 
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tillsammans med andra. Orsaken till det beskrevs vara rädslan och skammen över att spilla 

mat från munnen vilket orsakade en känsla av att känna sig äcklig och som en idiot. 

Upplevelsen av att hellre äta ensam beskrevs av personer som genomgått stroke då de inte 

ville ha någon social kontakt.  

 

‘So for a period, I just wanted to sit in here and eat. But, I thought. No, I suppose 
I’d better go out and show up now and then. And then, they nagged me so much. 
They don’t understand that my way of being is that I . . . I don’t want any social 
contact.’ (Medin et al., 2009b, 1350) 

 
 
Personer beskrev i studier (Carlsson et al., 2004; Perry och McLaren, 2003; Perry och 

McLaren, 2002) att de upplevde att sociala roller påverkades när de hade svårt att klara sig 

kring måltiderna. En orolig måltidsmiljö påverkade och ökade känslan av att vara socialt 

handikappad. Sociala svårigheter upplevde personer som genomgått stroke att de kunde dölja 

med hjälp av hjälpmedel och anpassningar. Självförtroendet påverkades ofta efter stroke 

framförallt när de skulle äta mat och vid matlagning. Förlust av självförtroende upplevdes 

kunna öka känslan av att inte våga eller vilja vara ibland okända personer när de åt.  

 

Att kämpa för att anpassa sig efter kroppens förändring 

Studier (Medin et al., 2009b; Perry och McLaren., 2002; Perry och McLaren., 2003) beskriver 

att personer som genomgått stroke försökte anpassa sig till det nya ätandet. Eftersom ätandet 

upplevdes jobbigt och svårt försökte de hitta nya sätt att bemästra ätandet på. Personer 

beskrev hur de kämpade trots att de hade svårigheter att klara av situationen kring ätandet. I 

vardagen gjordes många förändringar för att klara av att anpassa sig och kunna fortsätta laga 

mat. Personer som genomgått stroke upplevde att anpassningen till det nya ätandet var så 

positiv att eventuella svagheter som de besvärades av inte märktes. Personer som genomgått 

stroke började kunna acceptera sig själva trots ätsvårigheter. 

 

”I´m fighting it that´s what I´m doing fighting it, but ur it´s like a battle” (Perry & 
McLaren, 2002, 189).  
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Kropparna förändrades för personer som genomgått stroke och ätandet upplevdes uttröttande.  

Personer beskriver i studier (Jacobsson et al., 1995; Perry och McLaren, 2002) att de upplevde 

att tröttheten påverkade både aptit, lust att äta och matlagningen. Tröttheten påverkande om 

måltiderna kunde avslutas, vid svår trötthet orkade de inte fullfölja måltiderna. Att äta och 

måltidssituationen upptog största delen av dagen och detta upplevdes mycket uttröttande. 

Kroppen upplevdes även äldre än den var. Det framkom upplevelser kring att känna sig som 

en trettioåring med en åttio år gammal kropp och personer upplevde att inte kände sig äldre än 

hur de agerade. Äldre personer upplevde även att tröttheten var en naturlig del av livet. 

Studier (Jacobsson et al., 1995; Perry och McLaren, 2002; Perry och McLaren, 2003) visar att 

för att undvika tröttheten användes socker för att hålla styrkan uppe då det upplevdes 

motverka lite av tröttheten. Personer som genomgått stroke upplevde att de vissa dagar varken 

orkade äta eller göra någonting alls på grund av tröttheten. 

 

“Some days I can’t do nothing. There have been days when I haven’t been able to 
eat anything, I can’t eat anything, no energy in me at all” (Perry & McLaren, 
2003, 166) 

 
 
Studien (Perry och McLaren, 2002) beskriver att personer som genomgått stroke ibland 

behövde se situationen på ett annorlunda sätt och inte ha så höga mål, utan ställa lägre mål för 

att klara ätandet. Personer beskrev hur det tyckt om matlagning men inte längre kunde laga 

mat då det kändes som kroppen svek och gick sönder. Studier (Jacobsson et al. 1995; 

Jacobsson et al., 1999; Medin et al., 2009b) visar att personer som genomgått stroke upplevde 

det svårt att stänga sina läppar, de hade inga eller få tuggrörelser samt att de upplevde att det 

var svårt att få maten till munnen. De upplevde även att sväljandet tog längre tid än det gjort 

tidigare. Personer upplevde det svårt att äta långsamt, framförallt hade de problem att äta 

långsamt när de var i sällskap med andra. Ibland kände personer att de var tvungna att spotta 

ut maten om det blev för mycket i munnen något som orsakade skam men var en 

nödvändighet för att inte kvävas. 

 

Att försöka återfå njutning och känna kontroll 

Studier (Perry och McLaren, 2002; Perry och McLaren, 2003) visar att personer som 

genomgått stroke kunde börja återta den njutning de tidigare känt i samband med matlagning 

och måltider. Personer som genomgått stroke upplevde heller inte ätsituationen så dålig som 
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de till en början gjort och en ljusare tillvaro kunde börja urskiljas. Studier (Carlsson et al., 

2004; Medin et al., 2009a; Perry och McLaren, 2002) visar att personer som genomgått stroke 

började kunna godta förändringar kring ätandet och att de beskrev en tacksamhet för varje dag 

de levde. Personerna visade att de hade hopp om att försöka klara ätande situationen och att 

den skulle bli som förr.  

 

“I hope that I learn to manage the fork with my left hand… so I can cut my food, 
and put it into my mouth. I can do it, but it’s a bit unsafe, and wobbly”. ( Medin et 
al., 2009a, 776) 

 

Personer beskrev i studier (Medin et al., 2009a; Perry och McLaren, 2002; Perry och 

McLaren, 2003) att de försökte att återfå en kontroll vid ätandet. När full kontroll inte kunde 

fås, var de tvungna att nöja sig med viss kontroll av situationen. För att uppleva kontroll under 

måltiden tränade personer på att försöka få tillbaka den förlorade koordinationen. Personer 

som genomgått stroke kände att genom att försöka ha kontroll över ätandet, kunde 

ätsituationen bli säker. Genom att de tänkte på hur de åt maten och att genom att de var 

uppmärksamma på sitt eget beteende kunde kontroll uppnås. 

Personer beskrev i studier (Carlsson et al., 2004; Perry och McLaren, 2002) att de 

eftersträvade att komma tillbaka till livet och ätandesituationen som den var innan stroke. 

Kampen för att komma tillbaka till livet innan stroke beskrevs som hårt och långsiktigt arbete. 

Studier (Carlsson et al., 2004; Perry och McLaren., 2002; Perry och McLaren., 2003) 

beskriver att personer som genomgått stroke strävade efter och hade en önskan om att kunna 

återuppta en självständighet vid ätandet. Däremot fanns det en insikt i att det inte skulle klara 

av att äta själva. Personer som genomgått stroke beskrev att självständigheten bibehölls på 

olika sätt. Det kunde vara att få hjälp eller ha hjälpmedel som gör att de kan behålla gamla 

vanor och intressen, något de kämpade för att behålla.  

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av ätandet hos personer som genomgått 

en stroke. Genom att analysera åtta stycken vetenskapliga artiklar resulterade det i fem 
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stycken kategorier: Att förlora kontrollen över ätandet och känna sig beroende vid måltider, 

Att känna sig rädd vara försiktig och ha minskad aptit, Att skämmas och inte vilja äta 

tillsammans med andra, Att kämpa för att anpassa efter kroppens förändring och Att försöka 

återfå njutning och känna kontroll. 

Framträdande fynden ur den första kategorin var att vara beroende av andra. Det framkommer 

i resultatet att vara beroende och måste förlita sig på hjälp från andra kännas tungt. Speciellt 

gällande personer som tidigare vart självständiga. Författarna i litteraturstudien tror att känna 

sig klumpig och ha svårt att klara sig själv ökar känslan av beroende hos personer som 

genomgått stroke. Detta kan jämföras med personer med Parkinson beskriver i en studie hur 

de var beroende av andra vid måltiderna. Personerna i studien beskriver hur de kände skuld 

över att behöva hjälp med att skära upp och förbereda maten. Svårigheterna påverkade och 

orsakade störningar i familjelivet för dem (Miller, Noble, Jones & Burn, 2006). Flertalet andra 

sjukdomar medför också ett beroende, fast i andra samanhang. Till exempel beskriver 

personer med Multiple Skleros hur de känner sig instängda med känslan av att vara beroende 

av andra (Flenser, Ek och Söderhamn, 2003). Författarna tror att detta kan jämföras till viss 

del med hur personer som genomgått stroke upplever matsituationen då de beskriver samma 

slags känsla fast i olika situationer. Att uppleva beroende tror författarna är en oerhört tung 

känsla oavsett i vilket sammanhang man känner det. För att bryta denna känsla tror författarna 

att hopp om återhämtning och minskat beroende behöver upplevs istället, något som kan leda 

till en bättre måltidsituation. I litteraturstudien beskrivs hur personer upplevde det mycket 

jobbigt att fråga okända om hjälp kring måltiderna. Författarna upplevde att personer som 

genomgått stroke kände att det var jobbigt när omvärlden såg att de inte var självständiga 

längre. Personerna kände att de behövde fråga okända om hjälp vilket i sin tur ledde till att de 

kände sig uttittade och att de inte passade in. 

Huvudfynden i den andra kategorin var att en stor rädsla och en minskad aptit vid ätandet 

upplevdes. Rädslan som upplevdes vid ätandet efter stroke var ofta relaterad till att kvävas 

och dö. Att uppleva ett sådant obehag vid måltider underlättar inte ätandet. Flertalet studier 

beskriver liknande känslor gällande att sätta i halsen. Detta kan jämföras med personer med 

skall och nackskada. De beskriver i studien hur de var rädda för att sätta i halsen och kvävas 

på grund av sina sväljsvårigheter (Larsson, Hedelin & Athlin, 2002). Personer i en studie med 

esofagus cancer beskriver hur de på grund av sväljsvårigheterna ofta satte maten i halsen och 
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ibland var nära att kvävas, de beskrev även att de var tvungna att äta långsamt för att undvika 

att sätta maten i halsen och i värsta fall kvävas (Watt & Whyte, 2003). I en studie gällande 

personer med svalg cancer och ätsvårigheter beskrev personerna hur de upplevde ett obehag 

kring sväljandet för att maten ofta fastnade i halsen. Dessa personer beskrev också hur de fick 

äta små tuggor och långsamt för att inte maten skulle fastna i halsen (Tong, Lee, Yuen & Lo, 

2010). Liknande känslor beskrevs i författarnas resultat. Att behöva känna rädsla och obehag 

inför och under måltider och ätande borde ingen behöva uppleva. Sjuksköterskor bör arbeta 

aktivt med interventioner för att minska risker och faktorer som utlöser rädslan hos personer 

som genomgått stroke tycker författarna i litteraturstudien.  

Smärta beskrevs i litteraturstudien som en orsak till rädsla vid ätandet hos personer som 

genomgått stroke. Författarna tror att smärta kan vara en stor orsak till rädslor kring ätande då 

smärta är något som människan naturligt vill undvika. Personer med nack- och skallcancer 

beskriver i studien (Larsson, et al., 2002) att smärta även är en faktor som minskar viljan att 

äta, de upplever även att smärta orsakar stress vid ätandet och psykiskt försvårar sväljandet. I 

litteraturstudiens resultat beskrivs smärta som en anledning till minskad aptit och författarna 

tror att den psykiska faktorn är något som personer som genomgått stroke upplever på samma 

sätt och försvårar ätandet.  

Rädslor kan påverka lusten att äta, om ätandet upplevs obehagligt och skrämmande minskar 

viljan och lusten att äta. Efter stroke påverkades aptiten och lusten att äta på många olika sätt. 

Detta kan jämföras med personer med svalg cancer.  Deltagarna beskrev hur de tappat aptiten 

på grund av att hon inte kunde äta samma mat som tidigare och maten smakade inte (Randers, 

Näslund, Stockeld & Mattiasson, 2005). Personer med demens sjukdom beskrev i en studie att 

de kände en förändring i aptiten. De hade även svårt att känna igen maten och upplevde det 

svårt att kunna föra maten från tallriken till munnen samtidigt som de beskrev en minskad 

aptit (Johansson, et al., 2011). Minskad aptit och rädslor kan höra ihop. Från litteraturstudien 

drar författarna slutsatsen att en dålig aptit kan minska lusten att äta och leda till undernäring. 

Detta minskar chansen att kunna rehabilitera sig och ökar chansen för följd sjukdomar. Att 

vara uppmärksam, ta itu med aptitförlust och försöka lista ut vad som orsakar och hur detta 

kan ändras måste sjuksköterskan fundera på. Studien (Dusick, 2003) beskriver hur viktigt det 

är att barn med dysphagia får en individuell vård och stöd vilket leder till ett säkert ätande 

som även ska vara njutbart. Detta är något som författarna tror även gäller för vuxna med 

ätsvårigheter.  



20 

 

I kategorin tre var viljan att äta ensam och känna skam några av fynden. Att känna skam över 

hur de åt eller hur andra såg på personernas ätande var tydligt.  Författarna tror att många 

försöker dölja sina svårigheter för att försöka slippa känna sig nedvärderad över hur de åt. Att 

behöva anstränga sig för att äta på ett sätt som samhället ser som korrekt kan leda till att de 

inte orkar äta eller tappar lusten att äta. Författarnas resultat kan jämföras med studien 

gällande personer med Parkinson som beskriver hur de inte ville äta framför andra människor 

då det upplevdes psykiskt påfrestande att alla andra hunnit äta upp för dem, något som ledde 

till att ätandet ej blev njutbart längre (Miller et al., 2006). Vidare beskriver personer med skall 

och nack cancer hur de kände skam över sina ätsvårigheter och kände sig äckliga. De beskrev 

att de inte ville prata med andra om det eller äta bland andra (Larsson et al., 2003). Författarna 

i litteraturstudien känner att detta är samma känslor som personer som genomgått stroke 

känner kring ätandet. En viktig del till att minska känsla av skam över ätsituationen och få 

personer som genomgått stroke att kunna äta bland andra tror författarna kan uppnås genom 

stöd från omgivningen och ett accepterade kring situationen. Som sjuksköterska bör vi 

underlätta för personerna och finnas som stöd och hjälp för att minska känslan av skam. Att 

bli stöttad från vårdpersonal och familj vid sjukdom leder till att ätandet förbättras (Bull, 

Eakin, Reeves och Riley, 2006). 

Att försöka anpassa sig till den nya ätandesituationen efter stroke och acceptera de 

förändringar som blivit upplevdes som en del i den fjärde kategorin. I resultatet framkom det 

att personer som genomgått stroke började kunna anpassa och vänja sig vid ett nytt liv och 

ätandesituation. Personer med demens beskrev i en studie hur de hade börjat anpassa sig till 

situationen genom att börja äta själva. Demenssjukdomen hade även gjort att personerna 

tappat mataptiten, men personerna hade lärt sig hur de kunde hantera och anpassa sig till det. 

De började acceptera situationen som den var (Johansson et al., 2011). Vidare beskriver 

personer med skall och nack cancer att de kunde börja anpassa och acceptera situationen 

genom en inre styrka som gav dem styrkan. Inre styrkan behövdes för att tänka positivt. Yttre 

faktorer påverkade också anpassningen till situationen. Familj, vänner och sjukhuspersonal 

kunde bidra till anpassning av situationen menade de på (Larsson, Hedelin och Athelin, 

2002). Författarna tror att det är viktigt att personer som genomgått stroke börjar anpassa sig 

och att inse att livet och ätandet har förändrats. Att anpassa sig till en ny situation tar tid och 

det måste det få göra. Detta stödjer inte författarnas resultat. I resultatet framkommer inte att 

det är anhöriga eller vänner som bidrar till anpassning och accepterande i situationen. 
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Däremot tror författarna att anhöriga och vänner kan vara en stödjande del i rehabiliterings 

processen oavsett om det gäller vid ätandesituation eller någon annan situation. Författarna 

tror att oavsett vad personer drabbats av så kan de anpassa sig till situationen på något sätt. 

Sjuksköterskan kan ha en betydelsefull roll i detta avseende för att kunna hjälpa och stödja 

personer att försöka anpassa sig.   

I resultatet framkom även att personer som genomgått stroke upplevde ätandet uttröttande. 

Tröttheten påverkade aptiten, ätandet och matlagningen. Bland annat beskriver personer med 

skall och nack skada vilken trötthet de kände. De beskrev känslan som förlamande. All energi 

gick åt att gå på strålbehandlingar, de hade ingen ork till annat (Larsson et al., 2002).  

Författarna tror att det är viktig för sjuksköterskan att vara medveten om den slags trötthet 

som kan finnas hos personer som genomgått stroke exempelvis vid anpassning till och 

accepterande av den nya ätandesituationen. Tröttheten som beskrivs i jämförda studier samt i 

författarnas resultat tror författarna beror på sjukdomen i sig. Det är viktigt att sjuksköterskan 

har en förståelse för vad sjukdomen sig kan innebära och att det i sin tur påverkar 

ätandesituationen. Sjuksköterskan kan ge anpassad omvårdnad och vara till stöd genom att 

veta att situationen kan ta längre tid och upplevas svår på grund av tröttheten. Trötthet kan 

påverka och leda till att orken att förändra, anpassa och vänja sig vid ett nytt liv inte finns. 

Som sjuksköterskor måste vi försöka stödja personer i den process som de genomgår för att 

kunna anpassa och vänja sig vid den nya ätandesituationen.  

De framträdande fynden i kategori fem handlade om att försöka återfå njutning vid 

ätandesituationen. Genom att personerna som genomgått stroke började anpassa och acceptera 

sig till situationen började de återfå en njutning vid ätandesituationen. Detta kan jämföras med 

studien om personer med Parkinson och sväljsvårigheter där de beskrev hur de lyckats 

anpassa sig till situationen och hur återfått njutningen i och med matsituationen (Miller et al., 

2006). Författarna tror att för att personer som genomgått stroke skall återuppleva njutning 

vid matsituationen så måste alla komponenter vara accepterade och anpassade. Till exempel 

tror författarna att personerna måste, för att återfå njutningen vid matsituationen få tillbaka 

självkänslan och inte skämmas eller känna sig äcklig. Att inte behöva känna sig beroende av 

andra och ha återfått kontroll behövs för att återfå njutningen igen.  

 

Som författarna kan se i jämförelse med andra studier, så kan många av personernas 

upplevelser relateras till reumatiska sjukdomar. Detta tror författarna beror på att både att 
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genomgå en stroke och ha en reumatisk sjukdom ger kroppsliga handikapp, dock på lite olika 

sätt. Resultatet ger en förståelse hur personer som genomgått stroke känner och upplever allt 

från handlandet till mat till hur maten sväljs. Att längre inte kunna ta situationen och ätandet 

för givet. Författarna känner hur många upplevelser och känslor hänger ihop med varandra 

mer eller mindre. Detta tror författarna kan ge en förståelse hos sjuksköterskor som vårdar 

olika diagnostiserade personer. Genom att sjuksköterskan har en bred förståelse kring hur 

upplevelser påverkar varandra kan en bättre omvårdnad ges.  

Metodkritik 

Författarna har försökt besvara studiens syfte genom att göra en litteraturstudie med en 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats inspirerad av Downe-Wamboldt (1992). 

Författarna har funderat på hur trovärdighet kan uppnås i uppsatsen genom att titta på vad 

olika författare säger om detta. 

När textenheter togs ut eftersträvade författarna att dessa inte skulle vara för långa eller för 

korta. Att få nog med material att jobba med ansågs också viktigt. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) så bidrar mängden data och lagom stora textenheter till att innebörden inte 

förloras och trovärdighet i uppsatsen ökar. För att höja trovärdigheten på uppsatsen så 

användes artiklar som hade hög- eller medelprocent efter kvalitetsgranskning samt att alla var 

vetenskapligt granskade och kvalitativa. Åtta artiklar togs ut. Enligt Downe-Wamboldt (1992) 

så är en manifest ansats en icke tolkande ansats något som kan höja trovärdigheten. Detta 

användes också i författarnas uppsats. Flera studier (Burnard, 1991; Downe-Wamboldt, 1992; 

Elo & Kyngäs, 2008; Graneheim & Lundman, 2004) visar hur viktigt det är att författarnas 

egna subjektivitet ses bort så att data kan förstås utan att tolka. Vid översättnings av materialet 

så finns risken för att egna värderingar eller misstolkningar något som sänker trovärdigheten. 

Författarna har försökt tänka på detta och genom att noggrant översätta och dubbelkolla mot 

ordböcker och genom att en utomstående kontrollperson har läst översättningarna har vi 

försökt minska risken för detta. Att ha någon annan att läsa översättningarna användes också 

för att de att deltagarnas upplevelser kom fram och inte forskarens. Polit och Beck (2008) 

menar på att bekräftbarhet i resultatet kan påverkas genom forskarnas bias och synvinkel. För 

att över få bekräftbarhet skall resultatet svara på syftet samt att den skall baseras på 

deltagarnas perspektiv. Detta har författarna i litteraturstudien försökt tänka på genom att vara 

textnära och göra så lite tolkningar som möjligt samt att hela tiden gå tillbaka till 
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originalmaterialet och jämföra för att de att nyanser inte tappas. Genom att ha ett rikt innehåll 

i resultatet och citat som styrker resultatet kan överförbarheten och trovärdigheten höjas (Elo 

& Kyngäs, 2008; Graneheim & Lundman, 2004). I litteraturstudien har författarna använt sig 

av citat för att öka både överförbarhet och trovärdighet. Författarna har försökt välja ut citat 

som styrker deltagarnas upplevelser. För att få en ökad trovärdighet har författarna även 

försökt få kategorinamn som täcker all data på ett bra sätt. Enligt Elo och Kyngäs (2008) 

beskrivs detta som viktigt för att få trovärdighet. I genom hela analysen och 

resultatskrivningen har författarna gått tillbaka till originaltext för att få en höjd pålitlighet. 

Resultatet har gåtts igenom flertalet gånger för att det svarar på vårt syfte, baseras på 

deltagarnas perspektiv och inte författarnas bias, egna tolkningar, värderingar. Genom att 

använda Downe-Wamboldt (1992) som inspiration så upplevs att en god struktur har funnits 

genom hela analysprocessen vilket ökar trovärdigheten. Regelbundna diskussioner med 

handledare bidrar också till pålitlighet. Genom att regelbundet ta ett steg tillbaka i analysen 

och vara noggrann upplever författarna att en trovärdighet har eftersträvats. 

 

Slutsats 

Den här uppsatsen ger en inblick i hur personer upplever ätandet efter en stroke. Som 

sjuksköterskor är det viktigt att veta hur varje individ upplever sjukdom då upplevelser alltid 

skiljer sig åt. Med en ökad förståelse och möjlighet att tillgodose personers behov leder detta 

till en individuell vård som kan minska lidande, hjälpbehov och öka rehabilitering och ge 

livskvalité.  

Det viktigt att sjuksköterskan ser personen från ett inifrånperspektiv. Med ett 

inifrånperspektiv kan en god omvårdnad och ett bemötande av personen ske på bästa sätt. Det 

är viktigt att en bra relation med förtroende finns för att sjuksköterskan ska kunna ge stöd och 

möjligheter för personer att ta kontroll över sitt liv igen. Även att se individen är mycket 

viktigt för att kunna lägga upp bra strategier för att hjälpa varje person (Guidetti och Tham, 

2002). I litteraturstudien så upplevde många personer som genomgått stroke att de förlorat 

kontrollen och att matsituationen var obehaglig. För att uppleva kontroll och få en känsla 

välbefinnande kan avslappning vara ett bra sätt. 
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 Sjuksköterskan kan med hjälp av musik och en lugn miljö öva avslappning med personen. 

Detta tror författarna kan ha bra effekt för att lindra stress och oro vid en måltidssituation. 

Personerna som genomgått stroke har ofta svårt att svälja, de sätter i halsen och börjar hosta. 

För att personen ska få det lättare med ätsvårigheterna kan sjuksköterskan se till att en lugn, 

trevlig miljö vid matbordet eftersträvas samt personerna får träna på balans och sits för att öka 

stabiliteten. Dessa interventioner har visat sig ha mycket bra effekt på personer som 

genomgått stroke och stöds utav Jacobsson, Axelsson och Norberg (1997). Sjuksköterskan 

kan träna med personerna att de ska försöka ha en bra sittposition och hålla i gaffel och kniv 

på rätt sätt. För att underlätta sväljandeprocessen kan sjuksköterskan försiktigt massera 

personens hals samt stimulera munnen med en tandborste. Att be personen luta huvudet bakåt 

och ta djupa andetag kan även det underlätta sväljandet (Jacobsson et al., 1997).   

Sjuksköterskan bör även komma ihåg de anhöriga då de också kan behöva stöd. I studien 

(Johansson och Johansson, 2009) beskriver anhöriga till personer med ätsvårigheter att de 

kände ångest, rädsla och skuldkänslor. Studien (Plant, Moore, Richardson, Cornwall, Medina, 

& Ream, 2010) visar att pålitlighet och information var viktiga komponenter för att anhöriga 

skulle känna förtroende för och lita på sjuksköterskan. Detta stödjer studien (Johansson et al., 

2009). Författarna i litteraturstudien tror att genom att ge information till anhöriga, skapa en 

trygg relation och lyssna kan en god omvårdnad till anhöriga ges. Studien (Rawl, Given, 

Given, Champion, Kozachik, Barton, Emsley och Williams, 2002) har gjort en intervention 

för att förbättra psykosocial hälsa hos personer med ny diagnostiserad cancer. Detta visar att 

känslomässigt stöd från sjuksköterskan förbättrade hälsan hos personer vilket ledde till mindre 

ångest och depressioner.  
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