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I Sverige är stroke en av våra stora folksjukdomar. De som drabbas är en stor patientgrupp 
och sjuksköterskor har en central roll i deras omvårdnad oavsett vart i vårdkedjan de 
befinner sig. För att kunna bemöta patientens behov av omvårdnad måste sjuksköterskan 
sätta sig in i patientens livsvärld. Varje patient är unik och upplevelsen av att drabbas är 
olika beroende på personlighet och livssituation. Personer med afasi har tidigare uteslutits i 
studier vilket gör att det saknas forskning inom ett stort och viktigt område. Syftet med 
studien är att beskriva människors upplevelser av att drabbas av och leva med stroke. 
Genom att studera självbiografier tillkom även möjligheten att ta del av patienter med 
afasis upplevelser. Att drabbas av stroke är en stor omställning i livet och ger synliga och 
osynliga handikapp som begränsar i vardagslivet. Vårdpersonal blir auktoriteter i deras liv, 
och det är viktigt att de har tid för samtal med de drabbade. Ett gott samtal upplevs minska 
lidande och skapar känslan av att vara sedd och delaktig i vården. Resultatet visar att de 
drabbade längtar och strävar efter att leva livet så normalt som möjligt.
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Stroke is a widespread disease in Sweden. Nurses play a central part for those who suffer 
from a stroke irrespective of where in the care chain they meet. To be able to meet the 
patients’ need of care the nurse must understand his/her lifeworld. Each and every patient 
is unique and the experience of being struck by a stroke depends on personality and life 
situation. Those who suffer from aphasia are usually excluded in research and therefore 
there is lack of improtant knowledge. The aim of this study is to describe the experiences 
of suffering from and living with a stroke. By studying autobiographies the opportunity has 
opened to share the experiences of patients suffering from aphasia. To suffer from stroke is 
a big changeover in life and gives visible and invisible disabilities. These disabilities limit 
them in their every day life. Nursing staff becomes authorities and it’s important that the 
staff provides time for discussions. A fruitful discussion reduces suffering and creates 
feelings of being noticed and involvement. The result shows that those who suffer longs 
and endeavours for living life as normal as possible.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING .........................................................................................................................5
BAKGRUND.........................................................................................................................6

Livsvärlden ........................................................................................................................7
Vårdvetenskapens människobild ...................................................................................8

Problemformulering...........................................................................................................9
SYFTE .................................................................................................................................10

Frågeställningar ...............................................................................................................10
METOD ...............................................................................................................................10

Datainsamling ..................................................................................................................10
Självbiografier som ingår i studien..................................................................................11
Analys av datamaterial.....................................................................................................12
Etiska aspekter .................................................................................................................12

RESULTAT.........................................................................................................................13
Att drabbas av stroke .......................................................................................................13
Förändrad kropp...............................................................................................................14
Att vårdas.........................................................................................................................15
Att leva vidare..................................................................................................................16
Planerar framtid ...............................................................................................................18
Resultatsammanfattning...................................................................................................18

DISKUSSION......................................................................................................................19
Metoddiskussion ..............................................................................................................19
Resultatdiskussion ...........................................................................................................20
Slutsats .............................................................................................................................22
Implikationer....................................................................................................................22

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



5

INLEDNING

Stroke är en av våra stora folksjukdomar, i Sverige drabbas årligen cirka 30 000 personer. 
Stroke är en av de vanligaste orsakerna till död och den tredje största orsaken till 
neurologisk funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2005a). Medelåldern för att drabbas av 
stroke är 75 år och risken för att insjukna ökar med stigande ålder. I och med att 
befolkningen blir allt äldre innebär det att antalet personer som insjuknar i stroke också 
kommer att öka. Även insjuknandet i stroke hos åldersgruppen 30 – 65 år ökar årligen. Att 
antalet insjuknade ökar får inte bara konsekvenser för sjukvården utan ger också stora 
följder i samhället (Engström, Nilsson & Willman, 2005).

Stroke är ett samlingsnamn för hjärnblödningar och blodproppar som drabbar hjärnans 
kärl. Enligt Socialstyrelsen (1997) definierar World Health Organisation (WHO) stroke 
som hastigt påkommande neurologiska bortfallssymtom som varat längre än 24 timmar 
eller lett till döden dessförinnan. Symtomen skall ha en säkerställd eller förmodad vaskulär 
genes. I vardagligt tal används ofta ord som slaganfall, propp eller hjärnblödning.

Stroke kan ge flera olika symtom beroende på var i hjärnan skadan uppkommer och hur 
omfattande skadan är. De som drabbas av stroke insjuknar ofta hastigt med symtom som 
muskelsvaghet eller domningar i ansikte, ben eller armar. Kraftig huvudvärk, eller 
kognitiva symtom som oförmåga att orientera sig eller minnes- och 
koncentrationssvårigheter kan också förekomma. Vanligt förekommande är afasi som 
innebär svårigheter att kommunicera genom tal eller skrift. Det kan gälla både att förstå 
eller förmedla. Oavsett vilka symtom personen drabbas av påverkas personens liv och 
förutsättningarna för det fortsatta livet förändras (Socialstyrelsen, 1997).

Människor som drabbas av stroke är en stor patientgrupp och sjuksköterskor har en central 
roll i deras omvårdnad oavsett vart i vårdkedjan de befinner sig. Enligt socialstyrelsens 
allmänna råd (1993) innebär omvårdnad att stärka hälsa och återställa och bevara hälsa 
utifrån patientens individuella möjligheter. För att detta ska kunna uppfyllas behövs ökade 
kunskaper om den livsomställning det innebär att drabbas av stroke. Genom att sätta sig in 
i patientens livsvärld ökar förutsättningarna att kunna möta patientens behov av omvårdnad 
och stödja denne på bästa sätt.

Det är svårt att definiera ordet omvårdnad då det både handlar om vad man gör och hur 
man gör det. Omvårdnaden innehåller ett flertal integrerade kompetensområden som 
innefattar teoretiska kunskaper, tekniska färdigheter och hur sjuksköterskan använder sina 
sinnen i mötet med patienten (Socialstyrelsen, 2005b). Hälso- och Sjukvårdslagen 
(Socialdepartementet, 1982) reglerar hur vården skall bedrivas i Sverige. Syftet är att 
stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens 
individuella möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig död 
(International Council of Nurses [ICN]), 2006).

Den klassiska definitionen av omvårdnad enligt den amerikanska omvårdnadsforskaren 
Virginia Henderson lyder:
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Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk 
eller frisk, att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande 
(eller en fridfull död); åtgärder individen själv skulle utföra om han hade 
erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Denna arbetsuppgift skall utföras på ett 
sätt som hjälper individen att så snart som möjligt återvinna sitt oberoende 
(Henderson, 1997, s. 22).

Omvårdnadens värdegrund finns beskriven av Internationella sjuksköterskeorganisationen 
i ICNs etiska kod för sjuksköterskor. Sjuksköterskan bör utgå från en värdegrund som
respekterar de mänskliga rättigheterna, rätten till liv och valfrihet och att få bli behandlad 
med respekt. Alla har samma rätt till omvårdnad oavsett ålder, hudfärg, religion, kultur, 
sjukdom, kön, sexuell läggning, politiska åsikter eller social status (ICN, 2006). Människan 
ses ur ett holistiskt perspektiv, det fokuseras inte bara på det fysiska såsom sjukdomen eller 
handikappet. Människan är en helhet som inte kan delas upp men kan ses som att hon 
förverkligar sig själv i fem dimensioner: biofysiskt, sociokulturellt, känslomässigt, 
intellektuellt och spirituellt (Wiklund, 2003).

Välbefinnande, hälsa och sjukdom är centrala begrepp inom omvårdnad. Inom 
omvårdnaden är dessa begrepp subjektiva, till exempel behöver inte hälsa nödvändigtvis 
innebära frånvaro av objektiva tecken på sjukdom. Hälsa är ett integrerat tillstånd av 
sundhet, friskhet och välbefinnande (Eriksson, 2000) och kan ses som en resurs för att 
lättare hantera vardagens belastningar och påfrestningar eller som en livskvalitet (Wiklund, 
2003).

BAKGRUND

Tidigare forskning om hur det upplevs att drabbas av och leva med stroke är inte väl 
beskrivet ur patientens perspektiv och patienter med afasi (förlust av talförmågan) 
exkluderas ofta. Backe, Larsson och Fridlunds studie (1996) visar att de första veckorna 
efter insjuknandet präglas av en reaktionsfas där den drabbade är tvingad att ta tag i vad 
som hänt och de inser att deras liv kommer att förändras. De blir medvetna om att 
framtiden kommer få konsekvenser både för dem själva och deras anhöriga. Emotionellt 
och mentalt börjar de nu bearbeta vad som hänt. De börjar kämpa och se nya möjligheter 
för att deras livssituation skall bli så bra som möjligt efter omständigheterna (Backe et. al. 
1996). För patienterna kommer insjuknandet i stroke som en chock då de aldrig trodde att 
något sådant skulle kunna hända dem själva. De har svårt att förstå varför och funderar 
mycket på vilka riskfaktorer de missat och vad de hade kunnat göra annorlunda (Rejnö & 
von Post, 2007). De känner också en oro och ångest inför möjligheten att återinsjukna 
(Hjelmbink, Colliander & Horváth-Lindberg, 2003).

Rejnö & von Posts studie (2007) visar att patienterna tidigt börjar planera sin rehabilitering 
och sätter upp personliga mål, främst relaterat till funktionsförmåga. Rehabiliteringen 
beskrivs av patienterna som träning i två olika kategorier, den ena att kunna utföra 
aktiviteter igen på samma sätt som förut och den andra att lära sig använda hjälpmedel de 
nu är i behov av. Studien visar att träningen ger dem tillbaka kontroll av den egna kroppen 
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och det egna livet. De tycker träningen tillsammans med personalen är viktig men tycker 
även det är träning att delta i vardagliga situationer tillsammans med personal och anhöriga 
(Rejnö & von Post, 2007). Det har visat sig att patienternas mål ofta är realistiska och de 
kan godta att inte få tillbaka full förmåga ändå räknar de med att kunna återgå till tidigare 
aktiviteter. Däremot är de inte villiga att acceptera när vårdpersonalen förutspår lägre 
förmåga än de mål patienterna själva satt upp. Det är ofta som patienter och 
vårdpersonalens mål inte stämmer överens, detta beror på att de har olika uppfattningar om 
vad det innebär att återfå full funktion. Personalen mäter framgång utifrån vad patienterna
klarar av efter insjuknandet medan patienterna istället jämför med hur det var innan 
insjuknandet. Att patienter och vårdpersonal inte har samma mål kan påverka 
rehabiliteringen genom konflikter som uppstår mellan patienter och vårdpersonal också 
inre konflikter hos patienten (Hafsteinsdóttir & Grypdnock, 1997). I Rejnö och von Posts 
studie (2007) tycker patienterna om att dela sina erfarenheter med andra i samma situation, 
de tycker att det lindrade deras lidande. Även samtal med vårdpersonal stödjer dem och ger 
dem kraft att gå vidare.

Backes studie beskriver hur livssituationen förändras under de första veckorna efter att ha 
drabbats av stroke. De strokedrabbade tycker att deras kropp förändras. Kroppen lyssnar 
inte längre på signaler som tidigare varit självklara. Saker de tidigare kunde utföra naturligt 
blir nu problematiska. Detta leder till oro inför framtiden och sorg över att kanske aldrig 
mer få möjligheten att göra vissa saker. En av dessa saker är att det inte finns möjlighet att 
återgå till arbetet (Backe et. al. 1996).

Rejnö och von Posts (2007) liksom Hafsteinsdóttir och Grypdnocks studie (1997) visar att 
patienterna drabbas av en trötthet som tvingar dem till ett nytt tempo. De orkar inte som 
förut och får ta flera pauser under dagen. Patienterna uttrycker ett hopp om att krafterna 
skall komma tillbaka samtidigt som de har ett stort antal funderingar om hur framtiden 
kommer bli (Rejnö & von Post, 2007). Att de är trötta på dagarna är inte bara en effekt från 
stroke utan påverkas också av att patienterna har svårt att sova nattetid. Att inte kunna 
ligga som de brukade göra eller att de har svårt för att vända sig själva beskrivs vara 
anledningar till sömnsvårigheterna. De ligger också och grubblar mycket på nätterna och 
perioderna med sömnsvårigheter beskrivs som ensamma och förödmjukande. Patienterna 
beskriver en rädsla för att inte få den hjälp de behöver eller bli kvarglömd i sängen 
oförmögna att själva gå till toaletten. De är frustrerande att inte längre klara av dessa enkla 
och basala sysslor självständigt. Patienterna uppger även att tröttheten påverkade 
rehabiliteringen. Resultatet visar att de har svårt för att acceptera att inte orka med allt det 
de vill göra och skyller tröttheten på för mycket mediciner. De försöker spara energi till 
den viktiga träningen men de upplever det svårt att låta bli att göra de saker de just återfått 
förmågan att göra (Hafsteinsdóttir & Grypdnock, 1997). 

Livsvärlden

Studien utgår från livsvärldsperspektivet som teoretisk ram. Ett livsvärldsperspektiv 
innebär att människans vardagsvärld och dagliga tillvaro uppmärksammas. Att se, förstå 
och beskriva samt analysera världen, så som den erfars. Livsvärlden fokuserar på 
människans upplevelser och erfarenheter eftersom det präglar hur man ser på världen. 
Erfarenheterna kan gälla alltifrån det djupaste existentiella till olika föremåls eller 
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handlingars funktioner i vardagen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 
2003). 

Att förstå och bejaka patientens levda och kanske komplexa verklighet innebär att vårda 
med livsvärlden som ansats. Att se situationen ur patientens perspektiv är ett etiskt 
förhållningssätt som fokuserar på hur denne erfar hälsa, lidande, välbefinnande eller vård. 
Dessa företeelser är inget man kan mäta i verkligheten utan bygger på personens berättelse 
och livshistoria (Dahlberg et. al. 2003). Genom att se situationen ur patienten som drabbats 
av strokes perspektiv kan sjuksköterskan lättare förstå vad som ger välbefinnande.

Vårdvetenskapens människobild

Inom vårdvetenskapen ser man på människan utifrån ett humanvetenskapligt perspektiv 
som betonar dess värdighet och okränkbarhet. Att ha en helhetssyn innebär att förstå 
människan i det totala sammanhang hon lever i, hur hon tolkar och relaterar till detta. Det 
innebär också att ha förståelse för hur en sjukdom eller behandling som riktar sig mot en 
aspekt av människan, till exempel hennes kropp, påverkar helheten. Människan uppfattas 
som en flerdimensionell enhet bestående av kropp, själ och ande, inget som kan beskrivas 
eller mätas med naturvetenskapliga metoder. Hon är inte ett objekt som reagerar utan ett 
subjekt som är aktivt, kreativt och skapande. Dessa perspektiv hjälper oss att förstå 
människans natur, i verkligheten är hon allt detta samtidigt och blir till i ständigt samspel 
med andra människor och miljön (Wiklund, 2003). 

Kroppen

Tidigare forskning visar att den kroppsliga förändringen som drabbar patienter med stroke 
leder både till ett fysiskt och psykiskt trauma. Den psykologiska krisen kan bli väldigt djup 
och beskrivs som en personlig katastrof. Patienterna upplever det obehagligt att inte veta 
när eller om funktionsnedsättningen kommer att ge med sig (Hafsteinsdóttir & Grypdnock, 
1997). Kroppen är säte för människans känslor och medlet för kontakt med omvärlden. 
Genom kroppen upplever hon sig själv och får tillgång till omvärlden. Genom hörsel, 
synen och känseln skapas en bild av den egna personen och världen hon lever i. Det 
betyder att om kroppen förändras till exempel av en sjukdom eller skada som stroke, 
förändras människans upplevelse av sig själv och tillgången till världen. En förändrad 
kropp kan också göra att andra människor behandlar henne annorlunda eftersom hon 
kommunicerar, talar, gestikulerar och har vissa hållningar och ansiktsuttryck med kroppen. 
Kroppen är det medium med vars hjälp andra kan uppfatta henne, inte bara som en fysisk 
person utan som en person med tankar, känslor och intentioner. Kroppen och människans 
egen och andras uppfattning om henne är därför ofta avgörande för hennes sociala identitet 
(Wiklund, 2003). 

Själen

Själen kan beskrivas som människans självmedvetenhet, förmågan att tänka, känna och 
fatta beslut. På basen av tidigare erfarenheter och kunskaper uppfattas alltid något som 
något. Människan är sin kropp men också en del av den verklighet hon förhåller sig till. 
Det innebär att hon aldrig kan vara helt objektiv i förhållande till omvärlden. Människan 
samspelar alltid med omvärlden, och har såväl tidigare erfarenheter som förväntningar på 
vad som skall hända både i nuet och i framtiden. Det påverkar sättet att uppfatta 
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verkligheten och får betydelse för hur hon tänker, känner och handlar i varje situation. 
Människans känslor är också kopplade till erfarenheter, minnen och förväntningar, varje 
tänkande är därför unikt. Människan skapar helheter och innebörder till det hon ser och 
upplever. Företeelserna har både känslomässiga och kognitiva komponenter (Wiklund, 
2003). 

Självmedvetenhet är hur människan upplever sig själv i relation till omvärlden genom sina 
tankar och känslor. Samspelet med andra människor är viktigt för utvecklingen som 
person, till stor del upptäcker och skapar människan sig själv i mötet med andra (Wiklund, 
2003). Erfarenheter från möten med andra människor hjälper till att skapa grundläggande 
tolkningsmönster, inre livsregler. Livsreglerna talar om hur människan bör vara och vad 
som skall göras för att få kärlek, uppskattning och bekräftelse från omgivningen. De 
beskriver om det finns rätt att få det, och på vilka villkor. På basen av självmedvetenheten 
och relationen till omgivningen utvecklas också inre bilder av vem människan vill vara och 
bli. Livsreglerna är ett verktyg när det söks innebörder och sammanhang i det som sker, de 
hjälper att göra världen mer begriplig och hanterbar. Därmed utgör de också en del av 
förförståelsen. Reaktioner från människor som är viktiga för oss har större genomslagskraft 
än andra (Wiklund, 2003). För den strokedrabbade har därmed vårdpersonal och 
närstående stor betydelse. Deras bemötande får betydelse för hur människan med stroke 
upplever sig själv. Hjelmbinks studie visar att strokedrabbade med goda 
familjeförhållanden ser mer positivt på rehabiliteringen än de utan. Det är viktigt att kämpa 
för familjens skull (Hjelmbink et. al. 2003).

Anden

Människan har förmågan att ställa existentiella frågor och reflektera över sin plats i 
tillvaron på ett unikt sätt. Detta är exempelvis frågor om livet, livets mening och vad som 
är rätt och fel. Människan ställer existentiella frågor i mötet med sjukdom, lidande och död 
och det finns ett samband mellan tro och hälsa. Ohälsa och lidande kan komma till uttryck 
som andliga problem, behov och begär oavsett ålder och kultur. Vårdaren måste vara 
öppen för den här dimensionen och visa respekt för patientens inre verklighet, tro, livssyn 
och religion och lyssna på hennes funderingar (Wiklund, 2003). 

Hafsteinsdóttir och Grypdnocks (1997) studie om personer som drabbats av stroke visar att 
känslan av hopp är en nödvändighet för att orka kämpa. Denna känsla övervinner tankarna 
och rädslorna om att misslyckas med rehabiliteringen. Hjelmbink (et al. 2003) har funnit 
att det är viktigt att sjuksköterskor hjälper patienterna att behålla detta hopp. De anser att 
vårdarna inte får, trots att de skall vara realistiska, ta bort deras hopp om att bli återställda. 

Problemformulering

När en person drabbas av stroke förändras både kropp och själ och patienten behöver stöd i 
alla dimensioner. Sammantaget pekar tidigare forskning på att patienter som drabbats av 
stroke känner sig oförstådda och inte alltid får den vård de är i behov av. Detta kan bero på 
att sjuksköterskan inte har adekvat förståelse för patientens livsvärld.

Patienter med afasi har ofta uteslutits i studier vilket gör att det saknas forskning inom ett 
stort och viktigt område. Med studien finns en förhoppning om att öka förståelsen för hur 
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det upplevs att drabbas av och leva med stroke och de synliga och osynliga handikapp 
sjukdomen medför. Genom att studera självbiografier har vi möjlighet att också ta del av 
hur människor med afasi upplever sin sjukdom och hur det upplevs att få en förändrad 
kropp, något som inte är väl beskrivet i tidigare forskning. 

SYFTE

Syftet är att beskriva upplevelser som är centrala för människor som drabbats av och lever 
med stroke. 

Frågeställningar

Hur upplever människan det att drabbas av och leva med stroke?
Vilka frågor och problem upplevs som centrala när människan drabbats av stroke?
Hur upplever människan det att vårdas för stroke?

METOD

I en kvalitativ studie är det individen som är det intressanta. Kvalitativ metod handlar om 
att fånga hur individer upplever sin verklighet, hur de påverkas av kunskap och erfarenhet. 
All kvalitativ metod har en utgångspunkt från någon form av livsvärldsperspektiv 
(Dahlberg, 1997). Denna studie syftar till att beskriva människors upplevelser av att 
drabbas av och leva med stroke. För att kunna beskriva människornas upplevelser ansågs 
kvalitativ ansats med ett livsvärldsperspektiv som bästa metod. 

Datainsamling

I kvalitativ forskning lämpar sig skrivna berättelser eller intervjuer som metod. Skrivna
berättelser kan till exempel vara i form av dagboksanteckningar eller självbiografier. 
Självbiografier innehåller ofta detaljerade och generöst beskrivna uppgifter om författarnas 
upplevelser och vardag (Dahlberg, 1997). Detta gjorde att vi valde just självbiografier som 
material till vår studie. Innan vi startade att söka självbiografier bestämdes följande 
inklusionskriterier: Författarna till biografierna skulle själva ha drabbats av stroke, 
böckerna skulle vara skrivna eller översatta på svenska.

Självbiografierna söktes i katalogen på Skövde Stadsbibliotek. Sökorden som användes var 
stroke, hjärnblödning och slaganfall. Vid stroke som sökord hittades 19 stycken böcker, 
sex av dessa med ämnesordet biografi valdes ut för ytterligare urval. Sökordet 
hjärnblödning gav 11 stycken träffar men endast en ny titel med ämnesord biografi 
hittades. Även denna sparades för ytterligare urval. Med sökordet slaganfall tillkom inga 
nya titlar. 
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De sju böckerna som hittats i bibliotekets katalog kontrollerades sedan utifrån våra 
inklusionskriterier. Två utav böckerna var skrivna av anhöriga och exkluderades därmed 
från vår lista. Ytterligare två böcker valdes bort eftersom de inte fanns tillgängliga på 
biblioteket eller någon av dess filialer. Efter urvalet var det endast tre böcker kvar som 
stämde överens med våra kriterier. Eftersom detta kändes lite tunt valdes ytterligare en 
bok, vi kände till den sedan tidigare och den har nyligen filmatiserats. Även denna testades 
mot våra inklusionskriterier innan vi valde att ha med den i studien.

Självbiografier som ingår i studien

Bahnson, I. & Toklum, L. (1977) Det är ju mitt liv! (136 sidor).

Efter en tid med väldiga smärtor vaknar Inger med en orörlig arm och ett ben som släpar. 
Dagen därpå kommer det enbart konstiga ljud när Inger försöker prata. Först nu begriper 
läkarna att något är allvarligt fel. Inger får diagnosen blodpropp i halspulsådern, vissa delar 
av hjärnan får inget syre. Med hjälp av en bandspelare berättar Inger hur det känns att 
drabbas av en hjärnskada. Hon beskriver sitt hårda arbete med att träna tal, skriva och att 
röra sig, och inte minst att finna sig själv i denna nya livsform.

Denna bok visade sig vara skriven av Inger tillsammans med hennes make. Boken delar 
tydligt upp vilka delar som är skrivna av Inger själv och de är dessa delar vi valt att 
använda i vår analys. Detta eftersom vi vill fånga den drabbades upplevelser, inte den 
anhöriges.

Bauby, J-D. (1997). Fjärilen i glaskupan. (138 sidor.)

Livet förändrades i ett slag för Jean-Dominique Bauby, en framgångsrik tidningsredaktör 
som levde det goda livet. Ett kärl brast plötsligt i hjärnstammen vilket förhindrade kontakt 
mellan hjärna och kropp. Efter att ha legat 20 dagar i koma vaknade han upp – bara för att 
upptäcka att det enda han kunde röra var sitt vänstra ögonlock. Han kunde inte längre äta, 
svälja eller andas utan hjälp. Läkarna ställde diagnosen locked in syndrome. Först förstod 
han inte vad som hänt – att han var fånge i sin egen kropp. Efter ett tag accepterade han sin 
situation och lärde sig kommunicera med omvärlden. Med hjälp av ett specialkonstruerat 
alfabet blinkade han fram sin bok, bokstav för bokstav.

Denna självbiografi kom inte fram genom vår sökning utan var den bok vi kände till sedan 
tidigare. 

Jekander, A. (2003.) Det gick en propp. (138 sidor.)

Mitt i livet fick journalisten Anita Jekander en liten propp i hjärnan. På väg hem efter en 
stressig dag på jobbet kunde hon plötsligt inte längre formulera orden när hon skulle tala 
och det ena benet vägrade att lyda. Men hon hade tur. Skadorna blev lindriga och livet 
kunde gå vidare men på ett nytt sätt. Afasin och förlamningen gick tillbaka och hon gick 
tillbaka till sitt jobb. Men de osynliga skadorna i huvudet gjorde att hon blev tröttare och 
tröttare för att till slut gå i väggen.

Anitas bok handlar om hennes egna upplevelser av att leva med stroke och hon har även 
intervjuat andra personer som drabbats hårdare och deras anhöriga. Boken tar träffsäkert 
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upp ämnen som att flertalet strokedrabbade blir deprimerade, gråtmilda och aggressiva. 
Hur skall äktenskapet hålla, hur skall omgivningen förstå, hur bemöter sjukvården 
patienten och dess anhöriga?

Åsén, M. (1992). Att få stroke och komma tillbaka. (86 sidor.)

Året är 1989 när Mildred Åsen drabbas av en stroke. Insjuknandet är en långdragen 
process där hennes bekymmer diagnostiseras som psykiska och Mildred blir ordinerad 
samtalsterapi. Efter flertalet påtryckningar både från henne själv och hennes man görs 
tillslut en datortomografi och Mildred kan diagnostiseras med hjärninfarkt. Vid den tiden 
kan Mildred inte tala, inte läsa och inte skriva. Hon kan inte heller orientera sig och 
beskriver sitt liv som inuti en glaskupa. Vägen tillbaka blir en kamp men med Mildreds 
envishet och kämparglöd kommer hon tillbaka till arbete och ett liv som liknar det hon 
tidigare hade.

Analys av datamaterial

Analysen är inspirerad av Dahlberg, Drew och Nyströms beskrivning i Reflective lifeworld 
research (2001). Enligt dem är analysen indelad i tre faser, bekantgörande fasen, 
analyserande fasen och resultatfasen. Syftet med analysen är att beskriva och förstå 
datamaterial. I den bekantgörande fasen beskriver Dahlberg, Drew och Nyström (2001) hur 
forskaren bekantar sig med texten genom att läsa den flertalet gånger. När forskaren sedan 
bekantat sig i materialet tillräckligt för att kunna återberätta texten går han vidare till den 
analyserande fasen. Vi började analysen med att läsa två självbiografier var. Genom att 
dela upp självbiografierna mellan oss kunde vi bättre fördjupa oss i datamaterialet. Efter att 
bekantat oss med vårt datamaterial kunde vi gå vidare till nästa fas, den analyserande 
fasen. Enligt Dahlberg, Drew och Nyström (2001) är det i denna fas som olika delar av det 
studerande fenomenet framträder. I den analyserande fasen söker forskaren efter 
kvalitativa likheter och skillnader i datamaterialet. Forskaren har en dialog med texten 
genom att ställa frågor till texten om vad det är som sägs, hur det sägs och vad innebörden
är. Detta gör att mönster framträder och det blir möjligt att plocka ut olika teman ur 
datamaterialet. 

Desto mer texten blev bekant för oss började olika delar av fenomenet framträda. Under 
genomläsningen ställde vi frågor till texten utifrån vårt syfte och frågeställningarna. De 
stycken och citat som svarade an mot detta noterades och tillsammans kunde vi gå igenom 
och jämföra det vi funnit. I denna fas kunde vi se mönster och likheter och började plocka 
ut olika teman ur materialet för att sedan gå vidare till den sista fasen. Enligt Dahlberg, 
Drew och Nyström (2001) är syftet med den sista fasen, resultatfasen, att beskriva ett 
resultat på ett presenterbart och förståeligt sätt. Det var i resultatfasen vi började 
strukturera och få ordnig på våra noteringar. Genomgående mönster framträdde och genom 
bearbetning kunde vi sammanställa och presentera fem olika teman.

Etiska aspekter

Enligt Streubert Speziale och Carpenter (2007) skall forskaren följa tre etiska principer. 
Hänsyn skall tas till deltagarnas autonomi, vilket medför att deltagandet skall vara 
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frivilligt, forskaren skall sträva efter att göra gott och inte skada, och rättvisa skall skapas 
för deltagaren. Det innebär att man skall respektera deltagarens integritet och värdighet. 
Datamaterialet skall vara anonymt och hållas konfidentiellt (Streubert Speziale & 
Carpenter, 2007). I denna studie analyserades självbiografier. Eftersom författarna själva 
har valt att offentliggöra sitt material och dela med sig av sina upplevelser har 
datamaterialet inte behandlats anonymt eller konfidentiellt. Däremot har hänsyn tagits till 
deltagarna genom att respektera ursprungstexterna och inte förvränga något eller ta det ur 
sitt sammanhang.

RESULTAT

Resultatet presenteras i fem teman: Att drabbas av stroke; Förändrad kropp; Ta inte mitt 
liv ifrån mig!; Vad som ger mening i livet omprövas och Planerar framtid. För att förstärka 
resultatet inkluderas citat från de självbiografier som analyserats. 

Att drabbas av stroke

Den första tiden efter stroke beskrivs som fylld av förvirring och kris. Förvirringen kan 
beskrivas som att vara i en dröm och att sedan vakna varje morgon och upptäcka att det 
faktiskt är verklighet. Det är svårt att förstå vad som hänt, vad sjukvårdspersonal säger och 
vad som kommer att hända framöver. Även om de tidigare vet vad stroke är, något hemskt, 
kan det vara svårt att förstå vad det innebär just för dem att drabbas. Personer som drabbas 
av stroke tror att de drabbats av en sjukdom de snart kommer att bli friska ifrån och att allt 
kommer att återgå till det normala. När de drabbade börjar förstå och acceptera vad som 
hänt och att det är något som påverkar livet ett bra tag framöver kan de börja gå vidare och 
sätta upp nya mål. Förvirringen som beskrivs beror också på alla tankar och frågor som 
uppkommer under den första perioden. De drabbade funderar inte bara på vad som hänt 
och vad som skall hända utan också hur det kunde ske. Det är inte ovanligt att ifrågasätt sig 
själv och varför just de drabbats. Vad gjorde de för fel och hur hade de kunnat göra något 
annorlunda för att påverka situationen? Att försöka hitta en förklaring till vad som hänt och 
varför upplevs som viktigt. 

Läkarna talade förstående och vänligt till mej och jag uppfattade ganska 
bra vad de sa, för de talade tydligt och repeterade flera gånger. Ändå 
försvann allt så snabbt. Jag glömde så lätt (Åsen, 1992, s. 19).

Strokedrabbade vill ha en förklaring av sjukvårdspersonalen och de påpekar flera gånger 
att informationen under tiden på sjukhuset är dålig. De snappar upp skvaller här och där, 
vilket ofta leder till missförstånd. De har dock förståelse för att det även beror på 
komplikationer som påverkar deras förståelse och minne.

Det finns en stor rädsla för allt det nya efter att ha drabbats och inför vad som skall hända. 
Att inte klara av saker som förut och att inte få den hjälp av sjukvårdspersonalen de är i 
behov av framkallar också rädsla. Mest skrämmande är att inte kunna kommunicera med 
sin omgivning. Rädsla för att inte bli förstådd eller att aldrig återfå förmåga att tala är 
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utmärkande. Rädsla för att drabbas av ytterligare en stroke eller annan sjukdom som skulle 
påverka livet ytterligare är också stor.

Förändrad kropp

Innan personerna i studien drabbades av stroke levde de vanliga och friska liv men 
sjukdomen gav dem men för livet, både psykiskt och fysiskt. Efter att ha drabbats 
förändras kroppen och de blir begränsade. De kan inte leva fullt ut som förut och utföra de 
handlingar de vill och leva som vanligt. Några informanter beskriver den här känslan av att 
vara begränsad som att vara inkapslad eller innesluten i en glaskupa. 

Jag är förstenad mumifierad, inkapslad. Om det så bara är en dörr som 
skiljer mig från friheten har jag inte kraft nog att öppna den (…) (Bauby, 
1997, s. 58).

Omedelbart efter insjuknandet beskrivs det som att vara i en dimma. En tung trötthet sprids
i kroppen som gör att de sover mycket eller inte orkar tala annat än i korta meningar. Att 
kroppen inte lyder som förut gör att vardagliga saker som förut var naturliga och helt 
självklara nu blir en kamp. Allt som företas föregås av en rad beslut och strategier som att 
exempelvis röra sig eller att lägga saker så att man når med den friska handen. 

Osynliga handikapp som afasi, smärta, trötthet, glömska, huvudvärk och 
humörsvängningar beskrivs. Brus och andra störande ljud som är normala i vår miljö blir
outhärdliga och gör dem trötta och retliga. Humöret växlar lätt mellan att vara lättrörd, 
retlig, frustrerad och trött. Simultankapaciteten försämras vilket gör att det blir svårt att 
hantera stress och oväntade situationer. Det blir svårt att koncentrera sig och planera.  

Hemma ville jag börja med att laga mat. (…) Köksattiraljer utspridda 
överallt, lådor utdragna. Dessutom sprang jag från den ena uppgiften till 
den andra, gjorde inget klart. Hackade lök en stund, diskade någon kastrull, 
vispade ett ägg. Alltsammans på en gång. Varför gör jag inget klart, tänkte 
jag. Det här är ju fel. (…) Jag visste att jag gjorde fel, ändå fortsatte jag
Åsen, 1992, s. 47).

Handikappen begränsar dem eftersom de mår dåligt eller inte klarar av att utsätta sig för 
vissa miljöer eller situationer. De behöver planera långt i förväg om de vill gå utanför 
hemmet. Oljud, stress och jobbiga situationer undviks och nya strategier kommer till för att 
hantera det som är jobbigt.

Att ta fram rätt växel var något av ett eldprov. Jag förmådde helt enkelt inte. 
Det gick utanför min förmåga. Nervös och totalblockerad! Det stressade 
mej att det gick så snabbt i kassorna. Jag kunde aldrig hänga med. Bäst att 
ta med stora sedlar nästa gång, så jag slapp stå där som en idiot och inte 
kunna ge tillbaka (Åsen, 1992, s. 48).

Personerna med stroke är oroliga för att det skall synas att de har handikapp och är osäkra. 
Afasin döljs till och med inför de närmaste eftersom de är rädda att bli sedda som dumma 
och svaga. Det är onödigt att ens försöka säga något, det blir ändå bara fel. Efter många 
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felsägningar och tokiga svar blir de på sin vakt och stänger inne spontaniteten, något som 
känns som att stänga inne glädjen.

Inskränkningar i den personliga stilen beskrivs. Kläder måste vara funktionella och det 
upplevs som plågsamt att inte kunna sköta sitt utseende på samma sätt längre. Att få ha 
sina vanliga kläder ökar känslan av välbefinnande och minskar känslan av att vara sjuk.

Att inte kunna göra det man hade möjlighet till innan väcker känslor som frustration, skam 
och sorg. Det upplevs som plågsamt att påminnas om sitt gamla liv och de njutningar det 
innebar att göra dessa handlingar som nu verkar mirakulösa. Det känns overkligt, som att 
någon satt upp en stoppskylt framför en eller som att kroppen inte är ens egen. 

När jag försökte tala stammade jag, hackade, stoppade upp, tystnade. 
Plötsligt var det bara stopp. Som om någon satt upp en skylt tätt, tätt 
framför ögonen. Det var stopp när som helst, i mitten av ett ord, i början 
eller i slutet. Nu är stoppskylten där igen, tänkte jag (Åsen, 1992, s. 20).

De förlamade delarna av kroppen upplevs som främmande, de känns bara som ens egna då 
de plågas av den. Känslor av äckel, ilska och att man inte duger något till beskrivs. 

Som om jag hade en hand som inte var min hand, ett ben som inte var mitt 
ben. Som om jag måste lära mig bli bekant med dem igen (Bahnson, 1977, s. 
77).

Att vårdas

I mötet med vården blir vårdpersonalen auktoriteter i deras liv. Vården påverkar hur de 
mår och kan hantera sin situation. De har både bra och dåliga erfarenheter från perioderna 
på vårdinrättningar. I början känner de sig trygga och i säkert förvar under sin 
sjukhusvistelse. De återkommande rutinerna och enformigheten, att bli omhändertagen, 
utgör en del av tillfrisknandet och ger nya krafter. Efter ett tag vill de dock utvecklas och få 
tillbaka sina gamla liv. Rutinerna är inte längre lika rogivande. De strokedrabbade upplever 
att de är i vägen och till besvär när de ifrågasätter eller inte följer de rutiner som finns. 
Vårdpersonalen visar med kroppsspråket när de blir arga och irriterade.

Det var många i personalen som var okänsliga och till och med otrevliga. 
Som en morgon när jag satt på sängkanten och kämpade för att få på mig 
kläderna. Då kom en undersköterska in och sa lite spydigt: ´Har du 
fortfarande inte lärt dig att ta på dig tröjan?  (Jekander, 2006, s. 29).

De strokedrabbade erfar det som frustrerande och kränkande att bo på vårdinrättningar, det 
känns svårt att inlemma sig i tillvaron på avdelningen. Att tvingas dela rum med okända 
människor, att aldrig få vara ifred och att inte bli sedd som en individ. Att sova hemma på 
nätterna ger en dos av integritet och ökar känslan av att vara en individ. Att bli sedd som 
en person ökar möjligheten att ta emot råd och information. Det är viktigt att få 
information om syftet med den vård och träning de får. Att göra saker som inte passar dem 
eller är för simpla känns som slöseri med tid och nedvärderande. De har förståelse för att 
vårdpersonalen har ett svårt arbete och har olika personligheter, men det är ändå viktigt att 
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de är så professionella som möjligt. De vill bli bemötta med respekt och empati. Att vara 
tvungen att ta emot vård väcker blandade känslor.

Någonting så privat som den personliga hygienen väcker olika känslor inom 
mig. Ena dagen tycker jag det är komiskt att vid fyrtiofyra års ålder bli 
tvättad, vänd, torkad och bytt på som ett spädbarn. När jag regriderar som 
mest njuter jag rentav av det på något mystiskt vis. Dagen därpå känns allt 
det där som det mest patetiska som tänkas kan, och en tår rullar (…)
(Bauby, 1997, s. 22).

Personerna beskriver att de under någon period känt att de inte har kontroll över sin 
situation. Vården är inte anpassad för just dem och de får bristande information. Det här 
skapar känslan av att vara ett objekt. Vårdpersonal som tar sig tid till samtal uppskattas, det 
ökar känslan av att vara en person och kan hjälpa i våra stunder. Det är viktigt att 
personalen är tillgänglig och tar initiativ då det kan vara svårt att visa när ett samtal 
behövs.

Men min allvarligaste kritik är att många i personalen inte hade tid att 
prata. Alla i personalen var egentligen mycket bra, duktiga och trevliga, 
men de hade så mycket att göra att man kände sig som en korv som åkte 
igenom systemet. Sjukhuspersonalen blir ju plötsligt auktoriteter i ens liv, 
därför är det viktigt att de har tid och intresse av en. Ett bra samtal betyder 
kanske att man blir mycket bättre. Det är viktigt. För ett tag kändes det 
faktiskt som om livet var slut. Jag satt ju bara som en grönsak i min rullstol 
medan färdtjänsten varje dag fraktade mig mellan sjukhuset och hemmet. 
Det kändes som om jag var utanför själva livet. I en sådan situation kan ett 
bra samtal hjälpa (Jekander, 2006, s. 56).

Att leva vidare

När livet förändras på sådant sätt som efter en stroke får det stora konsekvenser för den 
drabbade. Ett nytt liv väntar dem och saker som tidigare haft stor betydelse kan nu vara 
ogenomförbara eller oviktiga i den nya situationen personen hamnat i. Den 
strokedrabbades värderingar förändras och livets mening omprövas. Familj och vänner har 
en viktig betydelse och beskrivs som en av den största anledningen till att leva vidare och 
fortsätta kämpa i svåra stunder.

Jag tycker faktiskt att det är fint av dig [maken] att du gör så mycket. Men 
det är som om det inte hjälpte. Jo det hjälper för annars skulle jag vara 
rädd (Bahnson, 1977, s. 11).

Ofrivilligt har de fått nya förutsättningar i livet. De kan inte längre vara den starka 
familjefadern, stålkvinnan som fixar allt eller den skicklige yrkesutövaren. Handikappen 
döljs och slätas över för de vill inte bli uppfattade som sjuka och funktionshindrade. Det är 
viktigt att ha kvar rollen i familjen som innan, att ha auktoritet och exempelvis vara en bra 
förälder. När livet är så likt vardagen som möjligt tänker de mindre på sin situation. Det är 
jobbigt när familjen har för höga förväntningar, det gör att de känner sig sårade och 
besvikna. Istället vill de ha beröm när de gör framsteg. Det är även jobbigt när anhöriga 
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och sjukvårdspersonal har för låga förväntningar. Det skapar känslor av nedvärdering men 
kan också sporra personen att anstränga sig mer på olika sätt för att ta kontroll över sin 
hälsa.

Jag kände mig idiotförklarad och nertryck i skorna. Men samtidigt blev jag 
förbannad och tänkte – ta inte mitt liv ifrån mig! Jag ska visst rida igen!
(Jekander, 2006, s.42)

Det finns en förståelse för de anhörigas reaktioner och upplevelser i samband med 
sjukdomen. Det beskrivs som frustrerande att inte kunna stödja familjen i deras kris när de 
själva får så mycket hjälp av dem. Det upplevs som att omgivningen inte förstår dem, både 
anhöriga och vårdpersonal. Det är viktigt att dela med sig av sina erfarenheter till andra 
som är i samma situation.

Besök från familj och vänner beskrivs som ett skönt avbrott. Besöken är ett sätt att uppfylla 
behovet av kärlek och ömhet. När familjen kommer på besök känner de drabbade att de har 
någon att dela sorg och bekymmer med. Mötena med anhöriga är kärleksfulla och väldigt 
viktiga. Det som ger mest glädje under besöken är att kunna prata om livets vardagliga 
händelser, det gör att tankarna på sjukdom blir mindre. De värsta dagarna är de utan besök, 
det händer ingenting och timmarna går väldigt långsamt. 

Under sjukhusvistelsen har även sjukvårdspersonal en mycket stor betydelse. Analysen 
visar att de drabbade har både bra och dåliga erfarenheter av personalen. Bra personal kan 
ge stöd och uppmuntran i rehabilitering. När de drabbade kommer överens med personalen 
skapar det en trygghet som behövs för att gå vidare och ger mening med arbetet. Även 
andra patienter har stor betydelse. Genom att umgås med andra i liknade situation skapar 
det ny styrka och en förståelse som familj och vänner inte kan ge. 

[Om hur det känns att sitta med andra patienter i avdelningens gemensamma 
utrymme] Här fick jag en ordentlig skjuts med språket. Somliga förstod 
intuitivt vad jag tänkte säga och fyllde bara på med ord som fattades, som 
jag faktiskt ville säga men inte fick fram. Den tekniken hjälpte mig på väg
(Åsen, 1992, s. 29).

Tillsammans med andra som är i samma situation behöver de inte skämmas över eller 
försöka dölja sina handikapp. Detta ger ett mod som gör att de strokedrabbade vågar 
försöka göra saker de har svårt för, till exempel att delta i en konversation eller ta sig till 
gemensamma utrymmen trots eventuella rörelsesvårigheter och rullatorer.

Det är inte bara människor som påverkar de drabbades livsvilja och glädje. Det kan också 
vara något abstrakt eller en händelse, något som ger det stöd eller den uppmuntran som 
behövs. Till exempel kan det vara en fyr som ger trygghet genom den styrka och stabilitet 
den står för. Eller en positiv händelse i familjen som ger en ny fas i livet med ökat 
självförtroende.

En ny fas tog sin början i mitt liv. (…) Praktiska bestyr som fick mej att 
glömma mej själv (…) Bonnie [hunden] förlöste något inom mej. Jag 
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struntade nästan i att stamma, att orden plötsligt tog slut. Intresset 
fokuserades istället på Bonnie (Åsen, 1992, s. 52).

Planerar framtid

När de strokedrabbade kan förlika sig med förändringarna i sina liv börjar de gå vidare i 
livet och kan se en framtid igen. Nya mål sätts upp och att kunna gå tillbaka till arbete är 
något som upplevs viktigt och något att sträva efter. När bearbetningen kommit så här 
långt börjar rehabiliteringen och allt arbete som läggs ner kännas meningsfullt, de uppsatta 
målen sporrar dem att orka fortsätta. De drabbade får flera gånger kämpa för att få den 
hjälp och rehabilitering de är i behov av. Att bli lovad rehabilitering som det sedan inte 
finns resurser till påverkar rehabiliteringen negativt. Det är väldigt uttröttande och de 
strokedrabbade tappar lusten och hoppet att fortsätta arbeta. Att inte kunna planera 
rehabiliteringen ordentlig gör att känslan av att allt är emot dem flera gånger är stor. Det 
ger också känslan av att inte få kontroll över livet.

Det finns många funderingar och oro över hur familjen påverkas av vad som hänt. När 
rehabiliteringen inte kan tillgodoses på klinik får familjen ta stort ansvar och också stötarna 
när det inte går framåt. Det är svårt för de drabbade och dess familj att veta vad man skall 
börja träna på, hur mycket som ska tränas och vad de skall när de ej når de resultatet som 
förväntas. Att rehabiliteringen startar redan på sjukhuset är positivt då de drabbade och 
dess anhöriga kan få svar på dessa funderingar, hjälp med aktiviteter som utvecklar på 
bästa sätt och sedan hjälp att fortsätta rehabiliteringen i hemmet.

När jag var hos frisören – det var också en stor glädje, då var jag en riktig 
människa tillsammans med andra människor. Det var underligt. De talade 
till mig som om jag var en vanlig människa (Bahnson, 1977, s. 111).

Under planeringen av framtiden är osäkerheten väldigt stor. Desto längre tiden går kommer 
de in i rehabiliteringen och självförtroendet ökar. Det är viktigt och uppmuntrande att 
kunna göra saker som tillhört det gamla livet, att få känna sig som innan insjuknandet. Att 
få bli sedd som en vanlig människa och göra saker som vanliga människor gör. Genom att 
ha ett arbete att gå till och arbetskamrater att umgås med är man den där vanliga 
människan som man kämpat efter att åter bli. Det hårda arbetet ger vardagen tillbaka.

Det är viktigt att kunna återgå till arbete och före detta har arbetsgivaren stor betydelse. Att 
anpassa arbetsplatsen är ofta nödvändigt, eller kanske till och med skapa ett nytt arbete 
som passar dem bättre. När de drabbade känner att arbetsgivaren står bakom dem är det 
lättare att återgå till arbetsplatsen. Att kunna arbeta igen har stor betydelse och ger extra 
styrka och livsglädje. Även om det är viktigt är att återgå till det gamla i livet försöker de 
drabbade också hitta nya sätt att leva på. Det kan till exempel vara nya rutiner för att få 
vardagen att fungera eller nya sätt att uttrycka sig på när talet inte fungerar som förut. Ett 
sätt kan till exempel vara att börja måla, oavsett vad så är det något som får dem att känna 
att de är på rätt väg igen.

Resultatsammanfattning
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Att drabbas av stroke är en stor omställning i hela livssituationen. Den första tiden efter 
insjuknandet är fylld av osäkerhet och sorg över att ha mist kontrollen över den egna 
kroppen. Tiden är fylld av förvirring och förnekelse över den nya livssituationen. 
Värderingar förändras och livets mening omprövas. Familj och vänner har en viktig 
betydelse och beskrivs som en av den största anledningen till att leva vidare och fortsätta 
kämpa i svåra stunder. Konsekvenserna av sjukdomen är synliga och osynliga handikapp 
som begränsar dem i vardagen och skapar känslor av frustration, sorg och skam. Saker som 
förut var naturliga att göra blir nu en kamp. De drabbade väljer att undvika jobbiga 
situationer eller tänker ut nya strategier för att klara dem. Det är skrämmande och 
frustrerande att inte kunna kommunicera med sin omgivning. Rädslan för att inte bli 
förstådd eller att aldrig återfå förmåga att tala är stor. 

I mötet med vården blir vårdpersonalen auktoriteter i deras liv. Personerna som drabbats av 
stroke upplever att vårdpersonalen är bra, men när de ifrågasätter eller inte följer rutiner 
känner de sig som ”besvärliga” patienter. Det upplevs som viktigt att bli sedd som en 
individ och att bli bemött med respekt och empati. Det är viktigt att vårdpersonalen visar 
att de bryr sig och har tid med dem. När personalen tar sig tid med samtal minskar känslan 
av att vara ett objekt i vårdkedjan. Det känns även meningsfullt att samtala med andra 
patienter i samma situation. 

När de kan förlika sig med förändringarna i sina liv kan de börja gå vidare och se en 
framtid. De sätter upp nya mål och att kunna gå tillbaka till arbetet upplevs viktigt och är 
något att strävar efter. Ett återkommande tema är en längtan och strävan efter ett normalt 
liv. Dels vill de ha tillbaka sina gamla liv och kroppar och inte vara sjuka längre. Dels 
tänker de mindre på sin sjukdom när de lever livet som vanligt med dess naturliga 
skiftningar. Det är viktigt att ha kvar rollen i familjen som innan sjukdomen. Personerna 
vill därför inte bli uppfattade som förändrade, som sjuka och svaga. De undviker att visa 
sina handikapp och strävar efter att se ut som vanligt till utseendet.

DISKUSSION

Metoddiskussion

För att kunna beskriva människans livsvärld valdes en kvalitativ ansats. Hade en 
kvantitativ metod använts hade det inte varit möjligt att fånga de rika beskrivningar av 
fenomen som var studiens syfte. Som datamaterial valdes självbiografier för att beskriva 
hur det upplevs att leva med stroke. Ett annat sätt för datainsamling hade varit intervjuer 
men detta hade gjort det svårt att få med upplevelser från personer med afasi. Med 
självbiografier som datainsamlingsmetod påverkar inte forskaren informantens berättelse. 
Vid intervjuer är det lätt att forskaren ställer frågor utifrån sin förförståelse och påverkar på 
så sätt vad informanten berättar. Det kan däremot vara negativt att inte kunna fördjupa sig i 
informanternas berättelser genom att ställa följdfrågor till det som är intressant i texten. 
Med självbiografier som datainsamlingsmetod får informanten inte heller någon chans att 
förklara sig och utveckla sitt resonemang vilket kan göra att texten missförstås. Som helhet 
bedömdes ändå att episoderna i de strokedrabbades vardag rikt illustrerarar fenomenen
som var studiens syfte att beskriva. 
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Datamaterialet har analyserats och låtit bilda ett resultat. Det kan diskuteras om det är 
möjligt att generalisera resultat och bilda teorier i kvalitativa studier. En anledning till 
varför det inte skulle gå är att relativt få intervjuer eller observationer genomförs. 
Dahlberg, Drew och Nyström (2001) menar dock att det är möjligt. I vår studie har 
förhoppningen snarare varit att öka förståelsen för personers livsvärld som lever med 
stroke än att generalisera. Validiteten och reliabiliteten hade kunnat stärkas om fler 
självbiografier hade använts men utbudet inom ämnet är inte stort. Utbudet kunde blivit 
större om en annan katalog använts i sökandet och om böcker skrivna på andra språk
inkluderats. 

Av författarna till böckerna har en varit lärare och två journalister. Genom att använda oss 
av intervjuerna i Jekanders bok har vi även fått med berättelser av personer som troligtvis 
själva inte skulle skriva böcker. Eftersom vårt krav var att boken skulle vara skriven av 
författaren själv tvekade vi inför att använda oss utav de intervjuer Jekander gjort i sin bok. 
Efter diskussioner kom vi fram till att ändå ha med dessa. Detta eftersom Jekander skrivit 
på ett sådant sätt att det väl framgår vad som är citat från hennes intervjuer och vad som är 
hennes egna åsikter. Citaten beskrev väl den strokedrabbade människans upplevelser och 
hade vi uteslutet dessa hade vi missat en viktig del i vår studie. 

Bahnsons bok utkom 1977. Vården hon fick kan upplevas som omodern men hennes 
upplevelser och känslor liknar deras som blev sjuka på senare tid. Boken inkluderades 
eftersom den visade sig innehålla beskrivningar av upplevelser som förekommer än idag 
trots att kunskapen inom området blivit bättre. Exempelvis beskrevs vikten av en stöttande 
familj under den svåra tiden som följer efter att ha drabbats av stroke.

Valet av analysmetod gjorde att vi noggrant bearbetat datamaterialet och sedan kunnat 
beskriva personernas upplevelser. Informanterna varierade i åldrar, från tjugo års ålder till 
pensionärer, detta är något som gett en rikare bild av fenomenet. Vi fann fem teman som 
beskriver det centrala i hur det upplevs att leva med stroke. Genom detta har vi uppnått 
studiens syfte att beskriva upplevelser av att drabbas och leva med stroke.

Resultatdiskussion

Studien presenterar hur människor upplever det att drabbas av och leva med stroke.
Resultatet har delats in i fem teman som innehåller de frågor och problem som upplevs 
centrala, vilket var studiens syfte. Personerna i studien drabbades av stroke olika hårt och i 
olika faser i livet. Trots att de inte drabbades likvärdigt beskriver de liknande känslor för 
förändringarna i livet och de synliga och osynliga handikappen de tvingas acceptera och 
leva med. Den första tiden efter insjuknandet beskrivs som en tid fylld av osäkerhet och 
sorg över att ha mist kontrollen över den egna kroppen. De beskriver också tiden av 
förvirring och förnekelse över den nya livssituationen. Detta har även påvisats i tidigare 
forskning (Hafsteinsdóttir & Grypdnock, 1997; Backe et al, 1996). 

Resultatet illustrerar hur det upplevs att få en förändrad och begränsad kropp och leva med 
handikapp som inte syns utåt, exempelvis kommunikationssvårigheter, något som inte är 
väl beskrivet i tidigare forskning. Personerna skäms över och vill inte visa sina osynliga 
handikapp. Detta är en form av sjukdomslidande enligt Dahlberg (et al. 2003). Att de inte 
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vill visa sina handikapp förstås ur ett livsvärldsperspektiv eftersom människan uppfattas av 
andra med hjälp av hennes kropp och de signaler hon sänder ut (Wiklund, 2003). Den 
förändrade kroppen kan kännas främmande. Tidigare forskning visar att en typisk känsla 
under den första perioden är känslan av att inte längre känna igen sig själv (Backe, Larsson 
& Fridlund, 1996; Rejnö & von Post, 2007). Att patienterna drabbas av osynliga handikapp 
som trötthet och depressioner är begränsande i vardagen. Detta är viktigt att förebygga 
enligt Rejnö och Von Post (2007) eftersom det har kraftig påverkan på rehabilitering och 
förmågan till aktiviteter i dagliga livet. 

När den strokedrabbade människan inte blir sedd som en individ och får individanpassad 
vård minskar känslan av hälsa och välbefinnande. Enligt Dalhberg (et. al. 2003) är detta en 
form av vårdlidande. Vårdlidande uppstår flera gånger på grund av ett omedvetet 
handlande, samt beroende på bristande kunskap och avsaknad av reflektion (Eriksson, 
1994). Att känna sig åsidosatt, liten och maktlös är typiskt för patienten som upplever 
vårdlidande. Följden blir att patienten inte blir delaktig i sin hälsoprocess och vårdande och 
dess värdighet kränks. Ofta är vårdandet inriktat på att följa rutiner och scheman istället för 
att vara inriktat på patientens individuella behov och önskningar. Att inte förstå vad som 
händer eller meningen med vården kan också medföra att man känner sig utsatt och 
kränker självkänslan (Dahlberg et. al. 2003). När sjuksköterskan inte behandlar personen 
som en individ kan det bero på att hon har en förförståelse om sjukdomsförloppet och 
patientgruppen. Samtidigt som hon bör behandla patienten som en individ med unika 
erfarenheter och upplevelser kan och bör hon inte bortse från förförståelsen. Vi människor 
har grundläggande likheter när det gäller fysiologiska förutsättningar, allmänmänskliga 
behov, psykologiska reaktioner och utvecklingsfaser. Dessa likheter är en förutsättning för 
att sjuksköterskan och patient skall kunna etablera kontakt och förstå varandra (Wiklund, 
2003). 

Vårdpersonal som tar sig tid till samtal uppskattas, det ökar känslan av att vara sedd och 
förstådd och minskar känslan av att vara ett objekt. Även tidigare forskning visar att det 
finns ett behov av att berätta om sina upplevelser och att bli förstådd av andra (Hjelmbrink 
et. al, 2003). Samtal är viktigt och utgör en del av rehabiliteringen (Rejnö & von Post, 
2007). Genom samtal får sjuksköterskan förståelse för den kris som drabbat patienten och 
kan planera vården utifrån patientens behov, kapacitet och tidigare livsstil (Backe et. al. 
1996). Patienterna tycker även att det lindrar lidandet att dela sina erfarenheter med andra i 
samma situation vilket bekräftas av Rejnö och Von Posts (2007) och Hjelmbinks (et. al 
2003) studie. Ur ett livsvärldperspektiv är det här rimligt. En sjukdom som stroke påverkar 
inte bara den fysiska kroppen utan även själen och anden (Wiklund, 2003). Det är inte 
tillräckligt att fokusera på den fysiska aspekten av sjukdomen för att uppnå välbefinnande. 

Resultatet visar att den information patienterna får från sjuksköterskan inte är anpassad till 
individ eller situation. Tidigare forskning visar att patienter beklagar sig över att de aldrig 
fått eller får dålig information om vad stroke är, vad de drabbats av och vad som skall 
hända. Enligt Hjelmbink, Colliander, Horváth-Lindberg och Lökk är det osannolikt med en 
sådan bristande information, då patienterna med största sannolikhet erhållit information vid 
ett flertal tillfällen av ett flertal vårdgivare i vårdkedjan. I stället är det mer troligt, att 
patienterna trots erhållen information inte upplevt sig informerade och att 
informationsprocessen därför inte var optimal (2003). Det är viktigt för sjuksköterskan att
göra informationen bättre och mer anpassad. Ofullständig information medför upplevelser 
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av att inte känna sig delaktig i rehabiliteringen. Detta skapar känslor av brist på kontroll 
över livet och minskar känslan av att vara en individ.

Slutsats

Studien visar att många problem uppstår efter en stroke. Förutom en kris uppstår synliga 
och osynliga handikapp. Allt som företas föregås av en rad beslut och strategier för att 
hantera det som blir besvärligt i vardagen. Efter att ha drabbats är förvirringen stor och det 
känns frustrerande att inte längre ha samma förutsättningar i livet eller kunna använda 
kroppen som förut. Det som upplevs mest skrämmande är att inte kunna kommunicera. 
Livets mening omprövas och en ny framtid planeras. Att inte ha kontroll och att inte bli 
sedd som en individ i vården minskar känslan av välbefinnande. Att samtala med 
sjuksköterskan kan hjälpa i dessa svåra stunder. Det är viktigt att vårdpersonalen tar sig tid 
för och bekräftar de strokedrabbades erfarenheter, det gör att känslan ökar av att vara sedd 
och delaktig. Något som återkommer i resultatets fem teman är strävan och längtan efter ett 
normalt liv. Dels vill de ha tillbaka sina gamla liv, känna kontroll och inte vara sjuka 
längre. Dels tänker de mindre på sin situation när de lever ett så normalt liv som möjligt. 
Denna kunskap kan vara till hjälp för sjuksköterskor vid omvårdnad av personer som 
drabbats av stroke.

Implikationer

Den här studien visar att om man inte uppmärksammar den strokedrabbade patienten som 
en individ minskar känslan av välbefinnande. Sjuksköterskan ska vårda utifrån ett 
helhetsperspektiv men många gånger styr scheman och rutiner istället för individens 
specifika behov. Sjuksköterskan bör avsätta tid till patienten med stroke och försöka förstå 
hans/hennes levda värld. Genom ökade kunskaper om patientens livsvärld får 
sjuksköterskan större förståelse för hans/hennes behov och kan lättare ge god omvårdnad. 
Eftersom sjuksköterskan inte kan samtala med patienter med afasi är det svårare att sätta 
sig in i deras levda värld men genom att visa intresse för patienten och avsätta tid för dem 
ökar deras välbefinnande. Ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka hur 
sjuksköterskor planerar omvårdnaden av patienter som drabbats av afasi.
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