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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Stroke är en folksjukdom som kan leda till lidande och funktionsnedsättningar. 
Den drabbades känsloliv och identitet kan förändras. Hälsa och lidande kan ses som 
processer och upplevelserna är individuella. Syfte: Att belysa människors upplevelse av 
livet efter stroke – ur den drabbades perspektiv. Metod: Narrativ metod valdes för att 
undersöka patientperspektivet. Sju självbiografier lästes och analyserades. Under analysen 
framträdde meningsbärande delar som utgjorde teman och skapade examensarbetets 
resultat. Resultat: Människor som drabbats av stroke upplevde trötthet och svårigheter 
med sinnesintryck vilket påverkade deras liv. Identiteten och kroppsuppfattningen blev 
annorlunda. Språkliga svårigheter uppstod och det krävdes ett nytt förhållningssätt till 
kommunikationen. Att drabbas av en stroke kunde upplevas skamfyllt men tillslut 
hoppfullt. Människor som drabbas av stroke upplever det meningsfullt att utbyta 
erfarenheter och känslor med andra i liknande situation. Det beskrivs även svårigheter att 
hantera trötthet, känslor och att uttrycka sig verbalt. Konklusion: Upplevelsen av livet 
efter stroke är individuell och det är viktigt att sjukvården stöttar under 
återhämtningsprocessen samt upprättar tillfällen där människor kan mötas. Det krävs 
vidare forskning i ämnet för att säkerställa god vård för människor som drabbats av stroke.      
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___________________________________________________________________________ 

Background: Stroke is a widespread disease and can lead to misery and disabilities. The 
emotions and identity can change. Health and misery can be seen as processes and the 
experiences of these are individual. Aim: Illuminate the experience of life after stroke – 
from the patient’s perspective. Method: Narrative method was used in order to investigate 
the patient’s perspective. Seven autobiographies were read and analyzed. During the 
analysis essential parts appeared which formed themes and lead to the results of this paper. 
Result: After the stroke weariness and other difficulties was experienced this affected the 
patient’s life. Identity and body image changed. Difficulties with language appeared and 
demanded a new way of communication. The stroke was shameful but in the end it offered 
hope. It is meaningful for stroke patient’s to share experiences with others in similar 
situations. It is difficult to manage fatigue, emotions and communication. Conclusion: The 
experience of stroke is individual and it is important for health care to support the patient 
in its rehabilitation and establish meeting places for sharing. Further research is necessary 
to ensure good health care for stroke patients. 

  



 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
INLEDNING ........................................................................................................................ 1 
BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

Stroke - en folksjukdom .................................................................................................... 1 
Det nya känslolivet ............................................................................................................ 2 
Vård och behandling vid stroke ........................................................................................ 2 

Utskrivning till hemmet ............................................................................................................................ 3 
Sjuksköterskans roll och ansvar ............................................................................................................... 3 

Hälsa .................................................................................................................................. 4 
Hälsa och lidande ..................................................................................................................................... 5 

Lidande .............................................................................................................................. 5 
Patienten, den lidande människan ..................................................................................... 5 

PROBLEMFORMULERING ............................................................................................ 6 
SYFTE .................................................................................................................................. 7 
METOD ................................................................................................................................ 8 

Urval .................................................................................................................................. 8 
Datainsamling .................................................................................................................... 9 
Analys .............................................................................................................................. 10 
Etiska överväganden ....................................................................................................... 10 

RESULTAT ....................................................................................................................... 12 
En främmande trötthet ..................................................................................................... 12 
När språket tagit en paus ................................................................................................. 12 
Identitet och kroppsuppfattning ...................................................................................... 13 
Att uppslukas av känslor ................................................................................................. 14 
När kroppen och sinnet börjat läka ................................................................................. 15 
Resultatsammanfattning .................................................................................................. 16 

DISKUSSION .................................................................................................................... 17 
Metoddiskussion .............................................................................................................. 17 
Resultatdiskussion ........................................................................................................... 18 
Konklusion ...................................................................................................................... 21 
Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet ........................................... 21 

REFERENSER .................................................................................................................. 23 

 

  



 

1 

 

INLEDNING 

I Sverige drabbas cirka 37 000 människor varje år av stroke varav de flesta är över 75 år. Efter 
en stroke finns det en risk att behöva hjälp dagligen resten av livet. Det kan även krävas att 
människan lär sig anpassa sig till en ny livssituation med en förlorad funktionalitet. Att 
drabbas av stroke kan vara omtumlande för människan. Det kan finnas ett behov av 
professionellt stöd för att kunna acceptera och anpassa sig till situationen. Den förändrade 
situationen kan komma att påverka människans hälsa och leda till ohälsa och lidande för 
individen. Det här examensarbetet syftar till att belysa upplevelser av livet efter stroke – ur 
den drabbades perspektiv.  

BAKGRUND 

Stroke - en folksjukdom 

Vid en stroke förändras plötsligt livet och människan kan komma att få bestående 
funktionsnedsättningar (Berglund, 2001). Det plötsliga insjuknandet i kombination med 
okunskap kan leda till att många både drabbade och närstående upplever en stor kris som 
inbegriper oro och ångest (Hässleholms sjukhusorganisation, 2013).  

Stroke är en av de största folksjukdomarna (WHO, 2006) samt den tredje största dödsorsaken 
(Socialstyrelsen, 2017; Riksstroke, 2017a). År 2016 drabbades 22 000 människor i Sverige av 
stroke (Riksstroke, 2017b). Generellt beräknas att cirka 30 000 människor insjuknar för första 
gången i stroke årligen (Riksstroke, 2017a). Utöver dessa återinsjuknar cirka 7000 varje år 
(Terént, 2007). Vid en stroke drabbas hjärnan av ischemi vilket leder till cellnekros och 
vävnadsskada i det utsatta området (Ericson & Ericson, 2012). De som drabbas av stroke är 
oftast män över 75 år. Riskfaktorer utöver kön och ålder är högt blodtryck, höga blodfetter, 
diabetes, förmaksflimmer, rökning och låg fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2017; Wester, 
2011). Insjuknandet sker plötsligt och vid symtomdebut krävs omedelbar vård och 
behandling. Detta för att minska risken för kvarstående men och död (Ericson & Ericson, 
2012). Symtomen vid det plötsliga insjuknandet kan variera beroende på var i hjärnan det 
uppstår ischemi (Lindgren, 2011). Ofta förekommer symtom som förlamning och förlust av 
känsel samt tal (Carlström, 2001). Det kan även förekomma neurologiskt bortfall (Lindgren, 
2011) av till exempel muskeltonus samt yrsel och balansbesvär (Ericson & Ericson, 2012).  

Stroke kan leda till kvarstående funktionsnedsättningar och svårigheter för människan som 
drabbats av stroke (Berglund, 2001). En svårighet som kan uppstå efter en stroke är problem 
med tal och skrift samt förståelsen av dessa. Det kallas afasi och kan leda till 
kommunikationssvårigheter och till problem att interagera med andra (Eide & Eide, 2009; 
Socialstyrelsen, 2017). Människan kan även få problem med nedsatt sväljförmåga (Petersson, 
2007) och ätförmåga. Detta kan leda till bland annat undernäring och ökad aspirationsrisk. 
Dessa faktorer kan medföra ökade risker för infektioner och lidande (Schwarz, Coccetti, 
Murdoch & Cardell, 2017).  En stroke kan också ge nedsatt kognitiv förmåga, det vanligaste 
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är minnesstörningar. Insjuknande i stroke kan innebära psykiska och emotionella reaktioner så 
som posttraumatiskt stressyndrom, depression, ökad känslosamhet och ångest 
(Socialstyrelsen, 2017).  

Det nya känslolivet 

Efter en stroke är den drabbade extra känslig och sårbar (Cumming, Collier, Thrift & 
Bernhardt, 2008). Människor som drabbas av stroke kan få svårigheter att kontrollera sina 
känslor. Det innebär att deras känslor kan vara överväldigande och de kan ha svårt att avvärja 
negativa känslor. De kan även uppleva omedvetenhet kring sitt känsloliv och ha svårt att 
acceptera känslorna vilket gör att det är svårt att anpassa sig till sociala sammanhang (Cooper, 
Phillips, Johnston, Whyte & MacLeod, 2015). Tiden efter en stroke kan innebära en 
emotionell labilitet vilket kan upplevas som ett problem (Norman, O’Donnell, Creamer & 
Barton, 2012). Det kan ta upp till 18 månader innan känslorna har stabiliserats och människan 
upplever att hon fungerar bättre i samhället. Det är dock individuellt och alla upplever inte 
detta (Cooper et al., 2015). Många lider av posttraumatiskt stressyndrom i sviterna efter en 
stroke (Norman et al., 2012). Några symtom på posttraumatiskt stressyndrom är 
sömnrubbningar, irritation och aggressionsutbrott samt koncentrationssvårigheter (WHO, 
1992). Posttraumatiskt stressyndrom är en orsak till att det kan vara svårt att reglera och 
hantera sina känslor (Ehring & Quack, 2010). En tredjedel av alla som drabbas av en stroke 
utvecklar depression och kan uppleva nedsatt livskvalitet. Depressionen kan leda till social 
isolering och sämre återanpassning till livet. Socialt stöd kan erbjuda emotionell stabilitet för 
den drabbade individen (Salter, Foley & Teasell, 2009). Stroke kan leda till förändrad 
kroppslig och/eller mental funktionalitet hos den drabbade (Socialstyrelsen, 2017). En 
förändrad livssituation kan leda till en ny tillvaro och ohälsa kan uppstå om inte en balans kan 
uppnås i den nya tillvaron (Kneck, 2013). 

Vård och behandling vid stroke 

Det finns olika behandlingsåtgärder vid stroke. Efter det akuta skedet övervakas patientens 
medicinska och neurologiska status på sjukhus. Patientens olika förmågor utreds och 
utvärderas som bland annat svälj- och minnesförmåga. Beroende på patientens behov sätts 
lämplig behandling och rehabilitering in (Ericson & Ericson, 2012). Rehabilitering 
kännetecknas av medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska åtgärder för att återställa 
funktionalitet efter en sjukdom. Detta för att kunna återgå till ett normalt liv (NE, 2017). 
Rehabilitering syftar till att hälsa och optimal funktion för individen ska återupprättas 
(Eriksson, 2014). Den som drabbats av stroke kräver rehabilitering omedelbart och det finns 
ett behov av ett tvärprofessionellt team runt den drabbade för att säkerställa god 
rehabilitering. Tidigt insättande av sjukgymnastik kan förhindra spasmer, felställning i leder 
och muskelstelhet (Ericson & Ericson, 2012). En bra rehabilitering kan leda till en bättre 
rörlighet samt att det finns en hopp om ytterligare förbättring (Barker & Brauer, 2005). Om 
patienten mobiliseras inom 24 timmar efter symtomdebut minskar detta förekomsten av 
symtom på depression och ångest. Effekten av mobiliseringen är bestående under den 
drabbades återhämtningsprocess (Cumming et al., 2008). Om tvivelaktig rehabilitering erhålls 
kan det leda till att människan upplever hopplöshet och oförmåga att hitta motivation och 
lösningar för att återfå en normal funktion (Barker & Brauer, 2005). Det bör finnas möjlighet 
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till samtalsstöd under hela rehabiliteringstiden (Socialstyrelsen, 2017). Detta för att många 
människor som drabbats av stroke har problem med posttraumatiskt stressyndrom (Norman et 
al., 2012) samt har svårigheter att hantera sina känslor (Cooper et al., 2015). Det är viktigt att 
människor i kris får adekvat psykologiskt stöd för att säkerställa ett psykiskt välmående trots 
den påfrestande situationen (Eide & Eide, 2009). Dock är det mindre vanligt i dagsläget att 
strokepatienter erbjuds samtalsstöd på grund av att sjukvårdens resurser inte räcker till 
(Socialstyrelsen, 2017).  

Människan kan komma att behöva hjälp med Allmän Daglig Livsföring, ADL, efter en stroke 
(Riksstroke, 2015). Rehabiliteringen är viktig för att minska behovet av hjälp med ADL. 
Rehabiliteringen kan omfatta olika typer av träning, bland annat gångträning, balansträning, 
språkträning, minnesträning (Socialstyrelsen, 2017) ätträning samt arm- och benträning där 
musklerna sträcks ut för att förhindra kontrakturer (Ericson & Ericson, 2012). Det önskas stöd 
från vården och det finns förhoppning om att vården ska göra att människans funktioner 
förbättras (Barker & Brauer, 2005). Det är viktigt med uppföljning för att undvika ett 
återinsjuknande. Uppföljningen kan innebära motivation till livsstilsförändringar, 
hälsokontroller och läkemedelsgenomgångar. Att ha drabbats av en stroke ökar risken att 
återinsjukna i andra hjärt- och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2017). 

Utskrivning till hemmet 

Oftast vårdas en strokepatient på sjukhus den första tiden efter insjuknandet. Den somatiska 
strokevården kostar det svenska samhället 18 miljarder per år (Riksstroke, 2017b). Stroke är 
den sjukdom som tar upp flest vårdplatser på sjukhus (Ericson & Ericson, 2012). Sedan 90-
talets slut har en arbetsmodell utvecklats för att möjliggöra tidig utskrivning från sjukhus med 
uppföljning och rehabiliterande vård i hemmet. Detta är möjligt för de patienter som har fått 
milda funktionsnedsättningar. Internationellt kallas denna modell för ESD, Early Supported 
Discharge (Cobley, Fisher, Chouliara, Kerr & Walker, 2013). I Sverige kallas denna modell 
Tidigt koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre efter stroke. 
Denna modell innebär att det finns ett tvärprofessionellt team som planerar och övervakar 
vården samt koordinerar en utskrivning till hemmet. Detta team bör bestå av sjuksköterska, 
läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, biståndshandläggare, logoped och psykologiskt stöd 
(Suarez, 2016). Vid större funktionsnedsättningar behöver patienten få mer hjälp och stöd från 
teamet (Socialstyrelsen, 2017). Vården fortsätter i samarbete med kommunala insatser 
och/eller primärvård (SBU, 2015). I dagsläget är detta en modell som är svår att implementera 
då sjukvårdens resurser inte räcker till (Socialstyrelsen, 2017). Det uppskattas av människor 
som drabbats av stroke att få snabb rehabilitering och fortsatt stöd i hemmet. Rehabilitering i 
hemmet ger mer integritet och blir mer anpassat till individen (Cobley et al., 2013).  

Sjuksköterskans roll och ansvar 

Sjuksköterskan har en väsentlig roll i vården av människor som drabbas av stroke (Suarez, 
2016). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskan fyra ansvarsområden 
som är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Detta ska 
göras med respekt för mänskliga rättigheter och med värdighet för patienten. Sjuksköterskan 
har ett ansvar att lämna korrekt information och upprätthålla god omvårdnad. Sjuksköterskans 
profession ska präglas av lyhördhet och respekt för patienten och dess närstående (SSF, 
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2017). Sjuksköterskans profession styrs bland annat av Hälso- och sjukvårdslagen, 
Patientsäkerhetslagen och Patientlagen. Hälso- och sjukvårdslagen ansvarar för att god vård 
ges och anger målen med hälso- och sjukvården (SFS 2017:30). Patientsäkerhetslagen ska 
främja patientsäkerhet och minska risken för vårdskador. Det är även denna lag som är 
bestämmande för sjuksköterskans legitimation (SFS 2010:659). Patientlagen finns för 
patientens rättigheter så som självbestämmande och delaktighet i vården (SFS 2014:821).       

Hälsa 

Hälsa ses som en helhet och är en del av människan som består av kropp, själ och ande. Hälsa 
är dynamiskt och påverkas av många olika faktorer. Den är relativ och varierar från människa 
till människa och från kultur till kultur. Hälsa är även individuell och avgörs av den enskilda 
individens upplevelse. Hälsa innefattar även döden (Eriksson, 2014). 

Hälsa beskrivs som en process inom människan. Människan kan delas upp i olika nivåer; 
animal, mänsklig och kulturell. På den animala nivån finns reella tecken på hälsa och ohälsa. 
På den mänskliga nivån beskrivs känsla av välbefinnande samt motivation för hälsa och 
ohälsa. På den kulturella nivån beskrivs vilka värderingar som finns kring sjukdom och 
friskhet. Upplevelsen av hälsa är individuell och människan kan uppleva sjukdom trots reell 
hälsa. Detta kan beskrivas med hjälp av en modell. Denna modell kallas hälsokorset och delas 
i olika sektioner. En av dessa sektioner är en känsla av välbefinnande trots sjukdom, ofta har 
dessa människor accepterat sin situation och känner mening. I nästa sektion upplevs hälsa och 
välbefinnande utan förekomst av sjukdom. Nästa sektion innebär upplevd ohälsa utan 
förekomst av reell sjukdom. Den sista sektionen innebär upplevd ohälsa med reella tecken på 
sjukdom. Hälsa upplevs även i relation till vår kultur där samhället är en indikator på 
upplevelsen av hälsa och ohälsa (Eriksson, 2014). 
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Hälsa och lidande 

Hälsa ses som en helhet och lidande gör att helheten rubbas. Helheten utgörs av människans 
kropp, själ och ande och dessa kan inte skiljas från varandra. Lidande kan ge hälsa en mening 
eftersom människan blir medveten om möjligheter. Om lidandet ses som en del av 
mänskligheten kan lidandet även ses som en del av hälsan. Hälsa är alltså det uthärdliga 
lidandet. Hälsa beskrivs som en rörelse i tre nivåer, görande, varande och vardande. Görande 
är en objektiv hälsa baserad på yttre kriterier. Varande består av strävan efter balans och 
harmoni. Vardande är att människan strävar efter försoning med livets omständigheter och är 
bekant med lidande. Det finns också olika nivåer av lidande i relation till hälsans nivåer. Att 
ha ett lidande innebär att människan är främmande för sig för själv, det är att styras av yttre 
omständigheter. Människan kan också vara i lidandet och uppleva oro samt att varandet inte 
räcker till. En nivå är att varda i lidandet som präglas av kampen och på andra sidan av 
kampen kan mening med lidandet hittas (Eriksson, 1994).    

Lidande 

Begreppet lidande har under den tidigare hälften av 1900-talet tenderat att ersättas med andra 
begrepp som till exempel smärta, ångest och sjukdom. Nu ses tendenser till att begreppet 
lidande är på väg tillbaka som begrepp inom vårdvetenskap. En motsats till begreppet lidande 
är lust. Lidande kan ses som en kamp mellan det goda och det onda. Lidande förekommer i 
olika dimensioner. Dessa dimensioner är dels något negativt som ansätter människan, till 
exempel smärta eller plåga. Det kan även vara någonting människan måste leva med, till 
exempel åkomma eller sjukdom. En dimension som förekommer är även kampen eller 
prövningen och ytterligare en dimension är något konstruktivt och meningsbärande som till 
exempel lust och njutning. Det finns också en dimension för lidande som uttrycker ett begär 
eller brist. Medlidandet är den sista dimensionen av att lida. Ifall inte människans lidande 
bekräftas kan det uttrycka tvivel på hennes trovärdighet. Detta kan öka hennes lidande 
eftersom hon blir ett offer för betvivlande. Lidande kan orsakas av vad som helst och är en 
individuell upplevelse. Lidandet har alltid varit en del av människans liv men genom åren har 
uttrycket förändrats. Dock är lidandet detsamma nu som det alltid varit, ett döende (Eriksson, 
1994).  

Lidande är vägen från oro och ångest och genom att erkänna dessa känslor leder det till 
lidandets kamp och slutligen till acceptans. I lidandets kamp finns det rörelse vilket utgör 
hopp om lust och mening med livet. Lidandet har fyra grundpositioner. Dessa är det goda 
lidandet som innebär en utveckling och en tillväxt mot att bli en hel människa. Det onda 
lidandet där människan uppfattar sin situation som hopplös. En ytterligare grundposition är 
den goda lusten där livsglädje och mening finns. Slutligen finns den onda lusten, där 
människan är driven av sin passion och inte klarar att hantera sitt liv (Eriksson, 1994). 

Patienten, den lidande människan 

Begreppet patient har tidigare definierats som den lidande människan med starka kopplingar 
till livets alla dimensioner. Den lidande människan hade fortfarande passioner och lustar. 
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Numera inbegriper begreppet patient både en objektiv och en subjektiv dimension. Den 
objektiva dimensionen är att rätt symtom uppvisas som indikerar en viss sjukdom. Den 
subjektiva dimensionen är upplevelsen av att vara sjuk eller vara lidande. Vården i dagens 
samhälle syftar till att ge god vård och minska lidande men ibland orsakar vården mer lidande 
än nödvändigt. Hela sjukvårdssystemet kan bidra till ett lidande och ökade skamkänslor hos 
patienten genom till exempel köer och att själv behöva be om information. Patienten kan 
uppleva lidande relaterat till sjukdom och behandling. Detta lidande kan orsakas av smärta, 
både kroppslig och själslig. Det själsliga lidandet sker ofta i relation till skam och skuld inför 
sjukdomen. Känslan av skam behöver inte vara något patienten orsakar själv utan 
vårdpersonal och samhället kan vara orsak (Eriksson, 1994). 

Att vara sjuk och patient innebär att livet rubbas och att människan drabbas av ett lidande som 
berör hela livssituationen. Genom att patientens värdighet upprätthålls och patienten får den 
vård som behövs utan att fördömas kan lidandet hos patienten minska. För att andra ska ha 
förståelse för lidandet måste det finnas lyhördhet för människans uttryck av det. Det krävs 
även finkänslighet för att möta lidandet och genom att bekräfta lidandet kan människans 
värdighet återupprättas. Varje enskilt lidande är unikt och alltid bestående av både gott och 
ont samt lust och lidande. Beroende på människans livssituation och förförståelse kommer 
lidandet bestå av olika aspekter och uttryckas på olika sätt. När lidandet är som störst kan det 
vara svårt för människan att förmedla sitt lidande. Lidande människor undrar ofta varför de 
lider. Det är först när människan under lidandets kamp släpper taget om frågan varför som 
försoning kan uppnås. Det kan dock ändå vara viktigt att reflektera över lidandets ursprung. 
När en människa lider upplever hon sig även kränkt. Detta gör att hon har svårt att berätta om 
sitt lidande för andra. Lidandet medför även sorg som kan upplevas skamfyllt. När människan 
upplever att ingen förstår hennes behov är det ett lidande för henne. Det uppstår mening med 
lidandet när människan förlikar sig med sitt lidande och hittar meningen igen (Eriksson, 
1994).  

PROBLEMFORMULERING 

Varje år drabbas cirka 37 000 människor i Sverige av stroke, antingen för första gången eller 
så har de återinsjuknat. Samhället bekostas 18 miljarder per år för somatisk strokevård. 
Många blir beroende av hjälp med ADL i sviterna efter stroke. Den förändrade livssituationen 
kan medföra rubbningar i människans helhet och orsaka lidande. Människans upplevelse av 
hälsa kan förändras och ohälsa kan uppstå för individen. Då många i Sverige drabbas av 
stroke och därmed får ett vårdbehov påverkar det även samhället. Det kan vara av vikt att 
belysa hur människor upplever livet efter stroke för att få ökad förståelse och kunskap. Det är 
även viktigt att sjuksköterskan får reda på vilket stöd patienten kan komma att behöva. Då 
sjuksköterskan främst möter patienten i anslutning till insjuknandet kan det tänkas att 
sjuksköterskan behöver mer kunskap om den återhämtningsprocess patienten kommer att 
genomgå under sitt tillfrisknande. Patienten kan behöva genomföra förändringar i livet för att 
förebygga återinsjuknande och annan ohälsa. Det kan vara svårt att återanpassa sig till livet 
efter stroke med nedsatt funktionalitet och förändrat känsloliv. Det kan därför vara av stor 
vikt att få stöd från sjuksköterskan eller annan vårdprofession. Det kan krävas att patienten får 
hjälp och stöd resten av livet, både kroppsligt och känslomässigt. Upplevelsen av att återgå till 
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livet efter en stroke är individuell. Denna individuella upplevelse kan belysas genom att 
analysera självbiografier. 

SYFTE 

Syftet var att belysa människors upplevelser av livet efter stroke – ur den drabbades 
perspektiv.  
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METOD 

För att undersöka patientperspektivet valdes det att läsa självbiografier och narrativ metod 
valdes för att analysera dem. Detta innebär att patientberättelser läses för att erhålla kunskap 
om hur den enskilda individen upplever hälsa och ohälsa (Dahlborg-Lyckhage, 2017). 
Människan känner ett behov av att dela med sig av erfarenheter som rör hälsa och sjukdom. 
Detta för att göra erfarenheten förståelig, både för sig själv och för andra. När narrativ 
forskning bedrivs görs det med syftet att förstå meningsinnehållet och själva berättelsen. En 
berättelse består av den språkliga utformningen och tankeinnehållet som berättaren vill 
förmedla. Dessa båda är det som skapar mening och betydelse i berättelsen. En berättelse är 
också en text som skildrar ett handlings- eller tidsförlopp och som har en början, en mitt och 
ett slut (Skott, 2017). När en text analyseras narrativt är det viktigt att en helhet skapas och en 
överblick över materialet. Vid första läsningen ska materialet läsas som en helhet och utan att 
analysera. Systematisk genomgång av texten är viktig för att identifiera de meningsbärande 
delarna (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Den egna förförståelsen kommer påverka hur texten 
tolkas och vilka delar som anses vara meningsbärande. Det är dock viktigt att under läsandets 
gång inte låta läsandet präglas av den egna förförståelsen (Skott, 2017). Därefter påbörjas en 
analysfas där det som är meningsbärande för att besvara syftet sorteras ut. Alla 
meningsbärande delar ska relateras till helheten och förstås i sitt sammanhang. Finns det 
liknande meningsbärande delar i texten och om de kan sammanföras till en kategori eller ett 
tema så genomförs det. Då skapas kategorier eller teman som beskriver ett mönster som utgör 
den nya helheten vilket är grunden för resultatet. De kategorier eller teman som 
uppmärksammas kan bestå av metaforer och inte enbart av enstaka ord (Dahlborg-Lyckhage, 
2017).   

Urval 

Vid narrativ metod kan ett flertal källor användas, bland annat dagbok, självbiografi, memoar, 
novell och skönlitterär roman. Texterna måste vara berättande och beskrivande (Dahlborg-
Lyckhage, 2017). En narrativ berättelse bygger på författarens tolkning av sanningen och 
världen (Segesten, 2017). Det viktiga med att använda sig av narrativa berättelser är att 
berättelserna beskriver problemområdet som valts att undersöka (Dahlborg-Lyckhage, 2017). 

I detta examensarbete har självbiografier valts. Detta för att kunna belysa människors 
upplevelser av livet efter stroke. Inklusionskriterierna var att de självbiografier som valdes 
skulle vara skrivna av personer som drabbats av stroke och beskriver livet efter det. 
Självbiografierna skulle vara på svenska, antingen som originalspråk eller översatta till 
svenska. Både män och kvinnor har författat självbiografierna som valdes. Varken inklusions- 
eller exklusionskriterier ställdes för ålder på författare till självbiografierna. Detta för att få en 
bredare bild av området. De självbiografier som valdes var skrivna av personer mellan 17 och 
67 år och var skrivna mellan år 1997 och 2017. Förhoppningen var att dessa skulle ge en bred 
bild över problemområdet. De böcker som var skrivna av anhöriga till människor som 
drabbats av stroke eller på annat sätt inte var självbiografiska exkluderades.  
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Datainsamling 

En Google-sökning med sökorden ”stroke, självbiografi” gjordes för att skapa en överblick 
över utbudet av självbiografier inom området stroke. Det upptäcktes att det fanns 
självbiografier som berörde examensarbetets syfte. Ytterligare sökning gjordes för att hitta 
relevanta titlar. Denna sökning gjordes på biblioteket på Högskolan i Skövde med sökorden 
”stroke, självbiografi”. Där hittades elva titlar som sammanfattningen lästes på och av dessa 
valdes fyra ut. De titlar som valdes bort var inte skrivna ur ett självbiografiskt perspektiv. 
Under Google-sökningen hade två titlar hittats som inte fanns på högskolans bibliotek och 
dessa hittades på Bokus.se. Sammanfattningen av dessa lästes och beställdes hem via 
Bokus.se.  

Självbiografierna som valdes från högskolans bibliotek var Bauby, Jean-Dominique; Fjärilen i 
glaskupan, Jekander, Anita; Det gick en propp - en bok om att få stroke, Olsson, Margareta; 
Vändtänd, Taylor, Jill Bolte; Min stroke och Trollsten, Ingrid; Mitt andra liv. De som köptes 
från Bokus.se var Edman, Barbro; Stroke - Min och de vita änglarnas kamp samt Thåström, 
Jessica; Ett spegelvänt exempel - självbiografi om kampen att överleva en stroke i tonåren. 

Bauby, Jean-Dominique: Fjärilen i glaskupan (1997); 148 sidor.  
En 43årig man drabbas av en stroke och blir totalförlamad, så kallat locked-in syndrom. Han 
kan endast röra ett ögonlock och genom att blinka förmedlar han sin historia. Med hjälp av en 
logoped utvecklas ett alfabet var igenom denna kommunikation sker. Han berättar om 
upplevelsen av att vara fast i sin egen kropp utan att kunna uttrycka sig och om svårigheterna 
i kontakten med närstående. Eftersom skadorna av stroken var så omfattande befann han sig 
resten av sitt liv på sjukhus.  

Edman, Barbro: Stroke - Min och de vita änglarnas kamp (2017); 19 sidor. 
En 67årig kvinna drabbas av en stroke och beskriver sina svårigheter efteråt. Hon berättar om 
hennes väg tillbaka till livet och även om sin mans svårigheter att hantera situationen. Hon 
berättar om rädslan och oron inför vad som ska hända. Hon upplever att hon varit i dödens 
väntrum. 

Jekander, Anita: Det gick en propp - en bok om att få stroke (2003); 143 sidor. 
En 41årig kvinna drabbas av en stroke och berättar om vägen tillbaka till livet och hur hon 
måste genomföra förändringar för att vardagen ska fungera med hennes osynliga 
funktionsnedsättning. Hon berättar om sina minnessvårigheter och sin känslighet för stress 
vilket leder till en oförmåga att klara av hennes tidigare arbete. Hon berättar också om 
omgivningens okunskap och oförståelse.  

Olsson, Margareta: Vändtänd (2008); 184 sidor. 
En 59årig kvinna drabbas av en stroke och berättar om afasi och hur det var att inte kunna 
uttrycka sig i språk. Hon berättar om vägen tillbaka till att kunna använda språket igen. Hon 
berättar hur hon upplevde att hennes personlighet förändrades och att hon blev annorlunda. 
Hon beskriver även känsligheten för nya sinnesintryck och förändringar. 
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Taylor, Jill Bolte: Min stroke (2006); 186 sidor. 
En 37årig kvinna drabbas av en stroke. Hon berättar om svårigheterna att lära sig språket igen 
eftersom hennes gamla kunskaper delvis hade fallit bort i samband med stroken. Hon har 
svårt med många och nya sinnesintryck. Hon berättar om sin tacksamhet över stödet hon fått 
för att komma tillbaka till sin tillvaro. 

Thåström, Jessica: Ett spegelvänt exempel - självbiografi om kampen att överleva en 
stroke i tonåren (2014); 665 sidor. 
En 16årig tjej drabbas av en stroke och berättar om hur det är att i tonåren anpassa sig till en 
ny identitet och till en ny vardag. Hon berättar också om hur det var att möta omgivningen 
och att inte kunna vara den hon känner att hon är på insidan. Hon upplever att livet delades i 
livet innan stroken och livet efter, även den hon var innan och den hon var efteråt.  

Trollsten, Ingrid: Mitt andra liv (2010); 254 sidor. 
En 39årig kvinna drabbas av en stroke och berättar om hur det är att förlora sin rörlighet och 
sitt språk samt kommunicera via hjälpmedel. Hon berättar även om hur det är att förändras 
och inte uppskatta samma saker i livet som tidigare. Hon berättar om att det är viktigt att vara 
betydande för någon annan och att det kunde leda till en ökad acceptans för situationen.  

Analys 

Självbiografierna delades upp så hälften lästes vardera. När dessa lästes för första gången 
gjordes detta med öppenhet och nyfikenhet inför dess helhet. Därefter lästes självbiografierna 
igen och anteckningar gjordes under läsandets gång för att hitta meningsbärande delar som 
relaterade till examensarbetets syfte. Relevanta delar valdes ut och lästes gemensamt. Dessa 
delar diskuterades och reflekterades över för att hitta meningsbärande delar och för att inleda 
analysen. De meningsbärande delarna av självbiografierna sorterades in under olika rubriker. 
Rubrikerna utgjorde till en början olika teman och slogs sedan samman till bredare teman. En 
sammanställning gjordes och diskuterades för att komma fram till likheter och olikheter 
mellan texterna samt vilka delar som besvarade examensarbetets syfte. Temana kom att bilda 
resultatets berättelse. Analysen resulterade i en tolkning av självbiografierna och utgör 
resultatet i detta examensarbete. 

Etiska överväganden 

Forskningsetik syftar till att värna om människors integritet och självbestämmande. Det finns 
en risk att människor utnyttjas för att erhålla kunskap då människor används som 
forskningsinstrument. Det är därför viktigt att alla människor bemöts med respekt och att 
människans integritet upprätthålls. Om inte forskningsetik följs kan det göra att forskningens 
anseende sjunker (Kjellström, 2017). För att säkerställa forskningsetisk kvalitet finns det 
principer och lagar inom den medicinska forskningen som redogör att människan är viktigare 
än vetenskapen. En etisk kommitté behöver godkänna forskningen för att den ska få 
finansiering och kunna publiceras (Registerforskning, 2016). För att forskning ska följa etiska 
riktlinjer måste hänsyn tas till tre aspekter. Dessa är att forskningen baseras på väsentliga 
frågor, god vetenskaplig kvalitet ska uppnås samt att forskningen genomförs med etiska 
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metoder. Vid datainsamling bör insamlande ske utan att informanterna kränks. Det finns en 
risk vid tolkning av berättelser att feltolkningar förekommer och på detta sätt kränker eller 
nedvärderar informanten (Kjellström, 2017). Då det valts att ta del av offentligt publicerade 
självbiografier kan det antas att dessa texter är tillgängliga att användas. Det krävs dock 
respekt för författarens integritet och med avsikten att sprida kunskap i ämnet. Det finns 
anledning att tro att författarna skrivit böckerna i syfte att dela med sig av upplevelser och 
erfarenheter och på detta sätt bidra till att förmedla kunskap. Ansträngningar har gjorts för att 
inte förvanska författarnas textmassa och bibehålla innebörden av självbiografierna.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i fem teman; En främmande trötthet, När språket tagit en paus, Identitet 
och kroppsuppfattning, Att uppslukas av känslor och När kroppen och sinnet börjat läka. 
Dessa teman har framträtt ur självbiografiernas berättelse och analysen av dessa. Berättelserna 
har en början, en mitt och ett slut och kronologin kvarstår i detta resultat. 

En främmande trötthet 

Människorna som drabbats av stroke upplevde trötthet och orkeslöshet den första tiden efter 
insjuknandet. Det var svårt med många olika sinnesintryck eftersom det ökade tröttheten 
(Olsson, 2008; Taylor, 2006; Trollsten, 2010). De upplevde att all aktivitet var begränsad och 
krävde stor vila efteråt. Det var svårt att orka både fysisk och mental aktivitet på samma dag 
(Taylor, 2006; Thåström, 2014). Ett exempel på en tröttande miljö var sjukhusmiljön där de 
många sinnesintrycken och att vara med andra sjuka upplevdes som förvirrande och svårt 
(Thåström, 2014).  

Att ha en funktionsnedsättning på sjukhuset upplevdes som accepterat, men inte i hemmiljön 
(Thåström, 2014). Att tvingas flytta på grund av att ha blivit nekad bostadsanpassning kändes 
ledsamt (Trollsten, 2010). Världen utanför sjukhuset kändes skrämmande och annorlunda, 
ingen värld upplevdes som trygg. Allt smakade, luktade och såg annorlunda ut. Färger 
upplevdes som starkare, former större, ljud mer öronbedövande och dofter som skarpare. Det 
kändes som att inte tillhöra den verkliga världen och att komma från en annan planet 
(Thåström, 2014). Integration med andra var svårt på grund av att den drabbade kunde känna 
sig avskild från verkligheten och inte deltagande i samma värld (Olsson, 2008). Det kunde 
vara svårt att gå tillbaka till jobbet på grund av den bullriga miljön samt chefens oförståelse. 
Arbetsmiljön medförde trötthet, retlighet och irritation och ledde senare till ett behov att 
förändra jobbsituationen (Jekander, 2003). Det var svårt att umgås med bland annat 
barnbarnen på grund av ljudnivån som orsakade stor trötthet (Olsson, 2008). 

Även långt efter stroken påverkades människan av hjärntrötthet vilket gav en känsla av 
desorientering, apati och illamående. Tröttheten beskrevs som att bli tömd på syre. Handla i 
mataffären och inte hitta rätt produkt kunde vara ångestframkallande och mataffären kändes 
som en labyrint. Det krävdes planering för att inte återinsjukna till exempel genom att inte 
sitta still en längre tid (Thåström, 2014).  

När språket tagit en paus 

Vid insjuknandet i stroke upptäckte flera av de drabbade att talet inte fanns kvar vilket var 
skrämmande (Taylor, 2006; Trollsten, 2010). Tankar och ord sågs som bilder och det krävdes 
djup koncentration för att urskilja röster och tankar från bakgrundsljuden. För att uppfatta 
sammanhang lades fokus på omgivningens sinnesstämningar (Taylor, 2006). Under första 
tiden på sjukhuset var den drabbade tvungen att använda ett pappersark med alfabetet på för 
att kunna kommunicera. Efter en tid erhölls andra hjälpmedel som underlättade för 
kommunikationen. Trots detta upplevdes omgivningen prata över huvudet på dem. Detta 
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gjorde att de som drabbats av stroke kände sig osedda och kränkta (Trollsten, 2010). Ett 
alfabet skapades som innebar att när rätt lästes upp skulle personen blinka och på så sätt 
bildades ord (Bauby, 1997). Det var för vissa som drabbats av stroke som lett till afasi lättare 
att formulera sig i text än verbalt och kommunicerade främst på detta sätt i början. Det var 
svårt att ha förståelse för hur lång process det kunde vara att få tillbaka språket (Olsson, 
2008).   

Människan som drabbats av stroke upplevde att en strategi var tvungen att utvecklas för att 
dölja bristen på språk. Det fanns ett behov av hjälp för att hitta tillbaka till språket (Jekander, 
2003). Det var svårt att tänka abstrakt och bokstäver uppfattades som krumelurer utan 
innebörd (Taylor, 2006). Det var en sorg att inte kunna använda språket på samma sätt som 
tidigare (Olsson, 2008). De beskrev att logopeden hade en ovärderlig roll för att utveckla 
språket (Bauby, 1997; Jekander, 2003; Olsson, 2008). Logopeden gav möjligheten att träna på 
språk, både genom tal, skrift och läsning (Jekander, 2003; Olsson, 2008). Behovet av att få 
samtala med någon om vad som hänt, sina tankar, känslor och sin identitet var stort. Kuratorer 
upplevdes vara ett stort stöd för att kunna göra detta (Olsson, 2008). 

Vid telefonkontakt med anhöriga upplevde sig människan omslingrad av kärlek och 
beskyddad. Brevväxling kunde upprätthålla gemenskap med anhöriga och öka förståelsen för 
att interaktion var möjlig trots kommunikationssvårigheter (Bauby, 1997). Eftersom den 
språkliga förståelsen var bristande var det viktigt vilken energi som förmedlades i rummet. 
Om rädsla och negativ energi förmedlades kunde trötthet uppstå (Taylor, 2006). 
Kommunikation var mödosamt och tidskrävande för människan som drabbats av stroke. Det 
som tidigare varit självklart, till exempel sarkastisk humor, var omöjligt eftersom det tog flera 
minuter att slutföra en mening (Bauby, 1997). Vissa människor som drabbats av stroke fick 
hinder som gjorde det fysiskt omöjligt att lära sig tala igen trots att den språkliga förståelsen 
fanns (Trollsten, 2010). Andra kunde genom lång träning och tålamod till sist få språklig 
förståelse både i tal och skrift (Taylor, 2006).    

Identitet och kroppsuppfattning 

Kort efter att ha drabbats av en stroke kunde det vara svårt att orientera sin kropp och känna 
dess avgränsning mot omvärlden (Taylor, 2006). Det kändes som att en kroppsdel var utanför 
kroppen och inte en integrerad del av kroppen (Edman, 2017). Detta var något som upplevdes 
under en lång tid. De drabbade beskrev också att de kände sig felplacerade och fastsydda i en 
annan kropp. När människans hjälpbehov ökade gav det känslan av att vara en förvuxen bebis 
(Thåström, 2014). Människan som drabbats av stroke beskrev sin kropp som en fågel med 
brutna vingar (Bauby, 1997). En känsla av skröplighet uppstod då jämförelse gjordes med 
äldre patienter (Trollsten, 2010). Utseendet var detsamma men upplevelsen av sig själv var 
inte det (Taylor, 2006). Den gamla identiteten var förlorad och insidan skiljde sig från utsidan 
(Thåström, 2014). Det var svårt att känna igen sig själv med sina tankar och känslor och det 
upplevdes att det utvecklats en ny person (Olsson, 2008). En del i att få behålla den tidigare 
självbilden var att på sjukhuset kunna använda egna och självvalda kläder som kunde spegla 
personligheten. Vissa ville inte använda sjukhuskläder eftersom detta negativt påverkade 
känslan av sig själva (Bauby, 1997; Trollsten, 2010). Att använda sina egna kläder återställde 
känslan av att vara sig själv (Thåström, 2014).  
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Människan som drabbats av stroke upplevde frustration över kroppens dåliga funktionalitet 
och över att kroppen inte ville samarbeta. Att lära sig gå igen kändes som att lära sig gå på ett 
ben som inte fanns (Thåström, 2014). Hjälpmedel betraktades med hatkärlek eftersom det var 
en påminnelse om funktionsnedsättningen men de erbjöd även hjälpen som behövdes. Med 
tiden kvarstod enbart tacksamhet för hjälpmedlen (Trollsten, 2010). Det var ansträngande att 
känna sig övervakad och berövad sin självständighet (Olsson, 2008). Det var även påfrestande 
när behov av hjälp med praktiska ärenden så som ekonomi fanns (Trollsten, 2010). 
Människan kunde få en bättre självkänsla när det fanns en uppgift och hon kände sig 
förmögen att lösa problem (Olsson, 2008). Under återhämtningsprocessen var det viktigt att 
skapa nya drömmar och mål som stämde överens med den nya personligheten. Till den nya 
personligheten krävdes det också att ett nytt egenvärde utvecklades (Taylor, 2006). 
Människan som drabbats av stroke upplevde att en diagnos på problemet, afasi, behövdes för 
att kunna identifiera sig och känna sig som en hel person (Olsson, 2008). Några upplevde att 
ett nytt liv börjat när en ny identitet utvecklats och rutiner kändes igen (Bauby, 1997). En 
funktionell fasad var tvungen att upprätthållas emot närstående. Det fanns en rädsla för att 
visa sig sårbar. Inre smärta till följd av stroken ledde till självdestruktiva beteenden 
(Thåström, 2014).   

Efter en tid kunde människan uppleva delaktighet i sin omgivning och känna deltagande i 
världen. Det var då lättare att uppfatta sig själv i relation till andra (Olsson, 2008). Att drabbas 
av en stroke upplevdes som att en ny värld skapats och att existensen pågick mellan den nya 
världen och den gamla (Taylor, 2006). Det beskrevs att en länk, mellan personligheten innan 
stroken och den efter, befäste identiteten och att båda personligheterna kunde samexistera 
(Thåström, 2014). ”När man drabbas av en sjukdom är det som om man vandrar över en bro. 
Bakom sig lämnar man det gamla livet. Man traskar över bron och på andra sidan möter man 
världen med andra förutsättningar” (s. 84, Trollsten, 2010). En ny personlighet utvecklades 
med andra egenskaper än de tidigare. I och med detta upplevdes det att ett större ansvar kunde 
tas för specifika känslor och omständigheterna var inte längre det som styrde (Taylor, 2006). 
Framsteg som till exempel att ha personalansvar över sina personliga assistenter kunde bidra 
till ökat självförtroende (Trollsten, 2010). Det kändes drömlikt att kunna stå själv (Thåström, 
2014). Människor som drabbats av stroke kunde bearbeta händelserna genom att skriva egna 
texter (Thåström, 2014). Ett annat sätt att bearbeta var att förmedla känslorna genom måleri 
eller glaskonst (Olsson, 2008; Taylor, 2006; Trollsten, 2010). Bearbetningen bidrog till ökad 
självkänsla och självkännedom (Olsson, 2008). 

Att uppslukas av känslor 

Det upplevdes som förvirrande att inte veta vad som hänt eller vad som skulle komma att 
hända när den drabbade vaknade på sjukhuset (Olsson, 2008; Thåström, 2014; Trollsten, 
2010). Det kändes som att ha blivit straffad av Gud och att ha drabbats av något hemskt 
(Trollsten, 2010). På sjukhuset upplevdes att andras tillstånd påminde om en ständig väntan 
på döden (Bauby, 1997).  Det var otäckt att inte minnas vad som hänt och att bli ensam i vad 
som kändes som en ny värld. Människan som drabbats av stroke upplevde det skamfyllt att 
behöva hjälp med att sköta sin hygien och över vem hon blivit. Det kändes som att själen 
ruttnade i all skam (Thåström, 2014). Några beskrev sin upplevelse som att alla var 
närvarande utom de som var någon annanstans (Bauby, 1997). Känslorna och dess yttringar 
var i obalans (Bauby, 1997; Olsson, 2008; Taylor, 2006; Thåström, 2014; Trollsten, 2010). 
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De obalanserade känslorna kunde leda till plötslig gråt som lika plötsligt kunde gå över. 
Förvirring kunde leda till stor sorg (Olsson, 2008). Människan kunde bryta ut i hysteriskt 
skratt till följd av katastrofen som stroken innebar (Bauby, 1997). Det förekom 
självmordstankar och en önskan om att få dö. Det fanns en känsla av att ingen förstod eller 
brydde sig om hur människan mådde (Thåström, 2014). 

Det fanns en rädsla för att uppfattas som annorlunda efter att ha drabbats av en stroke 
(Jekander, 2003). Detta resulterade i att det valdes att avstå från umgänge med tidigare vänner 
(Trollsten, 2010). Människan som drabbats av stroke var annorlunda än innan och familjen 
förstod inte varför (Thåström, 2014). Det fanns oro för att tidigare vänskapsrelationer enbart 
kvarstod på grund av medlidande (Trollsten, 2010). Några tvivlade på relationer och undrade 
hur någon kunde älska en hjärnskadad (Thåström, 2014).  

I efterhand beskrevs det som att ha varit i dödens väntrum (Edman, 2017). Vissa upplevde att 
de var en belastning på samhället och var oroliga över vad människor i omgivningen tänkte 
och tyckte (Trollsten, 2010). Det fanns en sorg över att aldrig mer kunna omfamna sitt barn 
(Bauby, 1997). Trots frustration kunde den drabbade ändå hitta mening i att få stroken för att 
få möjligheten att omge sig med rätt människor. Att läsa om och träffa andra människor som 
drabbats av stroke som blivit återställda ingav hopp om att själv också bli återställd. Vissa 
idiotförklarade sig själva för att tro att återhämtningen kunde gå fort (Thåström, 2014).  

När kroppen och sinnet börjat läka 

För att människan som drabbats av stroke skulle känna trygghet under 
återhämtningsprocessen var andras tålamod och stöd viktigt (Taylor, 2006). Att minnas stödet 
från den första tiden efter insjuknandet upplevdes som motiverande i den fortsatta 
återhämtningen (Olsson, 2008). Nya bekantskaper som accepterade den nya personligheten 
bidrog till utvecklingen av denna (Thåström, 2014). Nya vänskaper gjorde att människan 
kunde identifiera sig med andra i samma situation och det bidrog till motivation (Trollsten, 
2010). Det upplevdes även som att den drabbade hade hittat en ny identitet och kommit att 
uppskatta de nya egenskaperna (Taylor, 2006).  

Under återhämtningsprocessen kändes glädje över att kunna lära sig nya saker (Olsson, 2008; 
Taylor, 2006). Allt eftersom tiden gick kunde situationen accepteras samtidigt som att livet 
som fanns innan kändes mer avlägset (Thåström, 2014). Människan som drabbats av stroke 
kunde känna hopp genom att föreställa sig en resa vart som helst i världen och kunde för en 
stund glömma sin inlåsta kropp (Bauby, 1997). För att känna hopp inför framtiden tänkte en 
del på att det kunde varit mycket värre. En känsla av tacksamhet var viktig för att kunna läka 
både känslomässigt och fysiskt efter en stroke (Taylor, 2006). Andra beskrev att tacksamheten 
hade gett lärdomar om livet ur ett annat perspektiv. Vissa beskrev sig själva som mer ödmjuka 
och mindre ytliga än innan insjuknandet. För att få mer sällskap och öka självständigheten 
skaffades en servicehund. Denna hund blev även människans bästa vän och hunden kunde ge 
en ökad acceptans och tillfredsställelse med livet. Det var värdefullt att känna sig viktig för 
någon annan (Trollsten, 2010). Meditation och avslappning var viktigt för att uppleva att 
hälsan bibehölls. Flera lärdomar upplevdes efter stroken och tacksamhet kändes över hur livet 
blivit. Tacksamheten gjorde att livet kändes fantastiskt (Taylor, 2006). 
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Resultatsammanfattning 

Kort efter insjuknandet kunde människan som drabbats av stroke uppleva stor trötthet och 
känslighet för sinnesintryck. Världen upplevdes annorlunda och skrämmande. Känsligheten 
för sinnesintrycken gjorde det svårt att vistas i bullriga miljöer som till exempel på jobbet 
eller med barnbarnen. Kommunikation upplevdes svårt men med diverse hjälpmedel kunde 
detta underlättas. Logopeder beskrevs ofta som viktiga för att få möjligheten att träna och 
utveckla sitt språk igen. Efter lång tid och mycket tålamod kunde språklig förståelse 
utvecklas.  

Den tidigare identiteten var förlorad och en ny skulle komma att utvecklas. Människan som 
drabbats av stroke upplevde det svårt att känna igen sin egen kropp. Det fanns en frustration 
över kroppens dåliga funktionalitet samt över hjälpmedel som behövdes. Med tiden 
utvecklades acceptans för situationen och en tacksamhet över hjälpmedlen. Det var viktigt för 
människan som drabbats av stroke att ha drömmar och skapa nya mål i 
återhämtningsprocessen. Det var även viktigt att utveckla ett nytt sätt att förhålla sig till livet 
med de nya förutsättningarna. Händelserna kunde bearbetas genom att skriva och uttrycka sig 
konstnärligt. Att drabbas av en stroke kändes efter lång tid som att ha varit i dödens väntrum. 
Det var förvirrande och skrämmande att vara ensam i en ny miljö. Människan som drabbats 
av stroke kände obalans i känslolivet och kunde plötsligt börja gråta eller skratta. Rädslan att 
uppfattas som annorlunda gjorde det svårt att bibehålla relationer från tidigare och därför var 
det viktigt att skapa nya. Det beskrevs att en ny personlighet utvecklats efter insjuknandet och 
det fanns en önskan att få identifieras som denna. Människor som drabbats av stroke fick 
lärdomar och möjlighet att träffa nya människor vilket gjorde att de nu kunde känna 
tacksamhet över stroken. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Eftersom syftet var att belysa upplevelsen av livet efter stroke ur den drabbades perspektiv 
bedömdes det vara tillförlitligt att använda självbiografier och narrativ metod. Andra metoder 
som kunde använts är till exempel intervjuer eller litteraturöversikt. Tidsramen för detta 
examensarbete tillät inte intervjuer och därför valdes detta bort. Det bedömdes ge en mer 
målande och personlig bild att ta del av självbiografier än att göra en litteraturöversikt. 
Eftersom det fanns intresse att undersöka de personliga erfarenheterna av livet efter stroke 
valdes självbiografier och narrativ metod. Det finns dock en risk med att använda 
självbiografier som tillförlitligt underlag eftersom det skildrar en enskild persons upplevelse 
och kan ha vinklats. Urvalets styrkor var att självbiografierna skildrade både olika kön, 
åldersgrupper och olika etniciteters erfarenheter. De självbiografier som användes var 
författade av människor som drabbats av stroke i en yngre ålder än riskgruppen, detta för att 
sökningen inte gav några träffar på självbiografier skrivna av äldre. Resultatet hade kunnat bli 
annorlunda om enbart riskgruppen undersökts men då examensarbetets syfte var att belysa 
människors upplevelser av livet efter stroke och därmed svarar resultatet på syftet. 
Självbiografierna var utgivna mellan åren 1997 och 2017, det kan tänkas att strokevården har 
utvecklats under denna tid och att förutsättningarna därför kan vara olika. Människans känslor 
av att drabbas av stroke verkar dock vara liknande över tid och det kan tänkas att det breda 
urvalet gett en verklig bild. Det faktum att texten i några av självbiografierna var översatta till 
svenska kan komma att påverka texten eftersom översättningen kan vara en tolkning och detta 
skulle kunna påverka examensarbetets resultat.  

Eftersom självbiografierna är skrivna i olika länder med olika sjukvårdssystem kan detta 
påverka resultatet eftersom hjälpen från sjukvården inte ser likadan ut. Examensarbetet tros 
ändå ha fångat upplevelsen av livet efter en stroke eftersom självbiografierna skildrat olika 
grupper som ändå uppmärksammat liknande tankar och känslor. Det gjordes försök till ett 
brett urval och inte låta förförståelsen påverka urvalet. Det sker dock alltid en tolkning redan 
vid start som kunde påverkat examensarbetets resultat. Förförståelsen diskuterades författarna 
emellan för att säkerställa ett öppet förhållningssätt till texterna. Eftersom det ändå finns en 
förförståelse kan denna ha kommit att påverka resultatet. När analysen påbörjades så 
diskuterades det vilka delar som upplevdes meningsbärande för att kunna hitta likheter och 
skillnader i självbiografierna. Sortering av dessa likheter och olikheter ledde till teman som 
ansågs kunna belysa examensarbetets syfte. Vid osäkerhet under analysens gång diskuterades 
texten för att säkerställa ett pålitligt resultat som låg nära självbiografiernas innehåll. Det 
erbjöds även grupphandledning under examensarbetets gång. Vid dessa tillfällen utnyttjades 
möjligheten att diskutera och bearbeta examensarbetets analys och text. Detta kan ses som en 
fördel eftersom det delges flera perspektiv och ger möjligheten till reflektion.  

Om examensarbetet skulle upprepas kan det vara troligt att ett snarlikt resultat skulle uppnås 
med viss restriktion för att andra meningsbärande delar skulle ha kunnat uppmärksammas av 
någon annan. Det som bedöms vara meningsbärande är beroende av förförståelsen hos den 
som utför analysen. Resultatet tyder på att det finns en överförbarhet till andra människor som 
drabbats av stroke eftersom självbiografierna beskrev återkommande känslor och upplevelser.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att belysa människors upplevelser av livet efter stroke – 
ur den drabbades perspektiv. Diskussionen presenterar examensarbetets resultat och det 
relateras till och jämförs med studier. Kopplingar till bakgrunden och sjuksköterskans 
profession görs. 

I examensarbetet framkom att många människor som drabbats av stroke upplevde en stor 
trötthet. Stor trötthet, även kallat fatigue, är den vanligaste konsekvensen för en 
strokedrabbad. Fatigue är vanligt även långt efter insjuknandet (Cumming, Packer, Kramer & 
English, 2016). Denna åkomma leder till en svårare återhämtningsprocess och ökar risken för 
depression och ångest hos människor som drabbats av stroke. Fatigue påverkar hur mycket 
fysisk aktivitet den drabbade orkar genomföra (Drummond et al., 2016). Studier visar att tidig 
mobilisering leder till bättre återhämtning och ökad mental hälsa (Cumming et al., 2008). 
Detta kan tyda på att det är viktigt med mobilisering och fysisk aktivitet för att förebygga 
fatigue och därmed depression samt ångest. Därför är det viktigt att sjuksköterskan är 
stödjande vid mobilisering och återhämtning efter en stroke. Analysen av självbiografierna 
tyder på att människor som drabbats av stroke fick hjälp med mobilisering och återhämtning. 
Det beskrevs ändå en stor främmande trötthet och att det var svårt att orka vara fysiskt aktiv. 
För att möjliggöra en bättre hälsa kan det vara viktigt att bistå och stödja till daglig fysisk 
aktivitet. Andra studier visar på att fatigue förekommer oftare bland äldre personer som även 
innan stroken haft hälsoproblem (Glader, Stegmayr & Asplund, 2002). Detta examensarbete 
handlar om människor som drabbats av stroke i yngre ålder, dock upplevde även dessa 
trötthet och svårigheter i vardagen. Studier visar att det uttrycks en sårbarhet inför att återgå 
till arbetet efter att ha drabbats av en hjärnskada. Detta eftersom den drabbade kan ha osynliga 
funktionsnedsättningar så som fatigue och nedsatt kognitiv förmåga (Donker-Cools, 
Schouten, Wind & Frings-Dresen, 2016). Resultatet i detta examensarbete visar även på dessa 
svårigheter med osynliga funktionsnedsättningarna. Det är viktigt att få stöd på arbetsplatsen 
och från närstående för att känna trygghet på jobbet (Donker-Cools et al., 2016). Analysen av 
självbiografierna tyder på att vissa inte kunde återgå till arbetet på grund av 
funktionsnedsättningarna och bristen på stöd efter stroken. Det kan tänkas att när människan 
drabbas av en stroke och får funktionsnedsättningar som till exempel fatigue rubbar detta 
människans helhet. Detta kan leda till ohälsa och lidande för människan (Eriksson, 1994). 
Som sjuksköterska är det viktigt att stödja återhämtningsprocessen och hjälpa människan som 
drabbats av stroke till att känna hälsa och en helhet.  

En annan konsekvens efter stroke kan vara afasi. Det är viktigt att den som drabbats av afasi 
får information om hur lång tid återhämtningen kan ta och hur rehabiliteringen ska utformas. 
Det är även viktigt att fatta gemensamma beslut med den drabbade och dennes familj för att 
komma fram till bästa lösningen (Blom-Smink et al., 2017). Afasi som inte rehabiliteras kan 
leda till depression och ångest hos människan som drabbats av stroke (Døli, Helland & 
Andersen Helland, 2017). Genom att få träning i att använda tekniska hjälpmedel kan 
kommunikationen underlättas för människan som drabbats av stroke (Gustavsson, Ytterberg, 
Marwaa, Tham & Guidetti, 2016). I detta examensarbete framkom att tekniska hjälpmedel för 
kommunikation användes. Det krävdes därför lärdom om hur de tekniska hjälpmedlen 
fungerade. Användandet av teknisk utrustning kan även bidra till en känsla av trygghet 
(Gustavsson et al., 2016). Studier visar att det kan vara svårt för människor som drabbats av 
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stroke att känna igen ansiktsuttryck och det är troligare att de förstår positiva uttryck än 
negativa (Tippett et al., 2018). Människor som drabbats av stroke beskrev att det var lättare att 
uppfatta sinnesstämningar än ord samt olika energier i rummet. Studier visar att om 
människan som drabbats av stroke får tydlig information om stroke och dess konsekvenser 
leder det till större välbefinnande och lägre benägenhet att utveckla depression (Chow, 2017). 
I och med detta är det viktigt att människan som drabbats av stroke får information samt att 
det säkerställs att informationen uppfattas korrekt, vilket är en del av sjuksköterskans 
profession. 

Att drabbas av en sjukdom kan ses som ett lidande då den drabbade måste leva med det nya 
tillståndet. När detta lidande inte bekräftas av andra kan det upplevas ifrågasättande och 
kränkande och orsaka ett större lidande. Allt lidande är dock individuellt (Eriksson, 1994). 
Under analysen av självbiografierna framkom det att närstående ifrågasatte när den drabbade 
skulle bli frisk. Det beskrevs även oförståelse från bland annat arbetsgivare. Det kan tänkas att 
detta medförde lidande för dem då de kunde uppleva sig ifrågasatta av andra. I studier 
framkommer det är värdefullt att få möjlighet att utveckla sin identitet och återfå sitt 
egenvärde i grupp med andra i samma situation (Lund, Melhus & Sveen, 2017). Människor 
som drabbats av stroke beskrev att det var viktigt att få stöd i att utveckla sin nya identitet och 
att det var värdefullt att få göra det tillsammans med andra som inte känt dem innan 
insjuknandet. Studier visar att det känns tryggt att vistas i en miljö och med människor som 
har liknande bakgrund. Detta gör att det känns bekvämt att dela med sig av sina upplevelser 
(Clark, Bennett, Ward & Jones, 2016). I en grupp där samma erfarenheter delas kan det vara 
lättare att identifiera sig och tillåtas vara sig själv (Lund et al., 2017). Genom att hitta balans i 
den nya tillvaron kan det leda till ökad känsla av hälsa (Eriksson, 2014). I detta 
examensarbete upplevde människor som drabbats av stroke att en gemenskap med andra i 
samma situation var positiv och bidrog till acceptans av sig själv och möjligheten att lära 
känna sin nya identitet.  

Efter en stroke kan det förekomma långvariga problem med att känslan av den egna kroppen 
inte är densamma som tidigare (Philp et al., 2013). Människorna i självbiografierna beskrev 
att de hade svårigheter att skilja kroppen från omvärlden och att vissa kroppsdelar inte 
upplevdes tillhöra dem. Detta bekräftas i andra studier där människor som drabbats av stroke 
berättar om att kroppen känns främmande och att det är svårt att urskilja dess konturer. Det 
upplevs att kroppen är oförutsägbar och svår att samarbeta med (Timothy, Graham & Levack, 
2016). Sinnesintryck upplevs inte på samma sätt, bland annat kan temperaturer kännas 
annorlunda och hörselintryck kan bli förvrängda (Philp et al., 2013). De människor som 
drabbats av stroke beskrev i detta examensarbete att efter insjuknandet var världen och 
sinnesintryck annorlunda. Vissa upplevde att de inte deltog i världen utan var avskilda från 
omvärlden. En annan studie visar att det kan vara viktigt att få hjälp av vården att identifiera 
problemen och utarbeta en plan för hur dessa ska åtgärdas (Philp et al., 2013). I 
sjuksköterskans profession ingår att främja hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska 
därför i samråd med patienten och andra vårdprofessioner utforma en vårdplan för att 
säkerställa välmående och god återhämtning hos människan som drabbats av stroke. 

Att ha en sjukdom kan medföra lidande i form av skamkänslor. Dels på grund av det faktum 
att sjukdomen finns men även att behöva be om till exempel hjälp och information från 
vården (Eriksson, 1994). Analysen av detta examensarbete tyder på att människor som 
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drabbats av stroke upplevelser skam när hjälpbehovet ökar. De uttryckte dock att skammen 
lättade med tiden och att de kunde vänja sig och acceptera sin situation. Med tiden ökade även 
funktionaliteten och självständigheten vilket skulle kunna tyda på ökad känsla av hälsa och 
välbefinnande. Hälsa ska ses som en helhet mellan kropp, själ och ande (Eriksson, 2014). Det 
kan tänkas att denna helhet var rubbad kort efter insjuknandet men att det med tiden kom att 
växa fram en ny identitet och en ny helhet. Detta kan då medföra ett ökat välbefinnande. 
Hälsa är individuellt och kan upplevas trots reell sjukdom (Eriksson, 2014). Detta 
examensarbete tyder på att det tar olika lång tid att uppnå acceptans när människan drabbats 
av en stroke.  

 
Många upplever att det är traumatiserande att drabbas av en stroke och önskar hjälp med att 
hantera sitt känsloliv omgående efter insjuknandet (Clark et al., 2016). Efter att ha drabbats av 
en stroke kan känslolivet bli obalanserat och känsloyttringar kan komma plötsligt. Detta kan 
bero på posttraumatiskt stressyndrom till följd av stroke (Norman et al., 2012). I detta 
examensarbete upplevde människor som drabbats av stroke svängningar i känslolivet och 
hade svårt att förstå alla känslorna. Några beskrev att förvirring ledde till plötslig och stor 
sorg. Studier visar att i grupper där det samtalades om stroke upplevde många det svårt att 
hantera sina känslor och minsta sak kunde leda till stora känsloyttringar. En del upplevde det 
stressande att berätta om sina känslor och upplevelsen av stroke (Clark et al., 2016). 
Människor som drabbats av stroke var rädda för vad andra skulle tycka och tänka om dem, de 
ifrågasatte även hur någon med funktionsnedsättning kunde älskas. Denna rädsla bekräftas i 
andra studier (Zang et al., 2018). Rädslan för att känna sig oförstådd kan medföra ett lidande 
för människan (Eriksson, 1994). Det kan därför tänkas att människor som drabbats av stroke 
upplever lidande då de känner sig annorlunda och att det är svårt för andra att sätta sig in i 
deras situation. Ett lidande är något som ansätter människan och något som människan måste 
leva med. Lidandets kamp är vägen till utveckling och acceptans. Sjukvården bör etablera 
träffpunkter för människor som drabbats av sjukdom och känner sig annorlunda så att de kan 
dela erfarenheter och känslor med varandra. Detta för att känna gemenskap och få möjlighet 
att dela kampen genom lidandet med någon. Sjukvården bör också uppmärksamma att en 
lidande människa fortfarande har passioner och lustar samt upplever livets alla dimensioner. 
 
Det var hoppfullt att läsa om och träffa andra som blivit återställda. De tyckte även att det var 
positivt att träffa människor i liknande situation som kunde ha förståelse. Studier visar att 
träffas i grupp där erfarenheter kan utbytas ger en positiv upplevelse för människor som 
drabbats av stroke. I grupperna finns det en öppenhet och en gemenskap där känslor delas 
liksom erfarenheter vilket bidrar till ökad kunskap (Lund et al., 2017). Människor som 
drabbats av stroke upplevde att det kändes bra att vara viktig för någon annan och det gjorde 
att de kände sig meningsfulla. Studier visar att i grupper där strokeerfarenheter diskuteras 
känner medlemmarna meningsfullhet då alla bidrar med sin kunskap och sina förmågor. Det 
är även viktigt att ta ansvar över sin vardag och reflektera över hur livet blivit och varför vissa 
känslor uppkommer och hur dessa reageras på (Lund et al., 2017). Genom att vården utformar 
mål för återhämtningen tillsammans med den drabbade kan motivationen öka (Parsons, Plant, 
Slark & Tyson, 2016). Sjuksköterskan har en viktig roll i utformningen av målen tillsammans 
med människan som drabbats av stroke för att främja hälsa och öka självständighet. I detta 
examensarbete framkom att självständighet ledde till en ökad acceptans av situationen. Samtal 
med andra som också drabbats av stroke ger förståelse och tillit samt inger hopp (Clark et al., 
2016). Motivation under återhämtningsprocessen kunde fås genom ökad kunskap och 
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framsteg. Genom att påvisa den drabbades meningsfullhet kan ett ökat välbefinnande uppnås. 
Studier visar att känna mening med tillvaron och inför andra leder till minskad risk för 
depression. Det kan vara avgörande för en person med sjukdom att känna mening med livet 
(Chow, 2017). Detta examensarbete visar vikten av att känna meningsfullhet genom 
exempelvis sitt arbete, sin omgivning eller att ha en servicehund. 

Lidandet kan vara av ondo och innebär att situationen känns hopplös för den lidande 
människan. Det kan vara svårt att uttrycka och dela sitt lidande. Det är först när människan 
kan släppa taget om lidandet som acceptans kan uppnås (Eriksson, 1994). Det kan tänkas att 
människor som drabbats av stroke behövde tid att lida för att vara redo att gå vidare och 
släppa andra människor nära sina känslor. Det finns även ett gott lidande som kan leda till 
utveckling och en helhet (Eriksson, 1994). I detta examensarbete beskrevs det att drabbas av 
en stroke var omtumlande och innebar nya förutsättningar. Detta kan tänkas innebära en 
process genom lidande att gå från det hopplösa onda lidandet till det utvecklande goda 
lidandet med en ny helhet och livsvärld. Som sjuksköterska krävs lyhördhet inför människans 
behov för att kunna främja hälsa och lindra lidande. Genom att sjuksköterskan stödjer 
återhämtningsprocessen kan den drabbades väg genom lidandet underlättas och förkortas. En 
del människor som drabbats av stroke beskrev att insjuknandet och vägen framåt var det bästa 
som hänt dem även om den var svår. 

Konklusion 

Att drabbas av en stroke är omtumlande och innebär en stor förändring. Upplevelsen är 
individuell och även de efterföljande eventuella funktionsnedsättningarna. Detta innebär att 
återhämtningsprocessen skiljer sig åt men många upplevelser och känslor är återkommande 
hos flera drabbade. Det som förekommer hos flertalet människor som drabbats av stroke är 
trötthet samt svårigheter med sinnesintryck vilket kan komma att påverka hälsan och 
förmågan att delta i sociala sammanhang. De drabbade kan även ha svårt att hitta tillbaka till 
sin identitet och känna igen sig själv i sin kropp. Svårigheter med språket är också 
förekommande hos de som drabbats av stroke. Dessa faktorer påverkar den drabbade 
människans liv och upplevelserna av sig själv. Det kan komma att krävas stöd från 
utomstående, bland annat från familj, vården och nya vänner. Att hitta nya meningsfulla delar 
i livet är viktigt. Det kan vara avgörande för att kunna acceptera situationen att få delta i 
sammanhang där erfarenheter och känslor kan utbytas med andra i liknande situation. 
Sjuksköterskan kan ha en betydande roll för att skapa mål med återhämtningen tillsammans 
med människan som drabbats av stroke. Sjuksköterskan har också möjlighet att stödja 
människans återhämtningsprocess och förkorta vägen genom lidandet. Det är viktigt för 
sjuksköterskan att utveckla sin lyhördhet för människans lidande. Detta för att kunna stödja 
lidandets kamp från det onda lidandet till det goda som leder till självutveckling och 
acceptans hos den drabbade. Då kan en ny helhet utvecklas och människan som drabbats av 
stroke kan återigen uppleva hälsa.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Sjuksköterskan behöver vara lyhörd inför människans känslor för att kunna stödja dennes 
återhämtningsprocess. Det är viktigt att vården upprättar tillfällen där människor som drabbats 
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av stroke kan samlas och dela sina erfarenheter. Ett exempel på detta är att sjukvården 
erbjuder träffar där människornas nya känsloliv diskuteras och bearbetas samtidigt som 
gemenskap och erfarenheter utbyts. Detta kan potentiellt gynna och förbättra 
återhämtningsprocessen hos den drabbade. Studier har visat att tidig mobilisering är att 
föredra, därför borde detta appliceras i dagens strokevård för att minska risken för 
komplikationer som till exempel depression och ångest. Det är även viktigt att vården visar 
förståelse för de osynliga funktionsnedsättningar som kan förekomma efter en stroke. Som det 
ser ut i dagens strokevård saknas resurser för att kunna erbjuda samtalskontakt till den 
drabbade trots att studier visar att detta är av stor vikt. Detta är ett tecken på att vården för 
människor som drabbats av stroke inte är fullständig och att det finns utvecklingspotential. 
Genom att vården ger realistisk och relevant information om återhämtningsprocessen kan 
lidandet lindras. Vården måste upprätta individuella planer tillsammans med den drabbade för 
att uppnå återhämtning och kunskapsutveckling. Det nya livet efter en stroke kräver acceptans 
och detta examensarbete tyder på att meningsfullhet kan leda till detta. Förslag på fortsatt 
forskning inom ämnet är hur tidig hemgång kan underlättade för den drabbade människan 
samt hur gruppträffar med andra strokedrabbade kan främja återhämtningsprocessen. Genom 
att få ta del av denna forskning kan sjuksköterskan bistå i återhämtningsprocessen och hjälpa 
till att utveckla relevanta och välgenomtänkta vårdplaner. Genom fortsatt forskning kan ökad 
förståelse och en bättre strokevård i Sverige utvecklas. 
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