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Abstract  
      
Background: Stroke, caused by a blood clot or a bleeding in the brain, is one of the large 
endemic diseases in Sweden. The symptoms are very individual and depend on where the 
stroke is located. The nurse is a key person due to the importance to individualize the 
rehabilitation of the patient. The consequences after a stroke are not only visible functions 
reductions but also cognitive and practical problems. Stroke often leads to extensive changes 
in life, and individuals who get a stroke have to adjust their daily life. 
 
Aim: The aim of the study was to describe individuals’ experiences of changes in daily life, 
one year or more after a stroke.  
 
Method: An inductive, qualitative approach was used. Six individuals with stroke were 
interviewed. An analysis of the tape-recorded interview material was carried out using 
qualitative content analysis. 
 
Results:  Everything changed quickly in the informants’ life. Their life took a new course and 
they had to adjust it to the new circumstances. The informants’ physical- and cognitive 
disabilities limited their daily activities and they could not take care of themselves anymore. 
Despite their struggles in life, the informants had a strong will to maintain daily routines and 
they managed this by developing new strategies. 
 
Conclusion: All the informants experience limits in daily life. They had to start an entirely 
new life due to their physical and cognitive limits. Despite all this they had to find a way to 
struggle on and to try to manage on there own. 
 
Keywords: Changes of daily life, interviews, limits, strategies, stroke 
Nyckelord: Begränsningar, förändringar av dagligt liv, intervjuer, strategier, stroke 
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Inledning  
 
Stroke är en av de stora folksjukdomarna i Sverige. Att få stroke förändrar ofta livet i ett enda 
slag. Varje sjukdomsförlopp är unikt och det kan vara svårt att förutse hur livet ser ut om 
exempelvis ett år. En del drabbas lindrigt och tillfrisknar helt, medan andra kan få bestående 
skador och funktionshinder. För individen påverkas viktiga egenskaper och 
funktionsnedsättningar tvingar fram anpassning till ett nytt sätt att leva. Hjärnan har en stor 
förmåga att lära om och kompensera de förlorade funktionerna men det krävs ofta tid, träning 
och mycket tålamod. Vad vårdpersonal och närstående kan förbise är att en stor del av dem 
som får stroke lider av kognitiva problem vilka kan vara svåra att upptäcka. Dessa kan göra 
livet och vardagen svår att hantera. De som inte har några synliga funktionsnedsättningar har 
svårare att klara av sin vardag, då de möter oförståelse från omgivning och vårdpersonal, 
eftersom det finns kunskapsbrist om de kognitiva problem som stroke kan medföra. 
 
Stroke är således en vanligt förekommande sjukdom och individerna återfinns inom alla 
verksamheter inom vård och omsorg, allt från akutvård till primärvård, särskilda boenden och 
det egna hemmet. Sjuksköterskan har en central roll i omvårdnaden av individer som 
insjuknat i stroke, oberoende av var i vårdkedjan vården ges. För att kunna stödja på ett 
adekvat sätt är det viktigt att ha kunskap om individers upplevelser av att leva med stroke. 
Detta för att förstå hur individerna uppfattar, påverkas av och anpassar sig till 
sjukdomsprocessen. Det finns många komplikationer till stroke som försvårar det dagliga livet 
för dessa individer. För att på ett adekvat sätt kunna möta förväntningar och behov behövs det 
kunskap om sjukdomen stroke. Det behövs också kunskap om hur det är att leva med stroke 
vilket fokuseras i denna studie. 
 
 
 
 

Bakgrund 
 
Stroke  
 
Stroke är samlingsnamnet för flera olika sjukdomstillstånd i hjärnan. I 85 % av fallen orsakas 
stroke av en intracerebral infarkt. Andra orsaker kan vara intracerebrala blödningar (10 %) 
samt subaraknoidalblödningar (5 %) (Riksstroke, 2007). Vid insjuknandet i stroke har 
blodförsörjningen till delar av hjärnan helt eller delvis hindrats av en trombos (hjärninfarkt) 
eller en blödning. Hjärninfarkt uppkommer när en blodpropp täpper till någon av artärerna i 
hjärnan, blodtillförseln till området stryps, ischemi. Detta gör att cellerna i området får en 
nedsatt funktion eller dör på grund av syrebrist. Skadans svårighetsgrad påverkas av hur dåligt 
blodflödet till området är. En hjärnblödning orsakas av att ett kärl brister, vilket leder till att 
blod läcker ut i hjärnhinnorna eller hjärnvävnaden och trycket i hjärnan stiger. Då förstörs 
celler och nervbanor i området med förlamning och andra neurologiska symtom som följd.  
 
Vilka symtom som stroke medför beror på vilken del av hjärnan som skadas och hur stor den 
är. Många symtom blir likartade oavsett om skadan uppstår i höger eller vänster hjärnhalva.   
De olika symtomen är: illamående, kräkningar, förlamning, förvirring, yrsel, svår huvudvärk, 
påverkat medvetande och medvetslöshet. Andra funktioner är specialiserade till en av de två 
hjärnhalvorna. Vänstersidiga skador medför ofta afasi i någon form och vid högersidiga har 
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patienten ofta dålig sjukdomsinsikt (Borenstein & Hårdemark, 2001; Ericsson & Ericsson, 
2002).  
 
Individer med aterosklerotiska förändringar i hjärnans artärer, diabetes, högt blodtryck och 
hjärtsjukdom är i riskzonen för att insjukna i stroke. Rökning, högt alkoholintag, höga 
blodfetter, p-piller, övervikt och för lite motion är också i hög grad riskfaktorer för stroke. 
Genom att ändra kosten och livsstilen kan många av riskfaktorerna förebyggas. Sjukdomar 
som högt blodtryck, diabetes och hjärtsjukdom kan behöva medicineras för att riskfaktorerna 
ska minska (Ericsson & Ericsson, 2002; Olsson & Norrving, 2001).  
 
 
 

En folksjukdom  
 
Stroke är en av Sveriges stora folksjukdomar och årligen insjuknar cirka 30 000 individer. 
Dessutom beräknas cirka 8000 individer årligen drabbas av TIA - transitoriska ischemiska 
attacker (Riksstroke, 2007). Att säkerställa diagnos tidigt efter insjuknandet är avgörande för 
den fortsatta kliniska handläggningen. Efter att ha haft en TIA är risken för att insjukna i 
stroke avsevärt högre än befarats. Efter 7 dygn är risken 10 % och inom 1-3 månader är den 
12-15 % (Socialstyrelsen, 2005a).  
 
Stroke är i hög utsträckning en individuell sjukdom. Trots att flera individer har liknade 
skador kan de både insjukna och tillfriskna på olika sätt. Detta kan ske på grund av att 
hjärnceller nybildas och andra delar av hjärnan i viss mån kan ta över förlorade funktioner 
(Ericsson & Ericsson, 2002). Enligt Riksstroke (2007) är stroke den vanligaste orsaken till 
neurologiskt handikapp hos vuxna men också den tredje vanligaste dödsorsaken efter 
hjärtinfarkt och cancer. Det är ungefär lika många män som kvinnor som insjuknar i stroke 
men kvinnorna drabbas i genomsnitt 5 år senare. Detta är inte bara positivt för kvinnorna på 
grund av att hög ålder oftast innebär sämre prognos. Medelåldern vid insjuknandet är 75 år 
men cirka 20 % är under 65 år och det är den grupp som ökar mest. Stroke är den somatiska 
sjukdom som medför flest vårddagar på sjukhus, trots detta ligger stora delar av 
samhällskostnaden hos kommunerna. Kostnaderna för samhället för stroke var år 2000 cirka 
12 miljarder kronor (Socialstyrelsen, 2005a).  
 
Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken i världen i de länder där dödsorsaken registreras. 
Den högsta strokemortaliteten bland både män och kvinnor observerades i Östeuropa, på 
Mauritius och på Trinidad och Tobago. Den lägsta strokemortaliteten återfinns i Schweiz, 
Canada, USA, Frankrike och Australien (Sarti, Rastenyte, Cepaitisz & Tuomilehto, 2000). 
Stegmayr och Asplunds (2003) studie visar att under de senaste 15 åren har ingen minskning 
konstaterats i antalet insjuknade i stroke. Det har dock visat sig att mortaliteten minskat. 
Risken att avlida inom en månad efter en stroke har nästan halverats de senaste 14 åren. Det 
finns en klar skillnad mellan Väst- och Östeuropa i strokeinsjuknande. Sarti et al. (2000) anser 
att trots att högt blodtryck är den största riskfaktorn för stroke och att miljön i Östeuropa gör 
att människor får högt blodtryck, är det antagligen andra riskfaktorer som rökning, 
alkoholkonsumtion och Östeuropeisk diet som är den största orsaken till högre 
strokemortalitet. De påpekar samtidigt att hälsovården är mera omfattande och bättre i 
Västeuropa.  
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Funktionsnedsättningar       
 
De funktionsnedsättningar som kan följa efter stroke kan vara av mycket skilda slag. Det kan 
exempelvis vara lättare kraftnedsättningar i mindre muskelgrupper till en komplett hemipares, 
känsel nedsättningar eller medvetandepåverkan. Symtomen bestäms av vilket kärlområde som 
drabbats. De kan få problem med kognitiva och praktiska förmågor som minnet, inlärning, 
störningar i problemlösningen, att fatta beslut, strukturering och organisering av information, 
störningar i uppmärksamheten och kroppsuppfattningen. Många utrycker att de får en ökad 
psykisk uttröttbarhet och en instabillitet emotionellt. Kognitiva funktionsnedsättningar är 
viktiga att upptäcka eftersom de kan ha en avgörande inverkan på personens möjlighet att 
klara av sin vardag (Ericsson & Ericsson, 2002). Enligt Carlsson, Möller och Blomstrand 
(2004) uttrycker de som insjuknat i stroke att de förändrats som personer med nedsatt kognitiv 
förmåga och emotionella förändringar som för dem är svåra att förstå. Livet upplevs 
oförutsägbart och de är osäkra på sin kapacitet. De upplever det svårt att kontrollera 
symtomen och de är känsligare för omgivningens inverkan. Allt känns upp och nervänt, ett 
kaos.  Murrey och Harrison (2004) anger att de individer som insjuknar med synliga problem 
som exempelvis pareser får större förståelse från andra än de som enbart har kognitiva 
problem. Många tycker att de får stor hjälp av att gå med i speciella föreningar där de får 
social samvaro med människor med samma bakgrund och erfarenheter.  
 
 
 

En förändrad livssituation  
 
Individer som insjuknat i stroke känner ofta en obalans mellan viljan till aktiviteter och sin 
kapacitet. De är tvungna till nya prioriteringar (Carlsson et al., 2004). Enligt Burton (2000) 
förändras livssituationen för de flesta som lever med stroke och de har svårt att förhålla sig till 
denna nya livssituation. En del upplever frustration då de inte exempelvis kan klä på sig själv, 
kamma sig eller borsta tänderna själva.  De uttrycker att de nya problemen och situationerna 
de upplever gör att nya sätt att bemästra det hela startas upp. Om dessa lyckas känner de sig 
mera säkra på att göra nya saker trots att den fysiska funktionen fortsatt är nedsatt. De anser 
även att det inte är anpassningen till minskad fysisk aktivitet som är av störst värde utan 
förmågan att hantera de fysiska funktionsnedsättningarna (Burton, 2000). Många individer 
med stroke hittar ett nytt sätt att leva sina liv. Deras arbete kanske tidigare tog stor del av 
deras tid. Nu värdesätter de helt andra saker som exempelvis familjen (Bendz, 2003).   
 
 
 

Sjuksköterskan en nyckelperson 
 
En individ som insjuknar i stroke bör ligga på en speciell strokeavdelning i akutskedet.  
Många av individerna är i behov av rehabilitering under lång tid efter att de har insjuknat 
(Socialstyrelsen, 2005a). Rehabiliteringen påbörjas redan under det första dygnet på 
sjukhuset. Målsättningen med rehabiliteringen är att kroppen ska fungera så bra som möjligt 
och återfå ett normalt rörelsemönster så att individen blir självständig genom att handikappen 
kompenseras (Berglund, 2001).  Målsättningen för omvårdnaden är att stödja individen att 
planera och genomföra handlingar som hör till det dagliga livet i syfte att förbättra 
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hälsa/friskhet, förebygga ohälsa/sjukdom och återställa och bevara hälsa/friskhet 
(Socialstyrelsen, 2005a).  
 
Sjuksköterskan är en nyckelperson för att samordna och anpassa insatserna individuellt. Dessa 
syftar till att upprätthålla livsuppehållande funktioner, lindra lidande såsom smärta och ångest, 
förhindra återfall och komplikationer samt främja läkning. Insatserna fokuserar på funktionell 
hälsostatus och förmågan att hantera det dagliga livet i praktisk, fysisk och psykosocial 
mening. Sjuksköterskan är en nyckelperson i omvårdnaden av individer som insjuknat i 
stroke, oberoende av var i vårdkedjan vården ges. Vården skall enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) vila på en grund av vetenskap och beprövad erfarenhet. För 
att kunna möta patienternas behov och förväntningar behöver sjuksköterskor kunskaper både 
om sjukdomen och om hur det är att leva med stroke.  
 
Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005b) ska sjuksköterskan se patienten i ett 
helhetsperspektiv och inte rikta in sig på sjukdomstillståndet, vilket innebär att patientens 
egna resurser tillvaratas. Sjuksköterskan skall ha förmåga att tillgodose patientens basala men 
också specifika omvårdnadsbehov och möta dennes sjukdomsupplevelse, lidande och så långt 
som möjligt lindra detta. Vidare beskriver Socialstyrelsen vikten av att förebygga hälsorisker, 
motverka komplikationer och undervisa och stödja patienten i syfte att främja hälsan. 
Travelbee (2003) anser att omvårdnaden innebär att hjälpa individen i den situation denne 
befinner sig. Individen är unik och är fri att utveckla sitt liv och ta ansvar för det. Inom 
omvårdnaden är det inte patientens diagnos som är viktig utan upplevelsen och förståelsen av 
situationen. Centralt i Travelbees teori är att omvårdnaden är en process mellan individer. 
Sjuksköterska kan i denna process hjälpa individen att bemästra, bära och finna mening i 
erfarenheten av sjukdom och lidande.  
 
 
 
 

Problemformulering   
 
Stroke är en av Sveriges största folksjukdomar. De funktionsnedsättningar som kan följa är av 
mycket skilda slag och många av dem som insjuknat är i behov av lång rehabilitering.  
Tidigare forskning pekar på att individer med stroke upplever det svårt att förlora sin 
självständighet och vara beroende av andra, men det saknas studier av på vilket sätt individer 
påverkas i det dagliga livet. Varje dag skrivs patienter ut från sjukhuset till hemmet för att 
klara sig själva.  De har då fått vård under ett antal veckor och tränat sina nedsatta funktioner 
för att kunna bli så självständiga som möjligt. Att få en stroke kan medföra en stor 
omställning av livet och det är svårt att som sjuksköterska förbereda någon inför detta. 
Sjukdomen och de funktionsnedsättningar den medför kan skapa stora svårigheter och mycket 
oro i vardagen, något sjuksköterskor behöver mer kunskaper om. Detta eftersom 
sjuksköterskan är en nyckelperson i omvårdnaden oberoende av var i vårdkedjan vården ges. 
Genom denna studie utvecklas kunskap om hur det är att leva med stroke vilket kan bidra till 
ökad förståelse och att bättre kunna stödja dessa individer. Detta kan i sin tur möjliggöra ett 
ökat välbefinnande.  
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Syfte 
 
Syftet med denna studie var att beskriva individers erfarenheter av vad som förändrats i 
dagligt liv ett år eller mer efter stroke. 
 
 
 
 

Metod 
 
I denna studie valdes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats utformad av Burnard 
(1996). Innehållsanalys med induktiv ansats är en metod för att analysera kvalitativa data 
genom att identifiera, koda och kategorisera mönster i datamaterialet. Teman eller kategorier 
skapas utifrån det datamaterial som ingår i studien (Burnard, 1996). Den kvalitativa studien 
strävar efter att se och förstå helheten (Polit & Beck, 2008).  
 
 
 

Urval  
 
För att få tillträde till forskningsfältet kontaktades en Strokeförening i Västra Sverige. Kontakt 
togs via telefon med ordförande. Sedan skickades informationsbrev om studiens syfte och 
tillvägagångssätt via e-mail (se bilaga 1). Ordföranden i föreningen ombads tillfråga personer 
som var lämpliga att delta i studien utifrån angivna kriterier. Urvalet gjordes utifrån följande 
kriterier: Personen skulle ha insjuknat i stroke för minst ett år sedan. Enbart de personer skulle 
tillfrågas som själva kunde ge sitt informerande, skriftliga samtycke. Personerna skulle vara 
såväl män som kvinnor och de skulle förstå och tala svenska. 
 
Ordföranden i vald Strokeförening tog kontakt med sex personer som överensstämde med 
angivna kriterier, informerade dem kortfattat om studien och e-mailade sedan 
kontaktuppgifter till författarna. De personer som härigenom gett muntligt samtyckte 
kontaktades per telefon för att komma överens om tid och plats för intervjun. Vid 
intervjutillfället inhämtades informerat skriftligt samtycke att delta i studien genom påskrift 
av informationsbrevet (se bilaga 2).  
 
Urvalet kom att bestå av sex personer bosatta i Västra Götaland som insjuknat i stroke. 
Informanterna kom att bli fyra kvinnor och två män från samma kommun, samtliga arbetade 
och var mellan 50 – 60 år gamla när de insjuknade.  
 
 
 

Datainsamling  
 
Datainsamling gjordes genom kvalitativ intervju med öppna frågor för att ge informanterna 
utrymme att svara med egna ord. Detta innebär ett professionellt samtal som bygger på 
vardagens samtal (Kvale, 2009). 
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Intervjuerna genomfördes under perioden 090106-090119. Författarna genomförde enskilt tre 
intervjuer vardera. Intervjun skedde på den plats som informanten valt. Miljön var lugn och 
intervjun utfördes i ett rum i informantens hem där samtalet kunde pågå ostört. Innan 
intervjun startade gavs både muntlig och skriftlig information om studiens syfte och 
tillvägagångssätt och tillfälle gavs att ställa frågor. Intervjuerna genomfördes som ett samtal. 
Informanterna fick genom två öppna frågor fritt berätta om sina upplevelser av hur det var att 
leva med stroke och hur vardagen förändrats. Dessa frågor följdes upp med följdfrågor. 
Intervjun varade mellan 20 till 40 minuter. Författarna eftersträvade att fånga den enskilda 
individens perspektiv. För att uppmuntra informanten till att berätta ställdes frågor om hur 
deras liv sett ut innan de fick sin stroke och hur deras liv förändrats. God kontakt 
eftersträvades genom att lyssna uppmärksamt, visa intresse, förståelse och respekt för vad 
informanterna sade. På samma gång var författarna medvetna om att uppträda obesvärat och 
vara klara över vad de ville veta. Intervjun avrundades med att författarna gjorde en kort 
muntlig sammanfattning av det som sagts och frågade om informanten hade något att tillägga. 
Intervjuerna dokumenterades med en diktafon. Kvale (2009) menar att detta är det optimala 
redskapet för att sedan kunna återge intervjuns helhet med tonfall, ord och pauser. I direkt 
anslutning till intervjuerna transkriberades de ordagrant, av den författare som gjort intervjun. 
Även pauser och känsloyttringar noterades i texten.  
 
 
 

Analys    
 
Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys, en analysprocess som är tydlig 
och systematisk (Burnard, 1996). Analysen är indelad i fyra olika steg som noggrant följdes; 
1) genomläsning och öppen kodning, 2) gruppering och reducering av meningsbärande 
ord/fraser under lämpliga rubriker, 3) färgmarkering och gruppering av datamaterialet i 
kategorier, 4) analysen avslutas med att göra beskrivning av varje kategori.  
 
För att materialet skulle vara konfidentiellt avidentifierades de transkriberade intervjuerna 
innan arbetet startade. Analysen startade med att författarna enskilt läste igenom de sex 
intervjuerna ett flertal gånger för att få en uppfattning om helheten. Därefter gjordes en öppen 
kodning genom att urskilja meningsbärande ord eller fraser som stämde överens med syftet. 
Dessa antecknades i marginalen på samtliga intervjuutskrifter. Sedan gjorde författarna en 
gemensam granskning av de indelningar som gjorts. De ord eller fraser som framkommit 
sorterades och reducerades genom att likartade benämningar sammanfördes och bildade 
sexton subkategorier. Därefter färgmarkerades datamaterialet med de olika subkategorierna. 
När hela datamaterialet färgmarkerats klipptes de olika färgade avsnitten ut och placerades i 
respektive kategori och detta steg i analysen resulterade i fyra övergripande kategorier. Detta 
underlättade sista steget i analysen som innebar att urskilja beskrivningar av kategorierna och 
subkategorierna vilka därefter belystes med citat ur datamaterialet. Under hela processen 
kontrollerades det framväxande mönstret mot originaltexten för att inte förlora närheten till 
data, vilket Burnard, (1996) betonar som grundläggande för att säkra validiteten. 
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Etiska överväganden   
 
Tillstånd för intervjuerna inhämtades av etikgruppen vid institutionen för omvårdnad, hälsa 
och kultur, Högskolan Väst. Studien har följt forskningsetiska principer inom humanistisk – 
samhällsvetenskaplig forskning (HSFR, 2002).  
 
Innan intervjuerna startade gavs muntlig och skriftlig information om studiens syfte och hur 
intervjun skulle genomföras. Information gavs om frivillighet, att informanten när som helst 
kunde avbryta sin medverkan utan att ange skäl samt konfidentialitet genom avidentifiering 
av datamaterialet. Samtycke till intervjun inhämtades genom namnunderskrift. Vidare gavs 
information om var resultatet kommer att presenteras och att det skulle ske på ett sådant sätt 
att ingen kom att veta vad den enskilda personen svarat samt att ingen obehörig skulle kunna 
få tillgång till materialet. De fick också information om att kassettbanden skulle raderas efter 
att studien var färdig.  
 
 
 
 

Resultat   
  
Ur analysen av individers beskrivningar vad som förändrats i dagligt liv ett år eller mer efter 
en stroke, framträdde fyra huvudkategorier med underliggande subkategorier (tabell 1).  
Kategorin En helt ny livssituation beskrev informanternas upplevda känslor i samband med 
att de återberättade hur deras liv förändrats. Kategorierna Synbara begränsningar och 
Osynliga begränsningar tydliggjorde de upplevda problemen och begränsningar som framkom 
i det dagliga livet. Kategorin Fokuserar på att klara av vardagen klargjorde de resurser 
informanterna hade för att hantera stroke och hur de anpassade sig till det dagliga livet. 
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Tabell 1. Kategorier baserade på individernas beskrivningar av vad som förändrats i dagligt 
liv ett år eller mer efter att ha fått stroke.        

Kategorier Subkategorier 

 
En helt ny livssituation 

 
• Tappat identiteten som yrkesverksam 
• Kan inte hantera sina känslor 
• Litar inte på sig själv 
• Ligger andra till last 
 

Synbara begränsningar • Kan inte röra sig som förr 
• Klarar inte vardagliga bestyr 
• Kan inte vara lika aktiv 
• Kan inte prata ordentligt 
 

Osynliga begränsningar • Kan bara göra en sak i taget 
• Klarar inte stress 
• Kan inte hantera intryck  
• Förstår inte vad man läser 
 

Fokuserar på att klara av vardagen • Kämpar för att bli självständig 
• Behöver stöd och gemenskap 
• Hittar nya strategier 
• Accepterar sitt nya liv 

 
 

 

 

 

En helt ny livssituation          

En ny livssituation beskrevs som att allt plötsligen förändrades, där informanterna berövades 
förmågor som var självklara vilket gjorde att de fick starta ett helt nytt liv. Problem uppstod i 
form av att tappa identiteten som yrkesverksam, att inte längre kunna hantera sina känslor och 
inte kunna lita på sig själv. Det kunde dröja länge innan allt hade återgått till ett någorlunda 
normalt liv och många gånger var de tvungna att acceptera att ligga andra till last. 
Informanterna fick lära sig leva med funktionshindren och anpassa sig till en ny livssituation.  
 
 
 

Tappat identiteten som yrkesverksam      
                
Att tappa identiteten som yrkesverksam innefattade problem knutna till att vara i arbetsför 
ålder vid insjuknandet. Ingen av informanterna kunde eller fick gå tillbaka till arbetet. 
Känslan av att försöka men att efter ett par månader sluta då det inte fungerade, beskrevs som 
en besvärlig upplevelse. Förlusten av sitt arbete, sina arbetskamrater och oviljan från 
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arbetsgivaren att hjälpa till med ett annat arbete upplevde samtliga mycket tungt. Att 
exempelvis inte ha ett arbete att gå till gjorde att deras identitet förändrades. 
 
 
”Ja, ja var ju inne och gjorde ett försök, va. Man skall ju alltid tillbaka till jobbet, va, det är 
ju så/…/men det fungerar inte./…/ Å så hade jag ju samtal med försäkringskassan och doktor 
också då va, så kom han ju fram till att jag inte kunde jobba längre va, och det var ju väldigt 
drastiskt kan jag säga.”  
 
 
 
Kan inte hantera sina känslor 
 
Att inte kunna hantera sina känslor upplevdes som att tappa kontrollen över de känslomässiga 
reaktionerna. De manliga informanterna utryckte främst att de blivit mera känsliga och att 
humöret kunde skifta mycket snabbt.  De kunde plötsligt börja gråta utan någon egentlig 
anledning, men även snabbt bli arga. Informanterna beskrev även att de upplevde en större 
oro och en ovanlig trötthet. 
 
”/…/ idag när jag får höra vacker musik så kan tårarna komma riktigt… känner riktigt 
tårflöde så man har blivit mycket mycket känsligare för sånt och kanske också att man har fått 
kortare stubin åt andra hållet. Man har inte samma tålamod som man haft. Man kan bli arg, 
alltså argare. Humörsvängningarna är nog större.” 
 
 
 
Litar inte på sig själv 
 
Informanterna upplevde sig själva som fega i vissa situationer och detta berodde på att de inte 
litade på sig själva. Det innebar att leva med en otrygghet och rädsla som hade att göra med 
svårigheterna att behärska sin kropp. Att gå ensam på stan framkallade rädsla för att ramla 
och bli behandlad som berusad. Att inte våga utföra vissa moment i hemmet utan att ha maken 
som stöd, trots vetskapen om att de egentligen klarade av det, var ytterligare ett exempel på 
att inte lita på sig själv. Det upplevdes svårt att vara ensam hemma och de hade behov av en 
person i sin närhet. Det kunde vara rädsla för att ramla men också för att något oförutsett 
kunde ske som exempelvis en brand och att de då inte kunde hantera den situationen. Även 
rädslan för att återinsjukna framkom. Minnet reducerades också och det kunde vara svårt 
komma ihåg bekantas namn och telefonnummer eller att stänga av spisen. 
 
”Ja..Ja så klarar jag mig allt själv men det är konstigt för dumma tankar, ja dumma är de väl 
inte men, en får som man aldrig annars /…/ och så ligger jag här själv också tänker jag så… 
Tänk om det börjar brinna, det har jag tänkt på mycket. Det har jag inte tänkt på förr.” 
 
”/…/ Jag vågar inte ge mig ut ensam med rullstolen, det vågar jag inte” 
 
”/…/ Jag kommer inte ihåg namn, jag kommer inte ihåg ansikte och sedan så antingen 
kommer jag ihåg ansikte och inte namnet eller tvärt om /…/” 
 
 



 10 

Ligger andra till last  
 
Att ligga andra till last upplevdes som att inte kunna klara sig själv utan ha ett stort 
hjälpbehov och vara beroende av hemtjänst eller av sina närstående. Informanterna hade innan 
insjuknandet, klarat sig själva och varit aktiva människor som nu plötsligt blev beroende av 
andra. Familjemedlemmarnas roller ändrades och relationen påverkades. Efter att i hela sitt liv 
lagat mat till alla i familjen var det nu bara att lämna över denna roll till exempelvis maken 
eller få hjälp från annat håll. De kunde uppleva sig själva som en börda för sina närmaste 
anhöriga. 
 
”Ja…Det är ju jobbigt för henne i och för sig. Hon är ju bunden liksom, xxx har fått stå 
tillbaka med sina grejer för det här. Det blir ju bara så. Å det är ju väldigt fint med äktenskap 
på det viset att man skall hjälpas åt va, men ibland kan jag tycka att nu ställer hon upp för 
mycket va. Hon måste ju tänka på sig själv, hon har ju också ett liv.” 
 
 
 
 

Synbara begränsningar  
 
Synbara begränsningar beskrevs som de funktionsnedsättningar som begränsade 
informanterna i vardagen.  Problem uppstod i form av att inte kunna röra sig som förr, inte 
klara de vardagliga bestyren eller att inte vara lika aktiv som tidigare. Det kunde även vara att 
informanterna hade svårt att prata ordentligt. Dessa funktionshinder var synliga för andra och 
gjorde att informanterna inte kunde ta hand om sig själva eller utföra alla de sysslor de 
tidigare varit vana att göra. 
 
 
 
Kan inte röra sig som förr   
 
Att inte kunna röra sig som förr upplevdes som hinder i vardagen. Det kunde vara en arm som 
hängde obrukbar eller ett ben som var svårt att få med sig vid gång. Rullstol och käpp var 
några av de olika sorters hjälpmedel som användes för att det skulle gå lättare med 
förflyttningar. Att tidigare snabbt och lätt kunnat hoppa in i bilen för att uträtta några ärenden, 
hade ändrats och nu krävdes det att närstående hjälpte till. Det kunde vara att få hjälp med att 
ta sig ner för yttertrappan, in i bilen och bli körd i rullstol på köpcentret på grund av 
svårigheter att gå långa sträckor. 
 
”/.../det är klart att det är väl det att man inte kan gå riktigt. Det är besvärligt. Ja… jag kan 
gå naturligtvis, jag går med käpp, men jag kan inte gå i samma takt som en vanlig människa 
som inte har käpp. Benet släpar lite grann.”  
 
”Ja det är ju det, jag kan ju aldrig ta mig ut ensam, utan … Vi tar på oss här och så går vi 
utför trapperna och så hjälper min man mig då och stolen står därnere i trappan /…/ 
antingen går vi till stan och då får ju han köra eller också tar vi bilen till obs eller någonting 
å då har vi stolen med oss och så åker jag i stolen därute. Ååå, Ja det är väl det att jag sitter 
här, jag blir låst.” 
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Klarar inte vardagliga bestyr  
 
Att inte klara de vardagliga bestyren innefattade problem som uppstod på grund av de 
funktionsnedsättningar som tillkommit. Det kunde vara svårigheter med att sköta den dagliga 
hygienen, klä sig, städa och handla. Vissa bestyr som de tidigare gjort i hela sitt liv tog längre 
tid eller kunde helt enkelt inte genomföras.  Skala potatis eller att knäppa sin behå, detta var 
vardagliga saker som nästan var omöjliga att utföra då endast en arm fungerar. Att tidigare ha 
varit högerhänt och nu efter insjuknandet få göra allt med vänster hand var inte en lätt uppgift.  
 
”Vispa… Nej... jag skvätter när jag vispar såsen och…. Jag vet inte vilket hjälpmedel man 
skall ha för att underlätta det men jag är klumpig… till exempel trä nålar”.  
 
” /…/ jag kan inte städa och de åker och handlar med mig en gång i veckan. Jag kan inte 
bära och inte dra någonting eller ja handla eller så. Handla kan jag göra men alltså de får 
bära /…/”.        
 
 
 
Kan inte vara lika aktiv 
 
Att inte vara lika aktiv som tidigare innefattar problem med att sysselsätta sig och att ta 
initiativ till nya saker. Informanterna hade tidigare haft ett aktivt liv som att cykla, ta långa 
promenader och träna. På grund av sina funktionsnedsättningar upplevde de sig nu passiva. 
Friheten att kunna göra något spontant som att åka en tur med bilen, var även den borta på 
grund av att de inte fick lova att köra bil längre.  För att kunna åka till stan var de nu tvungna 
att förlita sig på närstående, ta buss eller färdtjänst. Att åka buss var inte problemfritt. Det 
framkom att det var lätt att ta fel buss eller stå på fel sida av vägen. Flera bussar kunde åka 
förbi innan de slutligen kom på rätt buss.        
 
” /…/ Jag får inte cykla./…/ Ja..jag vill gärna göra det. Bara trampa, bara röra mig på det 
sättet. /../ Ja… för jag är van att röra mig. Inte van att sitta still”. 
 
”/…/ Jag får åka färdtjänst och jag har börjat lite smått och jag åker buss. I början när jag 
åkte buss då tog jag fel, alltså jag kunde se att det stod xxx på den men ändå så gick man fel 
och åkte med någon annan buss. Jag fattar inte alls hurdant det var. Så det kan jag inte förstå 
men det gör jag inte nu… jag försöker klara mig så gott det går då /…/” 
 
 
 
Kan inte prata ordentligt  
 
Att inte kunna prata ordentligt innefattar problem med kommunikationen mellan människor. 
Informanterna hade haft eller hade någon form av problem med sitt tal. Det kunde vara 
svårigheter med att hitta ord eller att talet var otydligt. Vid vissa tillfällen kunde talet helt 
stoppa upp exempelvis när de var stressade. För att lättare få fram sitt budskap var det bättre 
att träffa någon personligen på grund av att de ibland bara kunde utrycka sig med enstaka ord. 
Att hålla kontakt med närstående på annan ort upplevdes svårt eftersom det var ett hinder för 
dem att använda telefonen. 
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Osynliga begränsningar 
 
Osynliga begränsningar beskrevs som de problem som uppstod i form av att informanterna 
hade svårt att klara av att hantera omgivningen som tidigare. Det kunde vara att bara kunna 
göra en sak i taget, att inte klara stress, inte kunna hantera intryck eller att inte förstå vad de 
läser. Problemen fanns men var osynliga för omgivningen vilket gav en hel del svårigheter i 
vardagen inte minst i sociala sammanhang.  
 
 
 

Kan bara göra en sak i taget   
 
Att bara kunna göra en sak i taget upplevdes som ett hinder för spontanitet i vardagen. Att inte 
kunna planera in flera saker på en gång utan bara göra en sak i taget och att organisera och 
planera sin dag/vecka var ett måste om vardagen skulle fungera.  Vid ett tandläkarbesök på 
torsdag, beställdes taxin på tisdag, kläder lades fram på onsdag, så att torsdagen var väl 
planerad. Att göra sig färdig på morgonen kunde ta upp till två och en halv timma.  
 
”Jag måste ha den här stunden på morgonen /…/ Å jag kan bara göra en sak om dagen. 
Alltså åker jag och handlar så är det allt som jag får göra då under dagen. Så jag kan till 
exempel inte både bada och sedan ha ett läkarbesök eller någonting vid sidan om lite senare, 
det klarar ja inte. Så det… man får liksom se … man vågar inte planera /…/”  
 
 
 
Klarar inte stress   
    
Informanterna uttryckte att de inte tålde stress. Stress upplevdes bara av att något oplanerat 
hände eller att flera saker måste göras på en gång eller efter varandra. Var en viss uppgift 
tidsbegränsad, låste sig allt för dem. Det var viktigt för dem att försöka minimera tillfällen där 
påfrestningen och pressen blev för stor men även att lära sig att hantera dessa situationer på 
ett för dem rätt sätt som att bara sätta sig ner och inte göra något. Det går inte att jäkta utan ta 
vara på dagen, det är så här man skulle ha levt tidigare som en av informanterna utryckte.  
 
 
” /…/ Stressen är jag rädd för den tål jag inte. Då försöker jag hellre kola ner och bli nästan 
lite apatisk om det blir en stressituation.”  
 
”Ja… stress tål jag inte… jag måste förbereda mig/.../ och är ute i god tid… det kan ju bli i 
hemmet ändrade planer… och då blir jag stressad…”  
 
 
 
Kan inte hantera intryck   
 
Att inte kunna hantera intryck innefattade problem som var knutna till sinnena och alltför 
mycket signaler på en gång. Det kunde vara både syn- och ljudintryck. Det upplevdes som om 
allt förstorades, folkmassor blev större och ljudet ökade. Känslan av att alla gick emot dem 
gjorde att större folksamlingar undveks och vissa dagar var det svårt att gå ut. Störande musik 
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som alltid ljuder i varuhusen kändes för några av informanterna som ett hinder. De klarade 
inte att ta emot så mycket intryck på en gång vilket gjorde att de inte kunde gå och handla 
själv trots att de hade den fysiska förmågan. Att förstå ett samtal påverkades av om det var 
många som pratade på en gång.  
 
”/…/ Jag och en väninna var på bio och det var jättejobbigt å, liksom den stora bilden och 
den for över mig, nej det klarade jag inte. Å så ljudet är jättehögt /.../” 
 
 
 
Förstår inte vad man läser 
 
Att inte förstå vad man läser innefattar problem knutna till koncentrationen. Läsningen tog 
ofta mycket lång tid på grund av att det lästa stycket fick läsas om gång på gång eller att 
koncentrationen minskade och tröttheten tilltog. Att läsa en bok tog för mycket energi trots att 
intresset tidigare varit stort. Det var svårt när det kom brev från myndigheter där texten ofta 
var lång och svårbegriplig. Brevet behövde ibland läsas under flera dagar för att få ihop ett 
sammanhang.  
 
”/…/ jag läste så mycket böcker förr och har fortfarande… böcker kvar som jag inte har läst 
men… jag får läsa… ett kort stycke så får jag läsa om det för att förstå /…/ tränade mycket 
med att … bokstäver, jag kunde inte alfabete…, utan jag fick det uppskrivet så jag kunde 
skriva efter…. och det har jag svårt med nu också och jag blir trött… I julas, jag fick börja i 
mitten av november för att skriva alla julkort… att… stava rätt… hjärnan arbetar så 
mycket…” 
 
”/…/ jag kan sitta i evigheter, jag tänker vad det står, vad är det för något, jag kan inte 
liksom sätta ihop ordena.” 
 
 
 
 

Fokuserar på att klara av vardagen   
 
Fokuserar på att klara av vardagen beskrevs som att koncentrera de resurser som 
informanterna hade för att hantera det nya livet och vardagen. Att kämpa för att bli 
självständig, behöva stöd och gemenskap och att hitta nya strategier var olika sätt som de 
använde sig av. Informanterna berättade om sitt gamla liv, om sitt arbete och sin livssituation, 
men var också stolta över sitt nuvarande liv och det de klarade av. Detta genom att inte 
fokusera på det som de inte kunde göra utan att vara glada över det de klarade av och att ha en 
positiv inställning. 
 
 
 

Kämpar för att bli självständig 
 
Informanterna kämpade för att bli självständiga och återfå känslan av funktionellt oberoende. 
Detta för att kunna klara av vardagliga bestyr utan hjälp från andra. Vissa dagar var värre än 
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andra. Varje dag var en kamp och de stötte på svårigheter som de inte klarade av eller endast 
klarade med mycket stor ansträngning. Att bli självständig upplevdes som en frihet.  
 
Att det tog hela förmiddagen att klä sig upplevdes jobbigt ändå kunde en känsla av 
självständighet skönjas. Att lösa korsord beskrevs som ett sätt att hålla hjärnan igång. 
Fastnade de på ett ord lade de ifrån sig tidningen och gav det en ny chans en annan dag. Att 
inte kunna laga mat utan få den levererad till sig i lådor upplevdes besvärande.  Denna mat 
var inte god och kampen startade för att kunna laga den mat de själv ville ha. Nu kunde en del 
av informanterna laga viss mat själva. Att försöka att cykla men på grund av sina handikapp 
rasa i gatan var ytterligare ett misslyckande. Men viljan att cykla gjorde att de försökte igen. 
Visst ramlade de några gånger, men efter ett par försök kom de på hur de skulle sätta i benen 
och vart de skulle hålla tyngden. Nu cyklar de.  
 
”Ja, jag försöker att ge mig på allting men så kommer mina söner och säger nej va fasen.  Å, 
det går inte och jag kanske svär över det, jäklar det gick inte. Nästa dag kanske jag ger mig 
på det igen och då fungerar det att jag klarar av en sak och då kan jag ringa och säga att nu 
har jag gjort det. Så av alla gånger så kanske man inte klarar det på tre gånger men på fjärde 
gången så går det. Och det är… jag ger mig inte jag är envis som attan alltså, jag…” 
 
 
 

Behöver stöd och gemenskap  
 
Att behöva stöd och gemenskap men också tydliggöra detta beskrevs som viktigt då de 
upplevde en god hjälp i det dagliga livet. Informanterna kände trygghet då deras närstående, 
vänner eller andra fanns i närheten och kunde hjälpa till eller ”pusha på” om det behövdes. Att 
kunna lämna över delar av ansvaret till maken/makan eller sina närstående beskrevs som 
stödjande. Genom stödet blev det möjligt för dem att klara av sin vardag. Att vara beroende 
var betungande men informanterna kände ändå tacksamhet för hjälpen.  
 
Förutom från anhöriga upplevde informanterna moraliskt och socialt stöd och gemenskap 
genom att de tillhörde en strokeförening. De hade mer eller mindre erfarenhet av att vara med 
i föreningar där umgänge med andra i samma situation främjades. De badade, tränade och 
träffades för socialt umgänge. Informanterna fick nya vänner och kände trygghet i och med att 
alla i föreningen hade haft stroke och förstod deras problem.  
 
”/…/ min man får komma och knäppa behån eller sådär men annars försöker jag så mycket 
som möjligt/…/”  
 
”/.../ Nu hade vi grötfest igår kväll borta på xxx. Då träffas vi allihop, vi var väl en ja... det 
var fullt hela xxx. Å så var det lotter och min man han spelar ju dragspel då så han underhöll 
lite grann. Å så de var nöjda allihop och alla var glada.”   
 
 
 
 
Hittar nya strategier 
 
Informanterna beskrev att de på ett eller annat sätt hittade nya strategier att hantera sin vardag, 
detta genom en positiv inställning till livet och försök till att göra det bästa av situationen. 
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Kunde de inte läsa, fanns ljudböcker. Var stavningen svår, fanns det datorer med inbyggda 
stavningsprogram. Var det svårt att gå, fanns det hjälpmedel som käpp eller rullstol. Problem 
med att skala potatis, då kanske de kunde göra såsen. Trots uppenbara problem ansåg 
informanterna att de levde ett bra liv.  
 

”/.../å stavningen fungerar ju inte. Som tur är är ju datorn så att den rättar sig va. Jag tappar 
bokstäver”. 
 
” /.../Jag har ingen känsel i höger sida och jag har lärt mig det när jag sätter ner käppen på 
vänster sida då är benet på högersidan nere. Så det funkar. 
 
 
 
Accepterar sitt nya liv 
 
Att acceptera sitt nya liv efter sin stroke gjorde att det blev lättare att hantera hela situationen. 
Visst hade det varit en stor omställning men informanterna uttryckte glädje över livet och var 
tacksamma att inte ha blivit mer skadade än de var. Förbättringar sågs hela tiden, även om 
dessa var små. De uttryckte både mål och förhoppningar och kände att ju mer träning och 
aktivitet, desto bättre blev deras fysiska och psykiska hälsa. Vidare beskrevs inre önskningar 
som drev dem vidare mot att bli mer självständiga.  Att kunna köra bil och cykla igen var 
exempel på några av önskningarna. 
 
”/…/ Mitt liv idag är egentligen väldigt harmoniskt och lugnt. Det är så här man skulle ha 
levt tidigare, men jag får vara glad att jag kom igen, för det har jag gjort. Väldigt bra, jag 
har kanske kommit igen bättre än de flesta. Det kan jag vara tacksam för, väldigt bra.”  
 
”/…/ men jag… en får vara glad att en är som en är, för man ser ju så mycket nu när man har 
varit sådan här. En ser ju så många andra som är mycket sämre. Jag är glad att jag är såpass 
i huvudet som jag är. För det kunde ju också ha stannat upp.” 
 
 
 
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion     
 
Studiens syfte var att beskriva individers erfarenheter av vad som förändrats i dagligt liv ett år 
eller mer efter stroke. Studiens induktiva kvalitativa ansats ses som ett bra metodval. På annat 
sätt skulle det varit svårt att fånga de känslor och försöka beskriva hur individer som haft 
stroke upplever sin vardag. Detta på grund av deras svårigheter att exempelvis skriva, läsa och 
tala. Att strokeföreningens representant valde ut informanter att tillfråga anses ha varit en 
tillgång då hon träffat dem tidigare och kunnat avgöra om de passade mot valda kriterier, som 
var följande: Personen skulle ha insjuknat i stroke för minst ett år sedan. Enbart de personer 
skulle tillfrågas som själva kunde ge sitt informerande, skriftliga samtycke. Personerna skulle 
vara såväl män som kvinnor och de skulle förstå och tala svenska. Intresset att delta var stort 
och informanterna ville gärna dela med sig av sina erfarenheter. Efter att ha intervjuat sex 
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individer med stroke bedömdes datamaterialet som tillräckligt då likartade känslor och 
problem mot slutet återkom från informanterna. Att det kom att bli fyra kvinnor och två män 
som intervjuades kan inte anses vara av någon betydelse då båda könens erfarenheter framträtt 
på ett tydligt sätt. Skillnader i erfarenheter mellan kön var inte av intresse här men kan 
fokuseras i en framtida studie.  
 
Intervjuerna genomfördes enskilt av författarna och spelades in på band, vilket skedde utan 
problem. Under intervjuerna gavs informanterna gott om tid att uttrycka sig och fick hjälp 
genom klargörande frågor. Konsekvenserna av en stroke är bland annat trötthet, 
minnesproblem och talsvårigheter vilket kan ha gjort att vissa av intervjuerna endast varade 
cirka tjugo minuter. Vissa svårigheter att vidareutveckla sina svar och tydliggöra sina 
erfarenheter noterades och detta kan ha med konsekvenserna av stroke att göra.  
 
Materialet transkriberades i nära anslutning till respektive intervju. Detta kan anses stärka 
tillförlitligheten i data då detta gör det möjligt att förbättra ordval och tillvägagångssätt till 
kommande intervjuer. Det transkriberade datamaterialet upplevdes som svårläst på grund av 
att informanterna hade problem att uttrycka sig och svårt att hålla tråden, vilket ledde till att 
meningarna oftast inte avslutades eller att långa pauser uppstod. Majoriteten av intervjuerna 
skedde ostört men ett par informanter tog hjälp av sin make/maka då minnet svek eller att de 
ville ha medhåll från dem. Detta upplevdes inte som störande då det hjälpte informanten att 
komma vidare i samtalet. 
 
Analysen genomfördes systematiskt och så noggrant som möjligt enligt Burnards (1996) 
analysprocess och resultaten verifierades med citat. Metoden var enkel att följa och stegen 
tydligt beskrivna. Till att börja med läste författarna enskilt igenom materialet och 
kategoriserade det, för att sedan gemensamt jämföra och diskutera valda kategorier. Det 
uppstod stundtals delade meningar om vilken information som tillhörde respektive kategori 
men efter flera diskussioner uppnåddes konsensus.  En forskare (I. L) som inte tidigare 
deltagit i analysen granskade slutligen kategorisystemet och ytterligare klargörande gjordes.  
När analysen avslutats hade fyra huvudkategorier och sexton underkategorier framträtt. 
 
 
 
 

Resultatdiskussion     
 
En helt ny livssituation   
 
Det plötsliga insjuknandet och förmågorna som berövades gjorde att informanterna upplevde 
att situationen blev dramatisk. Informanterna talade vid flera tillfällen om vad som hände och 
beskrev hur det gick till. De hade inte fått några föraningar innan insjuknandet utan plötsligt 
låg de bara där på sjukhuset och hela deras liv hade på kort tid förändrats. Det snabba 
förloppet kan vara en förklaring till att förändringen upplevdes som större än om insjuknandet 
gått successivt. Sjuksköterskans funktion är därmed att stötta individerna att hitta nya vägar 
och komma vidare i livet. Enligt Burton (2000) och Carlsson et al. (2004) känner de som 
insjuknat i stroke sig ofta isolerade och får dålig förståelse från vårdpersonal som inte tar 
hänsyn till deras svårigheter.  Individerna insjuknar och tillfrisknar på olika sätt, vilket gör det 
svårt att som sjuksköterska bemöta dem på det sätt som passar den enskilda individen. Med 
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kunskap och erfarenhet om hur livet förändras kan man hjälpa dem en bit på vägen i den nya 
livssituationen.  
 
Av resultaten framgår att informanterna tappade sin identitet i och med att de inte fick eller 
kunde fortsätta arbeta. I Sverige identifierar sig många individer med sitt arbete. Vid möten 
mellan människor är ofta det första som efterfrågas vad vederbörande arbetar med idag. När 
någon förlorat arbetsförmågan kan det upplevas känslomässigt tungt och det är ofta en 
personlig påfrestning. Engström (2005) framhåller också att när individen genomgår en stroke 
medför det en förändrad roll i livet och en anpassning till ett nytt liv. Livsutrymmet är 
begränsat på grund av förluster i den egna kompetensen och av tidigare vanor. 
 
Resultaten tydliggör hur stroke påverkar individen känslomässigt. Informanterna och då 
särskilt de manliga, ansåg att de hade svårt att hantera sina känslor. Kanske är det svårare för 
en man att gråta och tappa kontrollen över sina känslor. I den generation som informanterna 
tillhör bör en man inte gråta eller vara beroende av andra. Mannen har ofta varit den styrande 
i en familj och varit den person som andra kunde få hjälp av.  I en tidigare studie framkom att 
de som insjuknat i stroke var känsligare för omgivningens inverkan och de emotionella 
förändringarna var svåra att förstå (Carlsson et al., 2004).  Murrey och Harrison (2004) anger 
att individer som insjuknar i stroke inte känner igen sig själva. De har lättare att börja gråta 
och de kan överreagera på småsaker.  
 
Att i ett slag bli beroende av andra och nu ligga anhöriga till last kan kännas betungande. En 
känsla av hjälplöshet uppstår när inte vardagslivet går att kontrollera. I Sverige är 
självständighet och oberoende viktigt och dessa måste förändras för att den som är beroende 
inte skall känna sig onyttig och värdelös. Genom att skapa ett ömsesidigt förhållande mellan 
individen som insjuknat och sjuksköterskan, respektera varandras förmågor och ge stöd, kan 
beroendet uppfattas som positivt. Även Engström (2005) fann att upplevelsen av att vara 
beroende av andra väcker negativa känslor som irritation men samtidigt känslor av skuld. 

 
 
 
Synbara begränsningar   
 
Att bli förlamad i ett ben och behöva använda rollator eller rullstol är en synbar begränsning. 
Informanterna hade någon form av fysiska svårigheter och kunde inte röra sig som förr. Vid 
intervjun talade de först om dessa svårigheter men ju längre intervjun pågick och efter frågor 
om andra problem berättade de även om de osynliga problemen som för dem kanske idag gav 
mera besvär. Varför de berättade om de fysiska problemen först har kanske att göra med att de 
ofta påminns om dessa av omgivningen och att de är lättare att tala om. Enligt Murrey och 
Harrison (2004) möter de som har fysiska problem större förståelse än de med kognitiva. 
Kanske är det lättare för andra att förstå fysiska begränsningar som förlamningar eftersom 
kognitiva problem exempelvis stresstålighet inte syns och ibland är svåra att definiera. 
 
Resultaten klargör att informanterna har problem med att klara vardagliga aktiviteter. Vissa 
bestyr som under hela livet var självklara att utföra, kunde nu ta flera timmar att göra. Klara 
att laga mat med sin vänsterhand kändes ibland som en omöjlighet. Informanterna upplevde 
sig passiva och att de saknade sitt aktiva liv som att cykla och promenera. Trots att de även nu 
tränade för att bli bättre utryckte de ofta att de saknade friheten att spontant bara åka iväg med 
cykeln eller bilen. Enligt Travelbee (2003) är det inte diagnosen som är viktig utan 
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upplevelsen av situationen. Individen är så frisk eller så sjuk som hon upplever sig. En 
sjuksköterska som understödjer människors hopp kan hjälpa dem att klara av sin situation. 
Grunden för att bevara och utveckla hopp hör samman med den förvissningen om att vid 
behov finns hjälp att få. En individ som hoppas kan känna att hon kan välja. Det ger en 
upplevelse av frihet och självbestämmande.  
  
Resultaten påvisade även att informanterna hade problem med sitt tal men kämpade hårt med 
att kunna förmedla sig till sin omgivning. Att inte kunna prata med sina närstående om sina 
problem eller inte kunna ringa ett samtal till en vän måste vara frustrerande. Enligt Glader 
(2001) är det som 25 % som efter ett strokeinsjuknandet har problem med sitt tal och ännu fler 
som har läs och skrivsvårigheter. Denna siffra är mycket hög med tanke på hur många som 
insjuknar varje år. Många individer i Sverige har problem i sin vardag med sitt tal eller att läsa 
och skriva, vilket i samhället idag är ett stort handikapp. Den mesta kontakten mellan 
individer sker med telefonen eller via e-mail vilket är svårt för dem som insjuknat i stroke att 
klara av. 
 
 
 

Osynliga begränsningar 
 
Enligt Ericsson och Ericsson (2002) är det viktigt att upptäcka osynliga 
funktionsnedsättningar tidigt eftersom de kan ha en avgörande inverkan på personens 
möjlighet att klara av sin vardag. Att det ofta sker en personlighetsförändring efter en stroke 
var det få av informanterna som talade om. Detta kan bero på att denna förändring mest är 
synlig för närstående. Vid intervjun ställdes frågan vad som förändrats i deras vardag och 
några av informanterna ansåg att deras liv inte hade förändrats så mycket trots att de berättade 
om stora problem. Om frågan hade ställts till deras närstående hade det kanske framkommit 
andra svar eftersom informanterna inte alltid är medvetna om sina problem, utan stundtals har 
dålig sjukdomsinsikt vilket konstaterats av Lindquist och Dahlberg (2002). En tidigare studie 
av Engström (2005) tyder på att var tredje individ drabbas av depression och större 
känslomässiga problem under det första året efter stroke. Detta har inte framkommit alls 
under intervjuerna. En orsak till detta kan vara att informanterna insjuknat för flera år sedan 
och kommit ur depressionen eller att de inte velat ta upp detta problem. En intervju med 
närstående kan möjligen ge ett annat resultat eftersom att den sjuke kanske inte märker av 
problemen själv. 
 
De osynliga problem som informanterna trots allt har och som de berättade om gjorde att flera 
av dem har stora problem med att klara sin vardag. De klarar inte att ta emot många intryck på 
en gång vilket gör att de inte kan gå och handla själv. Att vilja laga någon speciell maträtt där 
någon ingrediens fattas kan nästan vara ett problem omöjligt att klara av. Det är inte bara att 
gå till affären när något fattas i kylskåpet utan allt får planeras noggrant. Hemtjänsten kanske 
bara handlar en gång i veckan. Att behöva ta emot hjälp trots att den fysiska förmågan finns, 
kan upplevas som att friheten och självbestämmandet begränsas vilket i längden riskerar att 
individen passiviseras. 
 
Svårigheter att läsa var ytterligare ett osynligt problem som gjorde att det var svårt att 
exempelvis sköta sina räkningar och kontakter med myndigheter. Att någon utomstående har 
insyn i personliga handlingar kan kännas som ett intrång i privatlivet. Informanterna berättade 
även om sorgen att inte kunna läsa en bok eller att se på TV. För dem tar det för mycket kraft 
och tid eftersom de ofta får läsa om gång på gång. Att tvingas att ta det lugnt och bara göra en 
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sak i taget gjorde att dagen ofta var inrutad och välplanerad. Inget kunde göras impulsivt. Att 
alltid behöva planera kan kännas som om spänningen försvinner exempelvis inför en resa. I en 
studie av Carlssons et al. (2004) uppmärksammas svårigheter med balansen mellan aktivitet 
och vila.   
 
Svårigheter med att tåla stress framkom i resultaten. Informanterna har lärt sig att inte utsätta 
sig själva för stress men om dessa situationer trots allt uppkom användes olika 
tillvägagångssätt för att bemästra detta. Det kunde vara att sätta sig ner en stund och inte göra 
något och andas lugnt. Detta beteende kanske flera skulle ta efter i vårt stressade samhälle. 
Kanske är det på grund av att informanterna är tvungna att ta det lugnt och tänka efter som de 
tycker att de lever ett bättre liv nu än innan insjuknandet.   
 
 
 

Fokuserar på att klara av vardagen 
 
En positiv inställning, socialt stöd och gemenskap utgjorde en resurs i livet med stroke. De 
berättade om sitt gamla liv men var också stolta över det de klarade av nu, ett antal år efter 
strokeinsjuknandet. Informanterna fokuserade inte på det som de inte kunde göra utan var 
glada över det de kunde göra. Enligt Lazarus och Folkman (1984) är ett positivt tänkande en 
av våra primära resurser. Detta ihop med hälsa, energi, kompetens att lösa problem samt 
socialt stöd gör att individen kan klara av såväl interna som externa krav. 
 
Resultaten påvisar att ett starkt socialt stöd runt sig och att känna gemenskap med andra som 
insjuknat i stroke upplevs som en resurs. Att vara närstående kan vara svårt då livet ändras 
drastiskt även för dem. Det mesta av ansvaret ligger nu på dem och de kan behöva sluta jobba 
eller dylikt för att sköta om sin make/maka. Att som sjuksköterska stödja och ta med 
närstående i samtal, vård och rehabilitering kan underlätta och hjälpa familjen och individen 
som insjuknat i stroke att hantera förändringarna. För att som närstående kunna stötta den 
sjuke, förstå problemen och skapa en positiv inställning krävs det att de har kunskap om 
stroke och dess funktionsnedsättningar. Även Engström (2005) konstaterade att närstående är 
en betydelsefyll resurs för individer som insjuknat i stroke. De närståendes situation präglas 
dock av den förändring insjuknandet innebär. Omställningsperioden från att vara närstående 
till att bli en informell vårdare skulle kunna liknas vid ett kaos.  
 
Informanterna var engagerade i strokeföreningen där de hade ett socialt umgänge. Detta gör 
att de är mer utåtriktade och tar hjälp av andra att klara av sin situation, vilket kan vara 
utvecklande, lärorikt och ett stort stöd.  Engström (2005) anser att organisationer utgör en 
värdefull resurs för individer med stroke, då de verkar för utveckling av sociala kontakter och 
ger stöd från personer som är väl förtrogna med problemen. De har ofta en bred kunskap om 
patientperspektivet vilket även kan vara värdefullt för vårdpersonal att ta tillvara. 
Informanterna hade bara positiva erfarenheter av föreningslivet och vikten av att informera 
individer som insjuknat i stroke om detta, anses stor. 
 
Att kunna acceptera sitt nya liv kan vara av stor betydelse för att komma vidare i livet med 
stroke. Informanter anser till och med att de har det bättre nu än tidigare. De tar vara på livet 
på ett annat sätt och är tacksamma för varje dag som går och de framsteg som görs. Att 
försöka få livet att kännas hanterbart trots svårigheter och problem, är nödvändigt för att klara 
av förändringarna i det dagliga livet. Sjuksköterskan kan stödja, uppmuntra och hjälpa 
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individen att förändra sina tankar och sitt beteende vilket är viktigt i rehabiliteringen och i det 
dagliga livet. Detta kan främja hälsa och hjälpa individen att känna oberoende.  
 
De nya kunskaper som kan anses ha tillkommit med denna studie i förhållande till tidigare 
forskning inom området, är en fördjupad förståelse av hur det är att leva med stroke. Studien 
har tydliggjort vad som har förändrats och vilka specifika problem som individerna måste 
hantera i sin vardag. Utifrån resultaten av denna studie skulle det vara intressant att ställa 
samma frågor till informanternas närstående för att komplettera med närståendes perspektiv. 
Detta för att urskilja skillnader mellan hur anhöriga och individen som insjuknat i stroke 
upplever sin vardag och förändringarna, ett antal år efter insjuknandet. Kanske är 
informanternas upplevelser en del av en strategi för att klara av den nya situationen eller så 
har livet förändrats till det bättre. En annan intressant studie skulle vara att undersöka 
patienters upplevelser i samband med själva insjuknandet.  
 
 
 
 

Praktiska implikationer och konklusion 
 
Denna studie bidrar med kunskap och förståelse om individers erfarenheter av vad som 
förändrats i dagligt liv ett år eller mer efter att ha fått stroke. Resultaten pekar mot begreppet 
self-management, en process som anses involvera både den psykiska som den fysiska 
reaktionen på sjukdom och skapar ordning och kontroll i livet (Kralik, Koch, Price & Howard, 
2004). Informanterna berättade om den betydande förändringen i det dagliga livet, både de 
fysiska, som funktionsnedsättningar i armar och ben men också de psykiska problemen som 
svårigheter att hantera känslor och otrygghet. Trots detta har de en positiv inställning till det 
liv de lever idag. Det krävs en stark vilja, tid, tålamod, träning och stöd att komma dit. Enligt 
Kralik et al. (2004) finns det fyra nycklar i begreppet self-management: Identifiering av 
skador, mobilisering av resurser, att klara förändringen av sin identitet och balansering samt 
planering och prioriteringar. Att som sjuksköterska ha kunskap om individens dagliga liv, 
egna upplevelser och behov är en avgörande utgångspunkt. Sjuksköterskan är en 
nyckelperson som genom undervisning och handledning kan stödja individen att identifiera 
self-managementstrategier för att få ordning och kontroll i vardagen. Informanterna använder 
sig av olika strategier och har lärt sig att prioritera och planera sin dag. De har även klarat 
förändringen av sin identitet som i vissa fall varit den svåraste delen. Trots alla förändringar 
har de i dag bra livskvalitet. Resultaten av denna studie kan användas praktiskt av 
sjuksköterskor, i utbildning samt av strokeföreningar för att öka kunskaperna om stroke.  
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Bilaga I 

 

Information till kontaktperson inom Strokeföreningen XXX 
 
Information och förfrågan om din hjälp i en vetenskaplig studie som ska undersöka hur 
livssituationen förändrats efter att en person fått stroke.  
 
Undertecknade är sjuksköterskor vid en strokeavdelning på Uddevalla sjukhus och deltar i en 
specialistutbildning till distriktssköterska vid Högskolan Väst i Trollhättan. I denna ingår en 
magisteruppsats (D-nivå) som nu påbörjats. 
 
Syfte och nytta 
Syftet med studien är att beskriva hur livssituationen förändrats ett år eller mer efter att ha 
drabbats av stroke för att öka kunskaperna om och förståelsen för personers upplevelser. Detta 
kan bidra till ett bättre bemötande från vårdpersonal och leda till ökat välbefinnande. 
 
Studiens genomförande samt hantering av data 
Under december och januari månad planerar vi att genomföra intervjuer med 8 -10 av 
strokeföreningens medlemmar. Vi kommer att träffas vid endast ett tillfälle och intervjun 
beräknas ta cirka 30-60 minuter beroende på hur mycket deltagaren har att berätta. Varje 
intervju kommer att spelas in på band för att efteråt kunna skriva ut den ordagrant och 
analysera texten vetenskapligt. Intervjuerna kommer att genomföras på den plats och vid den 
tid som deltagaren själv bestämmer. Allt material i form av inspelningar och utskriven text 
kommer att behandlas strikt konfidentiellt och hanteras så att inga obehöriga kan ta del av det. 
I det färdiga materialet kommer ingen att veta vad den enskilda individen svarat.  
 
Frivillighet 
Deltagandet i studien är naturligtvis frivilligt och deltagaren kan avbryta när som helst utan 
närmare förklaring.  
 
Vi skulle behöva din hjälp för att få tillgång till personer som vill delta i studien. Följande 
urvalskriterier gäller för vilka personer som kan tillfrågas:  

� Personen ska ha fått stroke för minst ett år sedan 
� Enbart de personer tillfrågas som själva kan ge sitt skriftliga samtycke  
� Personerna bör vara såväl män som kvinnor  
� Personen ska förstå och tala svenska 

 
Efter att du tillfrågat de personer som är aktuella för att medverka i studien överlämnas 
bifogat informationsblad. När 8-10 personer är villiga att medverka, kontaktar du oss och 
meddelar namn och telefonnummer till berörda. Därefter tar vi kontakt per telefon och avtalar 
tid och plats för respektive intervju.  
 
Har du frågor kontakta gärna ansvariga för studien 
 
Jennie Ragnarsson   Handledare för studien är: 
toressonjennie@hotmail.com  Inga Larsson 
Tel. 0523/31185   Lektor Högskolan Väst Trollhättan  
    Fil.dr., Leg. Sjuksköterska 
Maria Persson Werme   Tel. 0707-571041  
mia.werme@hotmail.com 
Tel. 0523/70226 



 

 

 

Information och förfrågan om deltagande i en vetenskaplig studie som ska 
undersöka hur livssituationen förändrats för Dig som drabbats av stroke.  
 
Undertecknade är sjuksköterskor vid en strokeavdelning på Uddevalla sjukhus och genomgår 
en specialistutbildning till distriktssköterska vid Högskolan Väst i Trollhättan. I denna ingår 
en magisteruppsats (D-nivå) som nu påbörjats. 
 
Syfte och nytta 
Syftet med studien är att beskriva hur livssituationen förändrats ett år eller mer efter att ha 
drabbats av stroke för att öka kunskaperna om och förståelsen för personens upplevelser. 
Detta kan bidra till ett bättre bemötande från vårdpersonal och leda till ökat välbefinnande. 
 
Tillfrågan om deltagande 
Kontaktpersonen för Strokeföreningen XXX har lämnat dig detta informationsbrev som på 
nästa sida innefattar en rad för samtycke till att delta i studien. Samtycker gör du genom att 
skriva på och lämna formuläret påskrivet vid intervjutillfället.  
 
Studiens genomförande samt hantering av data 
Intervjun kommer att ske på lämplig avskiljd plats och på den tid du själv väljer. Var och när 
bestäms när vi kontaktar dig per telefon. Intervjun kommer att spelas in på band för att efteråt 
kunna skriva ut den ordagrant och analysera texten vetenskapligt.  Vi kommer att träffas vid 
endast ett tillfälle och intervjun beräknas ta cirka 30-60 minuter. Allt material i form av 
inspelningar och utskriven text kommer att behandlas strikt konfidentiellt och hanteras så att 
inga obehöriga kan ta del av det. I det färdiga materialet kommer ingen att veta vad Du svarat.  
 
Frivillighet 
Deltagandet i studien är naturligtvis frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan närmare 
förklaring.  
 
 
Härmed ger jag mitt informerade samtycke till att delta i studien  
 
 
…………………………… 
Datum 
 
 
…………………………………………………………………….. 
Namn  
 
Om ytterligare information önskas, kontakta oss gärna 
 
Jennie Ragnarsson   Maria Persson Werme 
toressonjennie@hotmail.com  mia.werme@hotmail.com 
Tel 0523/31185   Tel 0523/70226 
 
Handledare för studien är: Inga Larsson 
Lektor Högskolan Väst Trollhättan  
Fil.dr. Leg. sjuksköterska 
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