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I Sverige insjuknar ca 30 000 personer årligen i stroke. Stroke är den vanligaste orsaken till 
neurologiska funktionshinder, som ofta innebär ett stort lidande för individen. I nuläget finns 
endast lite forskning kring de faktorer som påverkar känslan av sammanhang hos individer 
som genomlidit en stroke. Syftet med studien var att utifrån självbiografier ta reda på vad som 
bidrar till individens ökade känsla av sammanhang. Studien utgick från en kvalitativ ansats 
baserat på fyra självbiografier. Utifrån analysen uppstod fyra teman och tolv kategorier baserat 
på individernas viktigaste upplevelser av vad som bidrog till ökad känsla av sammanhang. 
Resultatet presenterades med hjälp av citat från självbiografierna. Det som bidrog till ökad 
känsla av sammanhang och som framkom i resultatet var Möjlighet till stöd, där stödet från 
närstående, vänner, sjukvårdspersonal och inte minst logoped var mycket betydelsefullt. Att 
komma framåt, vardagslivet och livet efter stroke, tar upp vikten av att finna mening och nya 
utmaningar och mål i livet. Det är viktigt för sjuksköterskan att förstå att stroke är en 
individuell sjukdom och att alla individer finner olika sätt till att anpassa sig till sin nya 
livssituation. Detta för att kunna anpassa omvårdnaden till varje enskild individ. 
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Each year, about 30 000 people in Sweden suffer a stroke. It is the most common cause to 
neurological dysfunction and implicates much suffering for the individual. Few studies have 
been made about the factors that could conduce to the individuals’ sense of coherence. The aim 
of this study was to, based on autobiographies, find out which factors there are that contribute 
to the individuals sense of coherence. The study was based on a qualitative approach. The 
result was presented in four themes and twelve categories that arouse when reading the 
materials. Each team and category where described with the help of quotations from the 
autobiographies. The most important things for the individuals’ sense of coherence were; 
Possibility for support, the support from friends, relatives, healthcare stuff and speech therapist 
meant a lot for the individuals’ wellbeing. To head forward, everyday life, Life after stroke and 
finding new meaning where other factors that turned out to have a great value for the 
individuals. It’s important that the nurse understands the individuality of stroke and that each 
individual finds his or her own way to adapt the new life situation, this because the nurse has to 
adjust the care that is given. 
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INLEDNING  

Enligt Socialstyrelsen (2004) insjuknar årligen cirka 30 000 personer i stroke. Av dessa är det 
cirka 20 000 som insjuknar i stroke för första gången och 20 % är i arbetsför ålder (a.a.). Stroke 
är en komplex sjukdom som påverkar individens olika fysiska och psykiska funktioner vilka 
har stor betydelse för det dagliga livet (Murray & Harrison, 2004). Ofta består dessa 
funktionshinder över lång tid (Sturm, Dewey, Donnan, Macdonell, McNeil & Thrift, 2002) 
vilket kan leda till minskat välbefinnande och livskvalitet då gamla roller förloras (Clarke, 
2003) och tidigare viktiga aktiviteter kan vara svåra att genomföra (Sturm et. al., 2002). Stroke 
är en individuell sjukdom och alla individer finner olika sätt att handskas med sin sjukdom 
(Nilsson, Axelsson, Gustavsson, Lundman & Norberg, 2001). Sjuksköterskan bör ha förståelse 
för dessa olikheter för att kunna hjälpa varje individ till att på bästa sätt anpassa sig till sin nya 
livssituation (Roy & Andrews, 1991). En bra anpassning främjar hälsa och minskar risken för 
ineffektiva reaktioner vilka kan leda till ohälsa och för tidig död (a.a.).   

BAKGRUND 

Stroke 
”Stroke (slaganfall) är sammanfattande benämning på en grupp av vanligen akut insättande 
sjukdomar som beror på förändringar i blodkärlen i/till hjärnan, ibland också av förändringar i 
hjärtat” (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=317092&i_word=stroke). Stroke är 
den vanligaste orsaken till att en individ får neurologiska funktionsnedsättningar. Stroke kan 
bero på många olika påverkbara och opåverkbara faktorer som exempelvis livsstil, ärftlighet, 
ålder och kön. Ordet stroke kommer från engelskan och betyder slag. Ordet slaganfall har 
tidigare använts för att tala om att någon haft blödning eller blodpropp i hjärnan 
(Socialstyrelsen, 2007). 
 
Stroke kan bero på en infarkt, det vill säga en tilltäppning av ett blodkärl i hjärnan eller en 
blödning i något av hjärnans kärl. Den största delen av de fall som diagnostiseras som stroke 
beror på infarkter. Infarkten kan antingen bero på en tilltäppning i kärlet på grund av 
arteriosklerosiska förändringar eller på att en emboli från ett förmaksflimmer vandrat upp i 
hjärnan och orsakat skada. Resterande fall beror på blödningar i hjärnans kärl som leder till 
ökat intrakraniellt tryck och syrebrist. Blödningen är oftast orsakad av långvarigt högt 
blodtryck eller ett brustet aneurysm. Slag mot huvudet och svåra trauman kan utgöra andra 
orsaker till blödning i hjärnan. Symtom på stroke beror på vilka kärl som är involverade samt 
omfattningen av skadan efter syrebristen i hjärnvävnaden. Exempel på några symtom som kan 
uppstå är kontralateral svaghet, hemipares, afasi och urininkontinens (Kandel, Schwartz & 
Jessel, 1991).  

Vanliga restsymtom 

Över hälften av de som insjuknat i stroke upplever efter tolv månader fortfarande något slags 
funktionshinder (Sturm et. al., 2002). Det är många områden i individens liv som påverkas av 
stroken; mobiliteten, den fysiska självständigheten, sysselsättningen, den sociala interaktionen, 
orienteringen och den ekonomiska självständigheten. Områden i individens liv som upplevs 
som mest bekymmersamma är den fysiska självständigheten och avsaknaden av en meningsfull 
sysselsättning (a.a.). Uttalad trötthet, utmattning, påverkar dessa områden och kan vara ett 
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resultat av antingen sjukdomen i sig eller behandlingen som följer den. Den förbättras inte av 
sömn, även om vila kan hjälpa tillfälligt, förvärras ofta över tid och kan hålla i sig en lång tid. 
Tröttheten kan prägla individens liv, men har ingen funktion att fylla (Trendall, 2000). Hos 
individer som genomgått en stroke är detta ett relativt vanligt problem, upp till 50 % uppger att 
utmattning är deras största problem i vardagen (van der Werf, van den Broek, Anten & 
Bleijenberg, 2001). Problem med minne, uppmärksamhet och emotionell kontroll är andra 
vanliga restsymtom efter en stroke (Teasdale & Engberg, 2005). Trots att den emotionella 
kontrollen förbättras över tid upplever fortfarande 44 % av de som insjuknat problem efter 15 
år. Problem med minne och uppmärksamhet förbättras däremot inte över tid (a.a.). 
 
En stroke kan orsaka skador i de delar av hjärnan som har betydelse för individens 
språkfunktioner. De områden som är av mest betydelse för språket ligger oftast i vänster 
hjärnhalva. Därmed är skada i vänster hjärnhalva nästan alltid förenad med afasi. Afasi 
kännetecknas av att individen antingen har svårigheter med uttrycka sig språkligt, svårigheter 
med att förstå språket eller en kombination utav dessa (Borenstein & Hjelmquist, 1980).  

Hälsa och Känsla av sammanhang 
En individs hälsa och förmåga att hantera sjukdom bestäms av dennes känsla av Sammanhang 
(Antonovsky, 1987). Individens känsla av sammanhang är beroende av tre faktorer; 
Begriplighet, Hanterlighet och Meningsfullhet. Dessa i sin tur bestäms av de generella 
motståndresurser (General Resistance Resources - GRR) som individen har. GRR definierar 
Antonovsky (1987) som de fenomen som förser individen med uppsättningar av 
livserfarenheter vilka karaktäriseras av överensstämmelse, delaktighet i utformningen av 
utgången och en balans mellan under- och överbelastning. GRR ger upphov till och stödjer en 
stark känsla av sammanhang. De tre begreppen begriplighet, hanterlighet och meningsfullhet 
står inte för sig själva utan är tätt sammankopplade till varandra. Meningsfullheten är den 
viktigaste komponenten enligt Antonovsky (1987). Utan meningsfullhet spelar det ingen roll att 
individen känner begriplighet och hanterlighet. När meningsfullheten saknas kommer individen 
så småningom få en låg känsla av sammanhang vilket i sin tur leder till förlorad förmåga att 
anpassa sig och att uppleva hälsa. Begripligheten utgör den näst viktigaste komponenten. 
Känner inte individen begriplighet har denne ingen möjlighet att bedöma vilka resurser som 
krävs för att möta den uppkomna situationen (a.a.).  
 
Med begreppet begriplighet syftar Antonovsky (1987) på till vilken grad inre och yttre stimuli 
upplevs som förnuftsmässigt gripbar det vill säga sammanhängande, strukturerad och tydlig, 
till skillnad från kaotisk, ostrukturerad, slumpmässig, oförklarlig och oväntad. Med detta menas 
att en individ med hög känsla av begriplighet, när denne erfar stimuli som kommer som en 
överraskning och som inte är förutsägbar, ändå kan ordna och förklara den (a.a.). En patient 
som vet varför han har vissa symtom, att de inte innebär en fara för livet och hur de kan lindras 
kan trots sin sjukdom uppleva hälsa och en god livskvalitet (Malterud & Hollnagel, 2004). 
 
Med hanterbarhet menar Antonovsky (1987) till vilken grad det finns resurser till för att 
individen skall kunna bemästra de krav som denne ställs inför. Med resurser menas de 
möjligheter som finns under individens egen kontroll eller som kontrolleras av andra behöriga 
exempelvis man eller hustru, vänner, kollegor, Gud, en läkare och så vidare, och som man 
känner sig bekant med. Med hanterbarhet skall individen kunna reda sig genom olyckliga 
händelser och inte sörja för alltid (a.a.). Relationen mellan det dagliga livet och individens 
funktionella hälsotillstånd kan liknas vid en våg, där patientens inre resurser som exempelvis 
dennes förmåga att klara fysiska, psykiska eller emotionella uppgifter och de yttre resurser som 
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exempelvis de stödsystem som finns och som kan användas av patienten och dennes anhöriga, 
balanseras med aktiviteter och krav i det dagliga livet (Carnevali, 1990). 
 
Meningsfullheten utgör enligt Antonovsky (1987) motivationskomponenten i känsla av 
sammanhang. De individer som anses ha en stark känsla av sammanhang upplever ofta 
områden i livet som viktiga för dem. Antonovsky (1987) menar exempelvis utmaningar, värda 
känslomässigt engagemang och investering. De som visar sig ha lägst känsla av sammanhang 
är de individer som visar få tecken på att det skulle finnas någonting i deras liv som betyder 
någonting för dem (Antonovsky, 1987). Individer som upplever sjukdom eller andra kriser kan 
uppleva att meningen i livet blir omintetgjord. För att gå vidare kan dessa individer antingen 
finna en mening i sjukdomen/krisen eller förändra sin syn på meningen med livet (Skaggs & 
Barron, 2005).  

Hälsa och välbefinnande 

Enligt Eriksson (2000) ”är” människan hälsa, hon menar således att man inte kan ”ge” hälsa åt 
en annan människa men att man kan stödja människan i att vara hälsa. Inom omvårdnad är Stöd 
ett av kärnbegreppen (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2005). Sjuksköterskan träffar 
patienten ofta i situationer då denne genomgår kriser, sjukdom eller andra omvälvande 
händelser, vilket ger möjligheter till att bygga relationer och utveckla ett stödjande arbete (a.a.). 
Sjuksköterskans stöd kan vara emotionellt, socialt eller praktiskt och ska bidra till att stödja 
patienten i dennes situation (a.a.). Hälsa är en helhet det vill säga att individen är någonting 
integrerat helt, men som inte utesluter tillfällig delning, helheten är en rörelse (Eriksson, 2000). 
Hälsa är föränderlig, det vill säga man kan inte i precisa mått ange hälsa, den varierar från 
individ till individ och från kultur till kultur. Hälsa är individuell och personlig (a.a.). 
Hälsobegreppet innefattar även individens egna upplevelser av sig själv som sjuk eller frisk. 
Eriksson (2000) hävdar att det finns många olika faktorer som har betydelse för om individen 
upplever sig själv som sjuk eller frisk. En människa kan visa alla tecken på ohälsa, men ändå 
känna sig frisk och uppleva vilja och motivation. Individer med obotlig sjukdom som har 
accepterat sin situation kan ändå uppleva mening med sin sjukdom (a.a.). 
 
Välbefinnande är relativt stabilt och oberoende av tillfälliga emotionella händelser (Kahn och 
Juster, 2002). Det upplevda välbefinnandet hos individer som har genomgått en stroke är 
beroende av olika faktorer. Minskade fysiska och kognitiva förmågor ökar risken för att 
individen ska uppleva sig ha lågt välbefinnande. Ett bra socialt nätverk och en bra utbildning 
verkar å andra sidan bidra till ett bra välbefinnande. Välbefinnandet är även beroende på i 
vilken utsträckning individen upplever sig vara samma person som innan stroken. En förlust av 
gamla aktiviteter, relationer och roller leder till ett minskat välbefinnande (Clarke, 2003).  
 
Enligt Ventegodt (1997) är livskvalitet att veta meningen med sitt liv och att leva i 
överensstämmelse med den. Livskvalitet är de värden människan väljer sådant som människor 
tycker är viktigt och bra. En annan aspekt av livskvalitet är hur individen mår, alltså i vilket 
tillstånd denne befinner sig i. Det som gör en människa lycklig kanske inte har så stor betydelse 
för en annan. Livskvalitet kan därför ses som något väldigt individuellt (a.a.). Livskvalitet är 
inte beroende av moraliska och estetiska värden. Att ha hög livskvalitet innebär inte 
nödvändigtvis att individens liv är moraliskt högtstående eller estetiskt tilltalande, det innebär 
istället att individen har det bra och att dennes liv är värt att leva (Brülde, 2003). 
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Omvårdnad 
 
Sjuksköterskans huvudsakliga ansvar är att ge omvårdnad. I omvårdnadsarbetet arbetar 
sjuksköterskan så att mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos 
individ, familj och samhälle respekteras (ICN, 2006). Sjuksköterskans profession är 
mångfasetterad och berör många kompetensområden inom omvårdnadsvetenskapen. De 
ansvarsområden som sjuksköterskan tillämpar riktar sig till patienten i avseende att främja 
hälsa och att lindra lidande. Förutom att främja hälsa och att förebygga ohälsa, ligger det i 
sjuksköterskans ansvar att informera, undervisa och bemöta både patienten och dennes 
närstående. Detta ska ske på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska även 
uppmärksamma och ta till sig patientens upplevelse av sin sjukdom och lidande och så långt 
som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Människan är en anpassningsbar varelse och sjuksköterskans främsta mål är att främja 
patientens anpassning (Roy & Andrews, 1991). När en individ insjuknar i stroke krävs det att 
denne anpassar sig till sin nya situation och till sin nya roll i förhållande till familj och vänner. 
När inte individen klarar av att anpassa sig kan detta leda till ineffektiva reaktioner vilket i sin 
tur kan leda till ohälsa och även för tidig död. Omvårdnadens mål och därmed sjuksköterskans 
ansvar, är att främja anpassning inom de fyra funktionsområdena; fysiologiska funktioner, 
självuppfattning, rollfunktion samt relation-samhörighet (a.a.).  

Tidigare forskning 
Alla individer som insjuknar i stroke har olika sätt att hantera sin nya livssituation (Nilsson et. 
al., 2001). En låg känsla av sammanhang kan sägas minska förmågan att anpassa sig vilket kan 
leda till depression och utbrändhet (a.a.). Sjukdomsprocessen efter en stroke kan delas in i fyra 
faser (Kirkevold, 2002). Den första fasen startar processen och består i chocken av att få en 
stroke. I nästa fas börjar det hårda fysiska arbetet mot att få tillbaka sin funktionsförmåga. I den 
tredje fasen börjar den strokeinsjuknade att anpassa sig, både psykosocialt och fysiskt och i den 
sista fasen fortsätter den insjuknade med att leva sitt liv (a.a.). Individer som insjuknar i stroke 
upplever en fundamental förändring (Ellis-Hill, Payne & Ward, 2000). Kroppen upplevs 
annorlunda, den känns osäker, krånglig och opålitlig. Förhållandet mellan det sociala jaget och 
kroppen förändras (a.a.). Män har svårt för att anpassa sig till sin nya roll som den som behöver 
vård. Männen ser ofta sig själva som den som borde försörja familjen och att plötsligt kastas in 
i rollen som den som behöver tas om hand om kan skapa frustration och arga tankar (Murray & 
Harrison, 2004). Detsamma kan ses hos insjuknade kvinnor (Kvigne, Kirkevold & Gjengedal, 
2004). Stroken innebär att deras roll som vårdande moder, mormor, farmor eller hustru går 
förlorad eller sätts på prov vilket leder till känslor som frustration och ilska (a.a.). Det finns 
således forskning kring patientens upplevelser av att få en stroke (Nilsson et. al., 2001; Ellis-
Hill et. al., 2000), samt hur det första året upplevs (Sturm et. al., 2002) men få studier som 
undersöker långtidsperspektivet. Känslan av sammanhang är viktig för att individen ska kunna 
hantera sin sjukdom och trots den uppleva hälsa, välbefinnande och livskvalitet. 
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PROBLEMFORMULERING   

Stroke är en vanligtvis akut insättande sjukdom som ofta ger bestående fysiska och psykiska 
funktionshinder. Dessa funktionshinder kan påverka individens livskvalitet negativt då 
upplevelser som tidigare varit viktiga för individen ej längre går att genomföra. Känslan av 
sammanhang är ett väl definierat och accepterat begrepp som har visat sig vara nära knutet till 
en individs hälsa men det saknas studier kring vilka faktorer det finns som kan bidra till en 
ökad känsla av begriplighet, hanterlighet och meningsfullhet och i förlängningen en ökad 
känsla av sammanhang hos individer med stroke. Bristen på sådan kunskap gör det svårt att ge 
relevant omvårdnad till dessa individer. 

SYFTE  

Syftet var att beskriva vad som bidrar till ökad känsla av sammanhang hos individer som 
genomlidit en stroke. 

METOD 

En kvalitativ studie valdes därför att den har som mål att bidra till ökad förståelse för 
individens upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov samt hur dessa kan bemötas 
(Friberg, 2006).  
 
Enligt van Manen (1990) är biografier möjliga källor att utföra litteraturstudier på. Avsikten 
med det biografiska intresset är oftast de privata, de personliga och de unika upplevelserna av 
den enskilda individens liv. Med ordet biografi menas bokstavligen ”beskrivandet av ett liv” 
(a.a. s. 71). Motivet för att göra en analys av självbiografier var att skapa kunskap om hur 
individer efter stroke erfar hälsa/ohälsa, lidande och vård i sin livsvärld (Friberg, 2006). 
Studien bestod av en analys av självbiografier där författarna fick sätta ord på sina tankar, 
känslor och upplevelser av att leva med stroke.  

Insamling av data 
Till att börja med togs kontakt med bibliotekets personal för att få tips om möjliga sökord och 
sökvägar för att hitta relevant litteratur. Författarna besökte även sökverksta´n en resurs som 
Högskolebiblioteket i Skövde erbjuder och som innebar att författarna fick hjälp med sökning 
av litteratur. Sökning av relevant litteratur skedde i LIBRIS, en databas som finns att tillgå via 
Skövde högskolebiblioteks hemsida. För att komplettera denna sökning gjordes även en 
genomgång av litteraturen på www.bibliotek.se som är en gemensam databas för flertalet 
bibliotek i Sverige, även de som ej finns med i LIBRIS.  

Urval 

Kravet för inkludering i studien var att biografin skulle vara skrivna av den som insjuknat i 
stroke och att den inte var äldre än 1990. Detta inklusionskriterie valdes för att få en bild av 
den insjuknades egna upplevelser av sin sjukdom och förutsättningar i dagens moderna 
samhälle. 
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Till att börja med gjordes en sökning i LIBRIS med sökorden Stroke samt 
klassifikationen ”Lz” efter tips från personalen på biblioteket. Detta gav 16 träffar. Av dessa 
var fem stycken ej relevanta för våran studie då de var skrivna ur ett anhörigperspektiv. 
Ytterligare fem exkluderades då inte heller de ansågs relevanta för syftet. Detta resulterade i att 
sex böcker kunde inkluderas i studien. Därefter användes sökorden stroke och biografi i 
LIBRIS med ett resultat på fem nya böcker som inte framkommit vid förra sökningen. Av 
dessa var en för gammal och två andra ansågs inte relevanta för syftet vilket resulterade i att 
ytterligare två biografier inkluderades i studien. För att hitta eventuella engelska biografier som 
inte framkommit i tidigare resultat gjordes en sökning med sökorden stroke och biography, av 
sex träffar var en relevant för syftet och kunde inkluderas i studien. För att komplettera LIBRIS 
då inte alla bibliotek i Sverige ingår i denna databas gjordes efter tips från personalen på 
biblioteket en sökning på bibliotek.se med samma sökord som ovan. Av resultatet kunde ännu 
en biografi inkluderas i studien.  
 
När en första genomläsning av biografierna hade gjorts var tre böcker uteslutna ur studien då 
de inte ansågs vara relevanta för syftet. Dessa var faktaböcker som riktade sig främst till 
individer som precis genomlidit en stroke samt dennes anhöriga. Ytterligare tre biografier 
uteslöts. En utav biografierna visade sig vara svår att få tag i och hann därför inte att komma 
innan studien påbörjades. Författarna eftersträvade att få en så bred variation som möjligt, de 
sista två böckerna uteslöts ur studien därför att de till innehållet liknade den redan befintliga 
litteraturen. Detta resulterade i att fyra böcker slutligen analyserades i studien (Bilaga 1). 

Dataanalys  
I analysförfarandet var författarna inspirerade av en metod som beskrivs av Dahlberg (1997). 
Analysmetoden kan i korthet delas in i tre faser; helhet, delar, helhet. Till att börja med läste 
författarna igenom textmaterialet tills texten framstod som en bekant helhet. Läsningen skedde 
här utan aktiv analys och förhållningssättet präglades av öppenhet och omedelbarhet. Därefter 
började själva analysförfarandet. Genom att utifrån syftet ställa frågor till texten kunde olika 
meningsbärande delar identifieras. Dessa delar kunde sedan föras samman utifrån deras likheter 
och på så sätt kunde kategorier/ teman urskiljas. Frågor som ställdes var; vad bidrar till ökad 
känsla av sammanhang? samt; hur upplevs det? Själva analysen genomfördes av författarna 
enskilt för att säkerställa resultatets giltighet. När förslag på kategorier och teman tagits fram 
diskuterade författarna gemensamt fram det slutgiltiga resultatet. Under hela analysförfarandet 
rörde sig författarna mellan det konkreta, det vill säga texten och det abstrakta, det vill säga 
teman och kategorier för att försäkra sig om att dessa stämde överens.  

Etiska överväganden 
All forskning skall innefatta ett etiskt granskande och ställningstagande. Detta för att kunna 
värna och skydda den enskilda människan från personligt intrång samt för att skydda 
individens integritet och värdighet. (Medicinska Forskningsrådet, 2003). Krav på objektivitet 
och opartiskhet har ställts beträffande analysen. Det har lagts stor vikt vid att behandla data på 
ett värdigt och respektfullt sätt. I analysen har författarna till studien bortsett från sina egna 
värderingar och i resultatet har data presenterats oförvanskat och fullständiga citat har skrivits 
ut.  
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RESULTAT 

Att insjukna i stroke upplevs olika av alla författarna till biografierna. Berger (1997), Bolte 
Taylor (2006) och Bauby (1997) har upplevt ett mer eller mindre akut insjuknande medan 
Olsson (2008) har upplevt ett mer gradvist insjuknande med oklara symtom. Gemensamt för 
alla är dock att de efter den akuta fasen upplevde sig förändrade både fysiskt och psykiskt. 
Olsson (2008) och Bolte Taylor (2006) upplever så pass drastiska förändringar att de beskriver 
sig själva som pånyttfödda. Detta innebär att aktiviteter och intressen som tidigare varit 
självklara inte längre går att genomföra eller utgör stora problem. På grund av detta förloras 
gamla roller och relationer sätts på prov. Känslan av sammanhang har varit viktig för att på nytt 
hitta sin identitet och känna livskvalitet och hälsa. Ur analysen av datamaterialet kunde utifrån 
syftet fyra teman identifieras som beskriver vilka faktorer det är som påverkar känslan av 
sammanhang; möjlighet till stöd, vardagslivet, komma framåt samt livet efter stroken. Dessa 
teman kunde sedan delas in i tolv kategorier vilka framgår av tabellen nedan. I 
resultatbeskrivningen har författarna till studien valt att använda sig av förnamnen till dem som 
skrivit biografierna; Bolte Taylor (2006) heter Jill, Olsson (2008) heter Margareta, Berger 
(1997) heter Paul och Bauby (1997) heter Jean-Dominique.  
 
 

Tema Kategori  
 Möjlighet till stöd   
  Sjukvårdspersonal och terapeuter  
  Närstående, vänner och bekanta  
  Någon att prata med  
 Vardagslivet   
  Komma hem, fysisk och psykisk anpassning  
  Jobb/meningsfull sysselsättning, hobby  
  Fysisk aktivitet  
 Komma framåt   
  Utmaningar och mål  
  Viljan  
  Framsteg, ökad självständighet  
 Livet efter stroke    
  Hitta glädjen i livet, egna sätt att må bra  
  Tacksamhet 
   Hjälpa andra, skriva boken  

Tabell 1: Översikt över teman med kategorier som framkommit i dataanalysen. 

Möjlighet till stöd 

Sjukvårdspersonal och terapeuter 

Det som klart och tydligt framkommer som viktigt är sjukvårdspersonalens, sjukgymnastens 
och terapeutens förmåga att kunna bemöta, bekräfta, och förstå individens kaotiska och 
problematiska situation samt att ha förståelse för den okunskap och otrygghet som sjukdomen 
för med sig för individen. Att bekräfta individens känslor och att förklara det som upplevs som 
obegripligt för individen, bidrar till att öka dennes känsla av trygghet och ger en känsla av att 
snart vara frisk igen. Ett lugnt och respektfullt bemötande bidrar också till ökad trygghet, och 
bara en sådan liten sak som att lägga en jacka över ansiktet för att stänga ute ljuset upplevs 



8  

mycket positivt. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen tar sig tid att prata och att verkligen 
försöka förstå vad individen försöker säga. Författarna till biografierna uppfattar det som 
viktigt att personalen talar till dem, bara för att de fått en stroke är de inte dumma. Paul tycker 
att det personliga engagemanget är viktigt, att arbetet inte bara blir rutin för personalen. 
Förmågan att se hans framsteg och att puscha honom till att göra sitt bästa är viktigt för honom.  

 
”Dr. Young helped me into a comfortable position. She then stood by my 
shoulder, gently resting her hands on my arm, and spoke softly to me – not her 
students, but to me. She leaned over the edge of my bed and got close enough to 
my face that I could hear her. Although I could not completely understand her 
words, I completely understood her intention. This women understood that I 
was not stupid but that I was wounded, and it was clear that she knew that it 
was her job to figure out which circuits of mine were still active and which 
parts needed healing.”  
 
Bolte Taylor, 2006 s. 84 

 
Margareta, Paul och Jean-Dominique beskriver logopedens insatser som mycket viktiga och 
betydelsefulla. Det återerövrade språket utgör en viktig länk mellan dem själva och 
omgivningen för att kunna göra sig själva förstådda. Margareta beskriver sin logoped som 
räddningen. När hon känner att det är snurrigt, att hon behöver en fast hållpunkt kommer 
stunderna med logopeden mycket lägligt. Även Jean-Dominique beskriver sin logoped som 
något alldeles speciellt. Hon har konstruerat ett nytt alfabet åt honom vilket ger honom 
möjlighet att kommunicera med omvärlden. Hon är dessutom en av få på sjukhuset som vet att 
använda det och stunderna med henne, träningen och framstegen är något han ser framemot. 
Pauls logoped hjälper honom inte bara med språket utan utgör även en resurs i arbetslivet. 
 
Stöd med den fysiska träningen uppfattas som viktigt. Det innebär att få hjälp med att återigen 
få lära sig saker som tappats på grund av stroken. Dessa framsteg är otroligt viktiga då de ger 
känslan av ökad självständighet. Jean- Dominique beskriver sina upplevelser av hur han 
uppfattar sjukgymnasten Brigittes insatser som betydande för hans välbefinnande. 

 
”Det känns ibland som om jag rör på fingrarna och jag koncentrerar mig på 
att krama hennes fingerben, men ingenting rör sig och hon lägger ner min 
orörliga hand på den skumgummibit som utgör mina händers juvelskrin. Det 
enda som förändrats är faktiskt att jag kan röra huvudet bättre. Nu kan jag 
vrida det nittio grader och mitt synfält sträcker sig från grannhusets skiffertak 
till den märklige Musse Pigg med hängande tunga som min son Théophile 
ritade när jag inte kunde öppna munnen. Efter trägen övning kan vi nu snart få 
in en slickepinne i den.” 

 
Bauby, 1997 s. 21 

Närstående, vänner och bekanta 

Upplevelsen av stöd och gemenskap var betydelsefullt för författarna till biografierna och en 
viktig källa till glädje. Det känslomässiga och praktiska stödet från anhöriga, vänner och 
bekanta är mycket viktigt. Det har framkommit av biografierna att närstående och vänner ofta 
utgör den länk som kan bidra till att den insjuknade återfår sitt språk, genom att bistå med den 
språkliga träningen eller att hjälpa individen med praktiska saker som inte denne klarar av att 
själv genomföra. Att känna att man inte är ensam eller utlämnad skapar trygghet och säkerhet. 
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Vetskapen om att det finns någon som känner den insjuknade sedan tidigare och som vet vad 
som är viktigt för personen och kan följa med på läkarbesöken som stöd.  
 

”Det går riktigt bra att prata själv och dottern tar över när jag inte kan. Jag 
behöver bara titta in i hennes ögon så förstår hon att jag behöver hjälp. Det är 
bra att vi kan hjälpas åt för då lär vi varandra och kan tillsammans bli bättre 
på att förstå.” 

 
Olsson, 2008 s. 72 

 
Närstående ger stöd och villkorslös kärlek. De närstående får författarna att hålla modet uppe 
och fokusera på framtiden. De utgör även en kanal till att lära sig nya saker eller lära om gamla 
kunskaper. Pauls fru är för honom den största stöttepelaren. Många gånger drar hon upp honom 
när han är på väg ner i en depression. Hon kämpar för hans rättigheter och stöttar honom i alla 
beslut han tar. Utan henne skulle han enligt honom själv aldrig klarat av att komma tillbaka 
efter stroken. Jean-Dominique beskriver sina barn som en stor källa till glädje. Han tycker om 
att se deras livslust och energi och vetskapen om att dottern varje kväll ber sin aftonbön för 
honom får honom att känna ett oumbärligt stöd och somna tryggt.  Jill upplever sin moder som 
sin största lycka. Hennes villkorslösa kärlek och totala engagemang får Jill att tro på sig själv. 
Tillsammans sätter de upp mål och arbetar mot dem. Moderns förmåga att fira och 
uppmärksamma varje framsteg beskriver Jill som en av de viktigaste faktorerna för hennes 
tillfrisknande. 

 
“She immediately wrapped me up in her arms and I melted into the familiarity 
of her snuggle. It was an amazing moment in my life. Somehow she understood 
that I was no longer her Harvard doctor daughter, but instead I was now her 
infant again. She says she did what any mother would have done. But I’m not 
so sure. Having been born to my mother was truly my first and greatest 
blessing. Being born to her a second time has been my greatest fortune.” 
 
Bolte Taylor, 2006 s. 87   
 

Det massiva stödet från vänner och bekanta utgör en ständig påminnelse om att författarna är 
omtyckta och att alla bryr sig om dem och tänker på dem. Detta stöd är mycket viktigt för alla. 
Brev, blommor, telefonsamtal, en spontan kram på staden eller vetskapen om att någon ber för 
dem. Kollegorna som kommer och hälsar på. Denna uppmuntran ger viljan att klara det här och 
känslan av att många kämpar på deras sida.  
 

”Det skickas hit många både buketter och planterade, med levereras med bud. 
Här doftar det som i en blomsteraffär och det liknar en också. Jag känner det 
liksom om jag är någon viktig person, någon som många känner till och 
kommer från alla håll, precis som fansen. Roligt att jag är ihågkommen och det 
gör någonting med mig, inombords liksom. Det blir större i hjärttrakten och 
jag ligger i ett stim av värme.” 
 
Olsson, 2008 s. 43 

Någon att prata med 

Att kunna samtala om sin situation med andra och få ventilera sina tankar upplevs som viktigt. 
Författarna till biografierna beskriver det kaos som stroken lämnar efter sig, känslor som de 
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inte själva kan förklara och som bidrar till många konstiga tankar och funderingar. En 
familjemedlem går bra men ännu bättre är någon utomstående såsom en utbildad inom området 
eller en individ med liknande erfarenheter. Margareta har ett starkt önskemål om att få tala med 
en utomstående, en som hon kunde använda som ”container”, någon till vilken hon kan kasta 
bort alla frågor, ord, oförstådda saker och olika känslor.  Margareta beskriver denne någon som 
en som kan hålla reda på hennes sköra tänkande. 

 
”Hur ska jag lära mig vad som händer i mig? Jag vet ju inte vad som är riktigt 
eller om det är fel. Jag har aldrig varit så här förut och det är svårt för mig att 
hantera alla nya saker. Vad ska jag åstadkomma i dag? Jag är ju bara jag, den 
här personen som jag inte känner. Dessutom är det något nytt, det att jag nu 
alltid är trött. Ska jag vara så trött alltid nu, eller går det över snart? Jag 
tänker på den container jag vill ha. Det kommer snart att bli lättare, det att jag 
få träffa någon att prata till?” 
 
Olsson, 2006 s. 90 

 
Paul har flera forum där han ventilerar sina tankar och känslor. Han är med i den lokala 
strokegruppen och deras fredagsträffar blir för honom en fast hållpunkt i veckan. Han missar 
sällan en enda träff. För honom är det viktigt att kunna prata med andra som har liknande 
erfarenheter. Han blir medlem i toastmastersgruppen där han lär sig tala inför andra och 
upplever detta som en stor hjälp på vägen till att kunna prata inför andra. Två gånger deltar han 
i en arbetssökargrupp som anordnas av MS-society, detta beskriver han som en enorm hjälp då 
han får ökad förståelse för sina egna förmågor men även att han på deras träffar kan ventilera 
sina känslor efter en misslyckad arbetsintervju. 

Vardagslivet 

Komma hem, fysisk och psykisk anpassning 

Att komma hem var ett stort steg för Margareta, Jill och Paul. Det ger en känsla av att snart bli 
frisk, en känsla av självständighet. Hemma hittade de allt och det var ingen som störde med 
musik eller annat oväsen. Hemma bestämde de själva.  
 

”I was home. Finally. Home, where I could crawl into a hole and hibernate 
without extraneous interruptions. All of me longed for healing quietude. I 
collapsed on my waterbed and passed out.”  
 
Bolte Taylor, 2006 s. 93 

 
Att komma hem innebär dock en viss anpassning, både fysisk och psykisk. Tystnad, lugn och 
ro blir mycket viktigt för att hjärnan skulle få tid att läka. Energin räcker bara korta stunder och 
allt onödigt ljud, brus eller folk tar den energin och försvårar kommunikationen.  
 
Jill, Paul, Margareta och Jean-Dominique får på olika sätt anpassa sig till sitt nya liv. Praktiska 
lösningar såsom skrivbok för att kommunicera, rullstol för att ta sig fram, hiss till övervåningen 
eller flytta underlättar denna anpassning. Jean-Dominique behöver hjälp med allt för att klara 
sig, då han på grund av sin förlamning inte kan röra mer än huvudet. Med hjälp av ett 
specialkonstruerat alfabet får han möjligheten att kommunicera med omvärlden 
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Jobb/meningsfull sysselsättning, hobby 

För samtliga författare av biografierna har insjuknandet i stroke frestat mycket hårt både fysiskt 
och psykiskt. Genom att fokusera på det som upplevs som meningsfullt och rogivande kan 
författarna vila sina tankar på någonting annat än bara sjukdomen. Jill och Paul finner det 
avslappnande att ägna sig åt en hobby. Förutom att det ger en möjlighet till att ägna tankarna åt 
någonting annat än stroken, ger det en möjlighet att utveckla det kognitiva tänkandet, den 
fysiska kraften och den finmotoriska funktionen. För Margareta är målandet viktigt och 
meningsfullt för att få utlopp för sina känslor och det är ett sätt för henne att hantera sin 
sjukdom.  
 

”Det är märkligt och säkert är det meningen. Att visa i bild det som jag inte 
kommunicera fram, eftersom mitt språk inte räcker till. Kanske att en förmåga 
försvinner tar andra vid och då blir starkare. Så vacker tavlan är. Aldrig förr 
har jag gjort en tavla så vacker som den här. Jag ser precis vad den föreställer. 
Det är min stroke och ansiktet är mitt. Den tavlan är nödvändig. Den visar hur 
jag känner det som jag var med om, stroken. Stroken är borta nu, men 
känslorna finns kvar.”  
 
Olsson, 2008 s.86  

 
” Throwing my self deeply into an interest that was so far away from my daily 
life was one of the best ways I’d found to conquer my disability, to cope with my 
problems to keep busy and not get depressed. It was a source of mental and 
emotional stimulation, pushing myself to learn new things and feeling part of a 
special cause.”  
 
Berger, 1997 s. 179 

 
För Paul är ett av de viktigaste målen att komma tillbaka till ett jobb. Han behöver ha ett 
heltidsjobb för att känna att han duger, för att känna sig manlig och för att hålla sig sysselsatt. 
Rutinen som det innebär att ha en heltidstjänst är viktig för honom då det innebär att han inte 
får någon tid att tänka på hur synd det är om honom. Dessutom ger det honom känslan av att 
vara behövd och del i ett större sammanhang.  
 
Jill börjar också efter ett tag komma tillbaka till arbetet. För henne är det viktigt att kunna 
arbeta i sitt eget tempo. Hon får så småningom erbjudandet att lära ut hjärnans anatomi och att 
få denna möjlighet till att på nytt lära sig namnen på allt och utmaningen det innebar beskriver 
hon som precis vad hon behövde för att få hjärnan att prestera på topp.  

 
”I truly believe that challenging my brain in this way was exactly what it 
needed. Staying one lecture ahead of the students was demanding. For 12 weeks, 
I balanced work with appropriate sleep, and my brain performed beautifully.”  
 
Bolte Taylor, 2006 s. 127 
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Fysisk aktivitet 

Den fysiska aktiviteten har stor betydelse för Jill, Margareta och Paul. Den fysiska aktiviteten 
bidrar inte bara till att stärka den fysiska styrkan utan stärker dem även mentalt. Promenader 
ute i friska luften och i skogen ger en ökad fysisk kondition och en bättre hållning och balans, 
men är även ett sätt att ladda batterierna, att få en stunds lugn och ro och vila tankarna. 
Handikappsidrott ger en möjlighet att umgås med andra som också har funktionsnedsättningar 
vilket leder till att pressen på att prestera bra försvinner.  
 

”What we were lacking in coordination and speed, because of our various 
handicaps, we made up in enthusiasm. We had a lot of fun. I could compete 
without worrying about my poor speech or dead right hand or awkward balance. 
For these games, it didn’t matter that I was handicapped, I was moving around, 
breathing hard, and interacting with others who also enjoyed sports.”  
 
Berger, 1997 s. 140 

 
Den fysiska aktiviteten för Jean-Dominiques del, handlar mest om att få hjälp med 
mobiliseringen och att avlasta hans bakdel, då han får sitta uppe långa stunder i rullstolen. Att 
stå på en tippbräda som gradvis reses till upprätt ställning är meningsfullt för Jean-Dominique 
ur ett mer medicinskt perspektiv.  

Komma framåt 

Utmaningar och mål 

Att sträva efter mål, att ha något att se fram emot upplevs som viktigt och ger mening i 
tillvaron, att bli bättre och därmed att bli frisk. Paul, Jill, Jean-Dominique och Margareta 
strävar efter att återerövra ett begripligt språk för att kunna kommunicera med sin omgivning 
och för att kunna utvecklas mentalt. För Margareta innebär det att ha ett mål, att komma framåt, 
att se en förbättring, att utvecklas för att lära sig mer och för att kunna hantera saker bättre.  
 
Jean-Dominique beskiver sin upplevelse av utmaningen att någon gång kunna svälja, det kan 
betraktas som ett av hans viktigaste mål. 
 

”För ögonblicket skulle jag vara lyckligast i världen om jag hyfsat väl lyckades 
svälja ner överskottet av saliv som fyller min mun för jämnan. Innan dagen ens 
har grytt övar jag mig redan på att få tungan att glida ner längst bak i gommen 
och att utlösa en sväljreflex.” 
 
Bauby, 1997 s. 18 

 
Paul beskriver att han innan han fick sin stroke älskat utmaningar och alltid klarat dem galant. 
Efter stroken blir det ännu viktigare att göra bra ifrån sig och att bevisa dels för sig själv, men 
även för andra att han fortfarande har intellektet, att han klarar sig själv, att han är en man och 
att han, och alla andra som insjuknat i stroke, inte behöver sluta leva bara för att stroken. Paul 
behöver mål och utmaningar för att bli bättre. Det är inte storleken på det som ska uppnås som 
räknas utan bara det faktum att det finns en utmaning att anta och ett mål där framme räcker. 
Det kan vara stora mål, som att lära sig gå igen, men även mindre mål som att kunna gå på en 
jobbintervju själv och få jobbet eller att flyga själv, utan fruns hjälp.  
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”I was a little nervous. This would be my first trip traveling alone since my 
stroke. I’d have to get to the airport, manage my luggage, check in, get to the 
right gate on time, and get on the airplane without Stephanie’s assistance. This 
was a challenge, and I was ready to prove myself.”  
 
Berger, 1997 s.171 

 
Även för Jill är det viktigt att ha utmaningar att klara av. Hon behöver hela tiden anstränga sin 
hjärna för att känna att hon kommer framåt med sitt tillfrisknande. Jill har som taktik att dela 
upp utmaningarna hon ställs inför och målen hon vill nå till mindre delar. Detta gör att det hela 
känns som att det går att klara, en bit i taget. Vid varje uppnått delmål firar hon att hon har 
kommit så långt, detta ger henne kraften och motivationen att fortsätta. 
 

”A lot of stroke survivors complain that they are no longer recovering. I often 
wonder if the real problem is that no one is paying attention to the little 
accomplishments that are being made. If the boundary between what you can do 
and what you cannot do is not clearly defined, then you don’t know what to try 
next. Recovery can be derailed by hopelessness.”  
 
Bolte Taylor, 2006 s. 95 

Viljan 

Alla författarna till biografierna har förmågan att se positivt på sin situation, de har viljan att 
klara sig och bli bättre. För Margareta handlar viljan om att, som hon uttrycker det, komma ut 
ur sin konstiga kropp, eller mest sitt konstiga huvud. För att komma framåt i sitt tillfrisknande 
förutsätter det att individen har viljan till att exempelvis språkträna för att återerövra sitt språk, 
som i Margaretas fall eller viljan att gå, som i Paul fall, för att slippa sitta i sin rullstol. 
Samtliga författare äger den enorma viljan att sträva framåt och viljan att inte ge upp. För Pauls 
del handlar viljan om att komma tillbaka till arbetslivet och att känna sig värdefull och att återta 
sin förlorade roll som försörjningsansvarig och äkta man. Paul bestämmer sig redan på 
sjukhuset för att bli bra igen. Denna bestämdhet håller honom ofta borta från mörka tankar och 
depression under tillfrisknandet. Vid motgångar såsom arbetslöshet eller dåliga terapeutiska 
framsteg bestämmer han sig för att söka nytt jobb nästa dag eller att träna ännu hårdare på det 
han inte klarar. Han fokuserar på det han kan och låter sig inte dras ner av det han inte kan.  
 

“I remembered watching the challenger blow up and thought how it was a 
metaphor for my own life. I’d lost everything I’d taken for granted: walking, 
talking, eating, bathing, being self-sufficient. Having a stroke wasn’t like 
breaking a leg, you are inconvenienced with crutches. My whole functional 
being was broken. But not my spirit. Now, I would have to work my way back 
from this infantile state to adulthood. I knew I could do it. All I had to do was 
set a goal and go for it.”  
 
Berger, 1997 s. 30 

 
Även Jill tillämpar sig av metoden att fokusera på det hon kan och att hela tiden fira framstegen 
som görs. Hon tror även att hennes vilja och hennes förmåga att tro på och föreställa sig göra 
saker hjälper henne på vägen att faktiskt utföra dem. Viljan att försöka är den viktigaste faktorn 
för att faktiskt klara det. 
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Jean-Dominique besitter en enorm vilja att kunna få vara del i ett sammanhang. Han har viljan 
att kunna, utifrån sina egna förutsättningar, föra en dialog med sin omgivning. Viljan att 
språkträna, leder till att han klarar av att uttala alfabetet lagom till sin födelsedag. Han 
beskriver sin vilja att kunna njuta av livets väsentligheter så som god mat, en kvinna, viljan att 
vara en bra far för sina barn. Att ha viljan krävs för att komma framåt i sitt tillfrisknande och i 
sin utveckling. 

Framsteg, ökad självständighet 

Margareta, Paul, Jill och Jean-Dominique jobbar alla hårt för sitt tillfrisknande. Att återfå ett 
förlorat språk upplevs av samtliga som ett avgörande och ett stort framsteg för ökad 
självständighet. Margareta beskriver den glädje och styrka hon upplever då hon i det andra 
språkförståelsetestet fått mycket bättre resultat än i det första testet. Att komma tillbaka till 
vardagen, till de rutiner som fanns innan stroken upplevs som ett framsteg, att våga kasta sig in 
i aktiviteter, intressen ökar självförtroendet och stärker den påfrestade självkänslan. Margareta 
upplever det som ett framsteg att komma tillbaka till reumatologträningen, vattengymnastiken 
som hon har en gång i veckan. De framsteg som Paul gör och som markant ökar hans känsla av 
självständighet är då han åter igen klarar av att köra bil, något som även påverkar hans 
manlighet positivt. Att kunna äta och svälja som i Pauls fall, upplevs som en stor lycka och att 
kunna resa på egen hand var en stor utmaning och ett stort framsteg för Paul.  

 
”Being able to drive again was really a boost to my manhood. Instead of being 
chauffeured around like a little kid, I could go places and do things all by 
myself. Even more important, Stephanie began to take my driving for granted, 
just as she really depended on my driving ability and how great it felt to have 
her rely on me for a change.” 

 
Berger, 1997 s. 101 

 
Alla framsteg innebär glädje för författarna till biografierna. Framsteg innebär en ökad 
självständighet och en känsla av att klara det här, att snart vara frisk. Framsteg kan vara att 
kunna gå utan mänskligt stöd, att lära sig uttala ett nytt ord, att kunna äta igen eller att kunna 
röra på huvudet fram och tillbaka. Framstegen kan vara stora eller små, huvudsaken var att 
individen själv men även de runtomkring uppmärksammade förbättringen.  

Livet efter stroke 

Hitta glädjen i livet, egna sätt att må bra 

Att ha fått en stroke har inneburit mer eller mindre stora förändringar på det dagliga livet. Paul, 
Jill, Margareta och Jean-Dominique berättar alla om att de nu efter stroken har lärt sig att 
uppskatta saker i livet på ett annat sätt. Att sitta i solen, titta på barnen som leker och kunna ta 
sig tid att njuta av det har blivit viktigare nu.  
 

”So many times, in so many different cities and countries before my stroke, I 
would find a bench where I’d sit and just absorb the atmosphere around me. 
Sometimes it was in the middle of a busy city; sometimes on a hiking trial; 
sometimes in a place where the scenery was very exotic. But I don’t think I 
appreciated sitting on a bench as much as I did that afternoon in the little park 
by my house.”  
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Berger, 1997 s. 78 

 
För Jean-Dominique är dagdrömmeri ett sätt att komma ifrån den världen han genom sitt 
handikapp sitter fast i. Genom dagdrömmen kan han besöka sina nära och kära men även känna 
smaken av mat och dofterna när han i drömmen tillagar den. När han har möjlighet sitter han på 
terrasserna vid sjukhuset och dagdrömmer i solen. Där har han utsikt över stränderna och där 
trivs han.  
 

”Lagar jag mat själv blir det alltid lyckat. Min boeuf bourguignon är mör, 
oxköttet i gelé halvt genomskinligt och aprikospajen har den rätta lätta syran. 
Allt efter humör unnar jag mig ett dussin sniglar, en surkålsrätt med korv, 
skinka och fläsk och en butelj gyllene Gewurztraminer av sen skörd, eller så 
avnjuter jag ett enkelt löskokt ägg med brödstrimlor och saltat smör. Vilken 
läckerhet! Äggulan strömmar genom gommen och strupen på mig i ett långsamt 
ljumt flöde. Och aldrig har jag några problem med matsmältningen.” 
 
Bauby, 1997 s. 41 

 
Jill tränar efter sin stroke på förmågan att kontrollera sina känslor. Hon kan välja vilken känsla 
hon vill känna och väljer ofta glädje och lycka. Hon tycker inte om hur ilska eller andra 
negativa känslor känns i kroppen. Jill har även kommit på att hon i stor utsträckning kan välja 
vilken sorts människa hon vill vara och hon väljer att vara en givmild, ödmjuk människa. Det 
får henne att känna sig bättre i kroppen.  
 
För Margaretas del är glädje för henne när hon får umgås med sin familj, sina arbetskamrater, 
sina vänner och sina aktiviteter, att komma tillbaka till vardagen upplevs som att finna glädjen i 
livet, upplevelsen av att återigen kunna göra sig förstådd, erövra livet, att ha en mening i livet 
och att få känna sig viktig. 

Tacksamhet 

För Jill, Paul och Margareta är det mycket viktigt att få en möjlighet att tacka alla som har 
funnits där för dem genom de svåra tiderna och som har bidragit till deras vilja att kämpa 
vidare. Detta vill de för att visa att de mår bra och har klarat sig. Paul och hans fru väljer att 
anordna ett stort kalas för alla; vänner, bekanta och familj. De bjuder på mat och underhållning 
och Paul håller tal trots hans afasi. Jill känner att hon inte kan gå igenom sin viktiga operation 
innan hon får en möjlighet att säga sitt tack till alla som skrivit brev till henne och stöttat och 
uppmuntrat henne. Hon vill säga till alla att det var de som hade fått henne att överleva. Med 
hjälp av sin mamma skriver hon ett brev och skickar till alla och tackar. 
 

”My language was slowly coming back and it was important to me that I thank 
the hundreds of people who had sent me cards, letters and flowers. I felt an 
intense desire to let them know I was okay, thank them for their love and rally 
their continued prayers for what would come next. Folks from all over the 
country had signed me up for prayer lists and prayer circles ranging from local 
churches to the Pope’s list. I felt incredible love coming my way and I wanted to 
share my gratitude while I still had some linguistic ability.”  
 
Bolte Taylor, 2006 s. 105 
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Hjälpa andra och skriva boken 

Att skriva boken har varit en viktig del i Jills, Pauls, Margaretas och Jean-Dominiques 
sjukdoms- och tillfrisknandeprocess. Det framkommer tydligt att ovanstående författare drivs 
av en stark vilja och önskan om att hjälpa andra stroke insjuknade och för att öka förståelsen 
för de svårigheter som stroken ofta medför. Genom att berätta sina sjukdomshistorier hoppas de 
kunna bidra till att sjukvården och de berörda myndigheterna får en klarare bild av hur det är 
att insjukna i stroke och på så sätt kunna hjälpa individen till ett mer effektivt och snabbare 
tillfrisknande. Att skriva boken har även varit ett sätt att bearbeta sina upplevelser och att få 
klarhet i sina tankar. 
 

”I believed that helping people understand what it felt like to experience the 
neurological deterioration of my mind might help caregivers better relate to 
stroke survivors. I also hoped that if someone read that account and then 
experienced any of those symptoms, they would call for help immediately.”  
 
Bolte Taylor, 2006 s. 126 
 

För Jill och Paul ger upplevelsen av att hjälpa andra känslan av att något gott ändå kommer ur 
stroken och att de har gjort skillnad för någon annan. Paul blir mycket engagerad i den 
nationella afasiföreningen och även Jill engagerar sig på olika arrangemang inför 
sjukvårdpersonal om hur hon upplevde sin sjukdom och vad hon behövde för att tillfriskna. 
Hon hoppas att detta kan ge en ökad förståelse för vad strokepatienter behöver. Både Jill och 
Paul blir engagerade i att sprida kunskap om vilka symtom som uppstår vid stroke. Detta för att 
kanske bidra till att människor som upplever dessa symtom snabbare söker hjälp på sjukhus. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Då syftet var att beskriva vad det är som bidrar till stroke-insjuknades känsla av sammanhang 
var det relevant att i studien använda sig av en kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning syftar till 
att öka förståelsen för individers upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov (Friberg, 
2006) vilket var vad vi strävade efter. Författarna till studien har valt att analysera 
självbiografier, där samtliga biografiförfattare, de flest i unga år, insjuknat i stroke. 
Självbiografier ansågs på ett bra sätt kunna beskriva individens upplevelser av sin sjukdom och 
antogs ge en rikare bild än en litteraturstudie. Alternativet hade varit att göra en intervjustudie, 
men tiden och övriga resurser ansågs inte räcka till det. 
 
I studien har författarna utgått ifrån att använda sig av ett begränsat antal böcker, detta för att 
kunna fördjupa sig i ämnet och ha tid att analysera även det dolda i texten. I självbiografierna 
skildrar deras författare sina upplevelser av de svårigheter och problem som stroken ofta för 
med sig, men också de positiva faktorer som har bidragit till deras upplevelser av ökad känsla 
av sammanhang. Fördelen med att använda sig av självbiografier är att det ger ett tillfälle att ta 
del av de unika sjukdomshistorierna och på så sätt få en mångfasetterad bild av de insjuknades 
upplevelser. Författarna till biografierna beskriver fritt det de känner är viktigt för dem utan att 
vara begränsade eller påverkade av intervjufrågor eller intervjuaren. Detta gör att författarna 
ofta beskriver mer än de frågor som ställs. Nackdelen med att analysera självbiografier är att 
det inte går att ställa följdfrågor till texten och därmed inte öka förståelsen av vad författaren 
menar. En annan negativ aspekt är att litteraturen kan ha ett stort kommersiellt intresse och 
därför är det möjligt att texten kan ha förvanskats för att öka intresset. Detta var även skälet till 
att skönlitterära verk uteslöts ur studien. Även om de bygger på verkliga händelser så är de ofta 
mer fiktiva än vad självbiografier är. Sökorden och de databaser som användes vid 
litteratursökningen anses ha gett en bra överblick över de biografier som finns.   
 
Författarna analyserade till att börja med datamaterialet enskilt. Därefter jämfördes de teman 
och kategorier som författarna till studien kommit fram till. Detta för att stärka validiteten i 
studien (Ruth, 1991). Under hela analysförfarandet försökte författarna vara medvetna om sin 
egna förförståelse och lägga den åt sidan för att inte påverka resultatet. Som tidigare nämnts 
påbörjades dataanalysen med att först läsa datamaterialet i dess helhet, den så kallade 
bekantgörandefasen, för att få en inledande uppfattning av texten. Den andra fasen utgjordes av 
den egentliga analysen där författarna till studien delade upp texten i mindre delar för att få en 
djupare förståelse. I den tredje och sista fasen sattes sedan delarna återigen ihop till en ny 
helhet vilken beskrivs i resultatet (Dahlberg, 1997). Metoden har upplevts som tydlig och enkel 
att följa. Samtidigt har den varit relevant för syftet och upplevts gett svar på frågorna som 
ställts.  
  
Då författarna till självbiografierna valt att öppet berätta om sina erfarenheter och upplevelser 
av att insjukna i stroke har författarna till studien tolkat det som att det inte funnits någon 
relevans i att söka etiskt tillstånd för denna studie. Dock har tanken hela tiden funnits att 
behandla data på ett respektfullt sätt och att inte förvanska citat eller texten i övrigt.  
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Resultatdiskussion 
Författarna till studien har tolkat känsla av sammanhang som relativt snabbt föränderlig över 
tid. Beroende på individens omständigheter och dennes tillgång på General Resistance 
Resources förändras känslan av begriplighet, hanterlighet och meningsfullhet och i 
förlängningen känslan av sammanhang. Under arbetets gång har författarna till studien dock 
konstaterat att Antonovskys begrepp Känsla av sammanhang kan tolkas på olika sätt. Nilsson 
et. al. (2001) utgår i deras diskussion ifrån att begreppet känsla av sammanhang är relativt 
stabilt över tid. Den ansätts oundvikligen av olika livshändelser och kan förändras temporärt 
men återgår vanligen till tidigare stadiet av känsla av sammanhang (a.a.). Personer med 
medelmåttlig känsla av sammanhang tenderar till att röra sig lägre ner på skalan (a.a.).  
 
Antonovsky (1987) har delat upp Känsla av sammanhang i tre olika delar; begriplighet, 
hanterlighet och meningsfullhet, författarna till studien har i resultatet dock kunnat se att 
begreppen går in i varandra. Faktorer som av individen uppfattas ge mening åt tillvaron kan 
även bidra till att hantera sjukdomen. Som exempel kan nämnas den fysiska aktivitetens 
betydelse för individen. Förutom att bidra till att stärka den fysiska och mentala förmågan 
(hanterlighet) är det en utmaning att hela tiden bli bättre (meningsfullhet).  
 
Författarna till biografierna var relativt unga när de insjuknade i stroke vilket kan ha påverkat 
resultatet. På grund av åldern kan det tänkas vara så att de haft större fysiska och psykiska 
förutsättningar för att tillfriskna. De kan tänkas ha större motivation och ett bättre nätverk att 
falla tillbaka på än äldre människor då de fortfarande är i arbetslivet och socialt aktiva.  

Möjlighet till stöd 

I resultatet har det framkommit att stöd är en av de viktigaste faktorerna för känslan av 
sammanhang. Det upplevda stödet kom från sjukvårdspersonal, anhöriga, vänner och bekanta 
och bidrog till ökad förståelse av sjukdomen, känslan av att klara av tillfrisknandet och gav de 
insjuknade hopp och något att kämpa för. Vikten av socialt stöd, både emotionellt och praktiskt 
bekräftas av Finfgeld-Connet (2005) och Clarke (2003). Ehnfors et. al. (2005) menar att stöd är 
ett av kärnbegreppen inom omvårdnad eftersom sjuksköterskan ofta kommer in i situationer där 
patienten befinner sig i kris. Tvärtemot vad Ehnfors et. al. (2005) påstår, menar Finfgeld-
Connet (2005) att socialt stöd borde särskiljas från omvårdnad. Sjuksköterskans uppgift borde 
vara att uppmuntra patienten till att använda och utöka sitt sociala kontaktnät istället för att 
integrera stödet i omvårdnaden. Patienten vänder sig till sjukvårdpersonal för stöd endast när 
det inte finns någon annan att gå till (a.a.). Denna studies författare tror att stödet som 
sjuksköterskan ger måste vara individuellt anpassat, det vill säga att det utgår ifrån patientens 
situation. Sjuksköterskans uppgift är att ta till sig patientens upplevelse av sjukdom och lidande 
och så långt det är möjligt lindra genom adekvata åtgärder (Socialstyrelsen, 2005). Individen 
kan stödjas till att vara hälsa (Eriksson, 2000). Har patienten ingen möjlighet till stöd från annat 
håll bör ansvaret för detta ligga hos sjuksköterskan. 
 
Att kunna samtala med någon om sina tankar och funderingar upplevdes som viktigt för 
författarna till självbiografierna. Detta kan bidra till en ökad känsla av begriplighet genom att 
individen får en ökad förståelse för sin sjukdom samt att det kan bidra till en ökad känsla av 
hanterlighet då det ger individen möjlighet att prata av sig och bättre hantera sin situation. Att 
informera och undervisa patienten ligger i sjuksköterskans ansvarsområde (Socialstyrelsen, 
2005). Det kan tänkas att ensamstående individer har ett ökat behov av att samtala med någon 
utomstående, detta då de eventuellt inte i samma utsträckning som de som har sambo får detta 
behov tillfredsställt i hemmiljön.  
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Vardagslivet 

Att komma hem upplevdes som viktig för tre utav självbiografiernas författare. Hemmet 
utgjorde den välbekanta och trygga platsen där de största fysiska och psykiska framstegen 
gjordes. I den tredje fasen efter stroke börjar individen som insjuknat att anpassa sig till sin nya 
livssituation, både fysiskt och psykosocialt (Kirkevold, 2002). Denna anpassningsprocess kan 
underlättas av att individen bor hemma i en trygg och välbekant miljö. 
 
Att ha någonting meningsfullt att göra, såsom målning, jobb, hobby, konstnärlig arbete, fysisk 
aktivitet och engagemang i föreningar, bidrar till en ökad känsla av sammanhang. Det ger en 
möjlighet till att få utlopp för sina känslor, att fokusera på någonting annat än sin sjukdom och 
bidrar med framsteg i tillfrisknandet. Det som av strokeinsjuknade upplevs som ett av de 
största problemområden efter stroken är avsaknaden av en meningsfull sysselsättning (Sturm et. 
al., 2002). Det kan tänkas att det är viktigare för yngre människor som fortfarande är aktiva i 
yrkeslivet att ha en sysselsättning, än det är för äldre människor. Livskvaliteten hänger ihop 
med de värden en individ väljer, det denne tycker är viktigt och bra (Ventegodt, 1997). För 
författarna till biografierna var det viktigt att kunna sysselsätta sig med något och att bidra till 
samhället och möjligheten att engagera sig i någon form av aktivitet ledde till en ökad känsla 
av livskvalitet. Det kan återigen ses hur tätt Antonovskys (1987) begrepp hanterlighet och 
meningsfullhet hänger ihop. Att ha någonting att göra gav ett sätt att handskas med sjukdomen 
genom att de får annat att tänka på, de tränar sina färdigheter och ger utlopp för sina känslor 
(hanterlighet). Samtidigt ger känslan av att bidra med något till omvärlden, att vara del av ett 
större sammanhang och att göra framsteg till att författarna till biografierna upplevde att det 
fanns något att kämpa för och att det var de själva som hade makten till att bli bättre 
(meningsfullhet). 
 
Efter en stroke kan kroppen upplevas annorlunda, den känns osäker och opålitlig (Ellis-Hill et. 
al., 2000). I resultatet har det framkommit att olika slag av fysisk aktivitet kan bidra till att på 
nytt lära känna sin kropp och bli trygg i den. Den fysiska aktiviteten kan även bidra till en 
stunds avkoppling genom att individen ges utrymme att tänka på något annat än sin stroke. 
Livskvalitet är de värden människan väljer (Ventegodt, 1997). Fysisk aktivitet upplevdes av 
författarna till biografierna som viktigt och kan tänkas bidra till ökad livskvalitet. Den fysiska 
aktiviteten kan även bidra till att stärka känslan av sammanhang. Detta genom att ge individen 
ett sätt att hantera sin sjukdom (hanterlighet) samtidigt som det ger något positivt att se fram 
emot (meningsfullhet). Varje individ bör ges förutsättningar att efter egen förmåga utföra 
någon slags fysisk aktivitet, då detta kan bidra till att öka livskvaliteten och känslan av 
sammanhang.  

Komma framåt 

Utmaningar och mål och att klara av de utmaningar individerna ställdes inför upplevdes som 
viktigt för känslan av sammanhang och för manligheten. Murray och Harryson (2004) menar 
att en stroke ofta ger känslan av att förlora sin manlighet vilket kan leda till frustration och 
aggression. Detta sågs i resultatet av analysen där en man speciellt påtalar vikten av att vara 
självständig och att återta sin manlighet. Även kvinnorna kände det viktigt att ha ett mål för 
den inre motivationen och för deras tillfrisknande. För att hjälpa patienten till anpassning ska 
sjuksköterskan sätta upp mål med omvårdnadsåtgärderna (Roy & Andrews, 1991). Dessa mål 
utarbetas för bästa resultat tillsammans med patienten. De patienter som upplever att de har en 
aktiv roll i sin egen rehabilitering upplever en ökad motivation till att lyckas (MacLean, Pound, 
Wolfe & Rudd, 2000). Målen ska, förutom tidsaspekten, innehålla det observerade beteendet 
och hur det ska förändras (Roy & Andrews, 1991). Utmaningar och mål bidrar till individernas 
känsla av meningsfullhet. Det ger dem något att kämpa för och se fram emot.  
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En stark inre vilja att bli bra igen var viktig för tillfrisknandet. För att klara det dagliga livets 
krav använder sig individen av sina inre och yttre resurser (Carnevali, 1990). Viljan är en viktig 
inre resurs som bör tas tillvara på av sjukvårdspersonalen genom uppmuntring och genom att 
stödja individens tro på sig själv. Viljan verkar vara viktig för att göra framsteg mot ökad 
funktionsförmåga, dessa framsteg verkar i sin tur bidra till en ökad vilja att klara av än mer. 

Livet efter stroke 

Efter stroken förändrades synen på vad som upplevdes som viktigt. Små saker, som att njuta av 
solen och som författarna till biografierna innan stroken inte tänkt på, upplevdes nu som viktiga 
och glädjande. Dessa saker ger mening i tillvaron (meningsfullhet) men bidrar också till en 
ökad livskvalitet, då denna bestäms av det individen tycker är viktigt och bra (Ventegodt, 
1997). Författarna till biografierna har efter stroken funnit nya vägar att hantera sitt dagliga liv. 
Hälsa är individuell och personlig (Eriksson, 2000), det är viktigt att känna till att alla individer 
finner sina egna sätt att må bra och uppleva hälsa. 
 
Att visa sin tacksamhet för allt stöd genom sjukdomsprocessen upplevdes som viktigt och gav 
en känsla av meningsfullhet. Att skriva boken gav känslan av att kunna hjälpa andra som 
upplevt samma sak. När individen upplever sjukdom kan dennes mening i livet bli 
omintetgjord (Skaggs & Barron, 2005). För att gå vidare kan individen antingen finna en 
mening i sjukdomen eller förändra sin syn på meningen med livet (a.a.). Genom att hjälpa 
andra kunde författarna till biografierna finna en mening i sin sjukdom, vilket gav dem kraften 
att fortsätta.  

Slutsats 
Att insjukna i stroke är en händelse som påverkar hela individens liv. Det kan liknas vid att bli 
pånyttfödd och innebär att få börja om från början och att lära om saker som tidigare 
uppfattades som självklara. Känslan av sammanhang är viktig för att anpassa sig till den nya 
livssituationen och för att finna kraften att fortsätta kämpa. Resultatet har visat att fyra teman; 
möjlighet till stöd, vardagslivet, komma framåt och livet efter stroke uppfattas som särskilt 
betydelsefulla för känslan av sammanhang. Stöd från andra runtomkring var mycket viktigt för 
känslan av att kunna hantera sjukdomen och bli frisk. Rutiner och sysselsättning gav mening åt 
vardagen och utmaningar i livet bidrog till ständiga framsteg i funktionsförmågan. Att hitta 
glädjen i livet och att hjälpa andra som också insjuknat i stroke bidrar till känslan av att det 
finns en mening i sjukdomen. Känslan av sammanhang är nära knutet till upplevelsen av att ha 
hälsa och verkar kunna påverkas. Begreppen begriplighet, hanterlighet och meningsfullhet 
bygger upp känslan av sammanhang men står inte för sig själva utan går in i varandra. Denna 
studie har varit av begränsad storlek och mer forskning behövs kring vad som bidrar till en hög 
känsla av sammanhang hos individer som haft en stroke då dessa faktorer tros påverka 
upplevelsen av hälsa.  

Implikationer 
Studien har bidragit till en ökad förståelse kring vad som kan påverka känslan av sammanhang 
hos individer som insjuknat i stroke. Genom denna förståelse kan omvårdnadsarbetet hos 
patienter med stroke förbättras. Att ta sig tid vid samtal med patienten och att erbjuda 
samtalskontakt även efter sjukhusvistelsen belyses som viktigt. Att kartlägga patientens 
stödresurser och att bidra till att de används, eller om de saknas vara en sådan anses vara av 
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värde då stödet spelar en stor roll för känslan av sammanhang. Att göra patienten delaktig i 
vården och att planera den utifrån individen ger känslan av att utforma sin egen utgång och 
ökar motivationen till att bli bra igen.     
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A  

 BILAGA 1 

Översikt över valda självbiografier 
 
Bauby, J-D. 
1997 Fjärilen i glaskupan Jean-Dominique är 44 år när han får en  

allvarlig hjärnblödning. Han ligger en tid i 
koma. När han vaknar kan han inte röra sig, 
inte äta, inte tala. Allt han kan göra är att röra 
lite på huvudet samt blinka med höger öga. 

 
 
Berger, P. 
1997 How to conquer the Paul är 36 år när han får en stroke. Efter tre  
 world with one hand,  månader på sjukhus kommer han hem i rullstol 
 and an attitude. och med en vokabulär på knappt tjugo ord.    
  Sakta men säkert börjar han kämpa sig tillbaka 
  till ett liv utan rullstol, med arbete och med   
  förmågan att tala. 
 
 
Bolte Taylor, J.  
2006 My stroke of insight- a  Jill är 37 år när hon får en hjärnblödning på 
  Brain-scientists personal  grund av ett brustet kärl. Genom ögonen på en 
 Journey. neuroanatom upplever hon hur hennes hjärna  
  sakta försämras. Boken beskriver hennes väg  
  tillbaka till att bli hel i kropp och sinne igen. 
 
 
Olsson, M. 
2008 VändTänd Efter att ha känt sig konstig ett tag förlorar  
  Margareta en kväll sin förmåga till att förstå 
  språk samt att själv tala. Hon får börja om helt  
  och hållet, tillsammans med sin ”loggo”  
  kämpar hon för att få tillbaka sitt språk. 



B  

 BILAGA 2 

Litteratursökning till bakgrunden, sökord 
 
Stroke* and experin* and comprehens* 
 
Stroke* and comprehens* 
 
Stroke* and comprehensibility* 
 
Stroke and experien* and comprehensibility* 
 
Stroke* and experien* and manageability* 
 
Stroke* and manageability* 
 
Stroke* and experien* and meaningful* 
 
Stroke* and meaningful* 
 
Stroke* and experien* and “sense of coherence” 
 
Stroke* and “sense of coherence” 
 
  
 
 


