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Sammanfattning  

Bakgrund: Globalt är stroke en av de vanligaste dödsorsakerna och är ett 

samlingsnamn för kärlsjukdomar, orsakade av antingen en blodpropp i hjärnan 

eller en hjärnblödning. Efter stroke kan olika typer av funktionsnedsättningar 

uppstå som påverkar personens dagliga liv. Stroke är en vanlig förekommande 

sjukdom och sjuksköterskor möter ofta dessa personer i arbetslivet. Det är av vikt 

att förstå hur personen påverkas för att kunna anpassa omvårdnaden. Syfte: Syftet 

med studien var att belysa vuxna personers upplevelser av dagligt liv efter en 

stroke. Metod: En litteraturstudie med en kvalitativ design. Genom databaserna 

Cinahl Complete, PubMed och PsycInfo har vetenskapliga artiklar sökts fram, 

varav 12 kvalitativa artiklar inkluderades i denna studie. Analysen baserades på 

Fribergs femstegsmodell. Resultat: Stroke innebar ett förändrat dagligt liv där 

nya strategier behövde tillämpas för att hantera den nya vardagen. Resultat 

redovisades i tre huvudkategorier med sex respektive två tillhörande 

subkategorier. Dessa huvudkategorier är: Den nya vardagen, Interaktion med 

andra och Känslor relaterat till upplevda förändringar. Diskussion: 

Metoddiskussionen utgår från tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet där styrkor och svagheter diskuteras. Huvudfynden från studien som 

diskuteras i resultatdiskussionen är: Ny livssituation, Isolering från sociala 

sammanhang och Emotionella aspekter efter den drastiska förändringen utifrån 

teorin KASAM.  
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Abstract  

Background: Globally is stroke one of the most common causes of death and is a 

collective name for vascular diseases, caused by either a blood clot or cerebral 

hemorrhage. After a stroke can different types of disabilities occur that affect the 

person's daily life. Stroke is a common disease and nurses often meet these people 

in their work. It is important to understand how the person is affected to be able to 

adapt the nursing. Aim: The aim of the study was to describe adults' experiences 

of daily life after a stroke. Method: A literature study with a qualitative design. 

Through the databases Cinahl Complete, PubMed and PsycInfo, scientific articles 

have been searched, whereof 12 qualitative articles were included in this study. 

The analysis was based on Friberg's five-step model. Result: Stroke meant a 

changed daily life where new strategies needed to be applied to deal with the new 

everyday life. Results were reported in three main categories with six and two 

associated subcategories, respectively. These main categories are: The new 

everyday life, Interaction with others and Emotions related to experienced 

changes. Discussion: The method discussion is based on credibility, 

confirmability, dependability and transferability where strengths and weaknesses 

are discussed. The main findings from the study that are discussed in the results 

discussion are: New life situation, Isolation from social contexts and Emotional 

aspects after the drastic change based on the theory KASAM. 
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Inledning 

En av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige men även globalt är stroke. Var 17:e 

minut får någon i Sverige stroke och årligen drabbas ungefär 25 000 personer 

(Hjärnfonden, 2020). Stroke är ett samlingsnamn för kärlsjukdomar i hjärnan och 

orsakas av antingen en blodpropp eller av en hjärnblödning (Socialstyrelsen, 

2020a). I Sverige finns många strokeenheter som är specialiserade 

vårdavdelningar (Karla et al., 2005). Det är på strokeenheter som personer som 

insjuknat i stroke omhändertas och får den akuta behandlingen (Socialstyrelsen, 

2018). På en strokeenhet finns ett stroketeam som består av bland annat 

undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och läkare (Karla et al., 2005). 

Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad som omfattar det 

vetenskapliga kunskapsområdet samt det patientnära arbetet och utgår från en 

humanistisk människosyn (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Trots framsteg i 

behandlingen av stroke drabbas många personer av kvarvarande komplikationer 

och funktionshinder vilket påverkar vardagen (Zhao et al., 2018). Det dagliga livet 

efter stroke är viktig att belysa för att öka förståelsen kring hur personer upplever 

det dagliga livet efter stroke. Studien förväntas öka kunskap kring vilka 

svårigheter dessa personer möter och hur de bör bemötas för att förbättra 

omvårdnaden. 

Bakgrund 

Stroke  

Stroke definieras enligt WHO som fokalt neurologiskt bortfallssymtom och 

orsaken bakom det är cirkulationsstörning i blodkärlen, i hjärnan där symtomen 

antingen varar i mer än 24 timmar eller leder till döden (Asplund et al., 1988). 

Påverkbara riskfaktorer för stroke är bland annat högt blodtryck, rökning, diabetes 

mellitus, förmaksflimmer, höga blodfetter, fysisk inaktivitet och ohälsosam kost 

(O’Donnell et al., 2010). Däremot finns det riskfaktorer som inte går att påverka 

såsom kön, hög ålder och ärftlighet (Jönsson et al., 2005). De plötsliga symtomen 

som synstörning, förlamning i en kroppsdel och kraftig huvudvärk uppstår på 
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grund av hindrad syretillförsel i hjärnan (Alrabghi et al., 2018). Andra symtom 

som kan uppstå är talsvårigheter, förlust av balans och yrsel (Chugh, 2019). 

Tillförsel av syre och näring via blodet är ett krav för hjärncellernas överlevnad, 

därför kan även kortvariga stopp i blodflödet leda till ytterst negativa följder 

(Henriksson & Rasmusson, 2018). Beroende på vilken del av hjärnan som skadats 

kan personen drabbas av olika funktionsnedsättningar. Den högra hjärnhalvan styr 

vänstra sidan av kroppen därför kan skador i detta område leda till känselbortfall 

eller förlamning på vänster kroppshalva och vice versa (Hjärnfonden, 2020). 

Svårighetsgraden och varaktigheten av symtomen efter stroke kan variera till stor 

del, det kan vara från lindriga till långvariga och invecklade neurologiska 

funktionsbortfall (Socialstyrelsen, 2020a). Vid skada i höger hjärnhalva är det 

vanligt att drabbas av neglekt vilket innebär att inte vara medveten om den vänstra 

kroppshalvan. Neglekt kan förklaras som en rumsmedvetenhets störning vilket 

leder till att personen inte reagerar på stimuli från den ena kroppshalvan. Detta 

kan få konsekvenser för dagliga aktiviteter som att äta och klä på sig vilket 

innebär att personen får ett ökat behov av andra för att utföra dessa aktiviteter 

(Osawa & Maeshima, 2021). Vidare, är skador på den högra hjärnhalvan 

associerade med svårigheter vid orientering, impulsivitet och svårt att hålla 

uppmärksamheten (Hough Strauss et al., 2007). Däremot kan skada i vänster 

hemisfär orsaka afasi som innebär oförmåga att tala eller förstå betydelsen av tal 

(Henriksson & Rasmusson, 2018). Afasi kan leda till att det blir svårare att 

kommunicera med andra och delta vid sociala aktiviteter. Vid insjuknandet i 

stroke är det av vikt att den drabbade får vård snabbt för att minimera risken för 

allvarliga hjärnskador (Socialstyrelsen, 2020a).  

  

De flesta personer som får stroke läggs in på en strokeenhet där målet är att den 

drabbade personen får behandling så tidigt som möjligt. Vilken typ av behandling 

den drabbade får i akutskedet beror på vilken typ av stroke personen drabbats av. 

Vid ischemisk stroke består behandlingen av farmakologisk behandling där 

trombolys ges eller interventionell då trombektomi görs (Socialstyrelsen, 2018). 

Trombolys är blodproppslösande läkemedel som löser upp blodproppen i hjärnan 

(Hacke et al., 2008). Vid en hjärnblödning kan neurokirurgisk utrymning utföras 
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för att avlägsna det extravaskulära blodet och på så sätt reducera dess 

utrymmesupptagande effekt och tryckstegringen i hjärnan (Veltkamp & 

Purrucker, 2017). Snabb utredning och diagnostik där behandling kan sättas in så 

fort som möjligt påverkar behandlingens resultat samt sjukdomens prognos 

(Socialstyrelsen, 2018). Efter stroke finns ökad upphov till nedsatt kognitiv 

förmåga såsom minnesstörningar och nedsatt problemlösningsförmåga. Dessa 

nedsatta kognitiva förmågor kan påverka personens exekutiva funktioner, 

självständighet och upplevda livskvalitet (Socialstyrelsen, 2020a). Det är cirka 

20% som avlider av stroke, 30% blir funktionellt beroende och 50% blir däremot 

funktionellt oberoende. Funktionellt beroende innebär att behöva hjälp med basala 

saker av någon annan person som att gå på toaletten. Däremot kan personer som 

är funktionellt oberoende ha neurologiska funktionsstörningar i olika nivåer som 

kan påverka deras vardag. Det kan till exempel röra sig om att inte längre kunna 

köra bil, arbeta eller syssla med sina hobbys. Detta kan i sin tur påverka deras liv 

även om de inte är beroende av någon annans hjälp (Hedlund, 2013).  

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet vilket avser patientens 

grundläggande behov i det dagliga livet som fysisk, psykosocial, andlig och 

kulturell dimension. Genom personcentrering genomförs omvårdnad i samverkan 

med patienten och dess närstående vilket skapar förutsättningar för att främja 

hälsa för den enskilda individen. Patienten och dennes närstående ska bli sedda 

som unika personer med individuella behov, värderingar och resurser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Vidare har sjuksköterskan en central roll vid 

omvårdnad av personer med stroke. Hälso- och sjukvårdens krav är att vården 

skall ges av god kvalitet, att behandlingen ska bygga på respekt för personens 

självbestämmande samt integritet. Ett annat krav är även att hänsyn till personens 

behov av trygghet (Engman & Lundgren, 2009). Vård mötet sker genom en 

ömsesidig öppenhet där vården utformas och dokumenteras i partnerskap med 

patienten. Utifrån sin kompetens ansvarar sjuksköterskan för kliniska beslut som 

ger ökade möjligheter för patienten att förbättra, återfå sin hälsa samt hantera 

hälsoproblem och sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Personens 
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världsbild och upplevelse skiljer sig åt från sjuksköterskans värld där deras 

perspektiv är annorlunda från varandra. Kommunikationen mellan sjuksköterskan 

och personen är viktig för att sjuksköterskan ska kunna förstå personen. Genom 

att förstå personens upplevelse kan sjuksköterskan sedan identifiera dennes behov 

(Birkler, 2007).  

 

Personers upplevelser av det dagliga livet efter stroke är viktigt att belysa 

eftersom stroke är ett vanligt förekommande sjukdom som för många innebär en 

förändrad livssituation. Funktionsnedsättningar till följd av sjukdomen kan 

påverka personers dagliga liv och kan medföra olika begränsningar för den 

drabbade. Det är av stor vikt att förstå hur personen påverkas efter en stroke för att 

ge lämplig omvårdnad som är anpassad efter personens behov.  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelse av dagligt liv efter 

en stroke.  

Metod 

Design 

En litteraturstudie genomfördes med en kvalitativ design och en systematisk 

sökning. En litteraturstudie genomförs med syftet att utveckla och fördjupa 

kunskaper inom ett visst område utifrån den kunskap som finns i befintliga skrift 

(Dahlborg-Lyckhage, 2017). En litteraturstudie utgår från att besvara en särskild 

undersökningsfråga för att sedan söka efter litteratur som berör just den frågan 

och slutligen kritiskt kunna sammanställa samt värdera litteraturen. I en kvalitativ 

design ligger fokus i människans upplevelse samt tolkning av sjukdomen. Syftet 

med en kvalitativ design är att nå en djup förståelse för ett visst fenomen. Genom 

systematisk översikt utförs arbetet i tydliga steg som strävar efter att all relevant 

litteratur eftersöks, granskas och sammanställs (Kristensson, 2014). 
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Sökvägar och urval 

Litteraturstudien utgick från vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl 

Complete, PubMed och PsycInfo. Inledningsvis har författarna gjort en 

pilotsökning i databasen Cinahl Complete. En pilotsökning innebär att det görs en 

inledande informationssökning där grunden för sökarbete skapas (Östlundh, 

2017). Databasen Cinahl Complete innehåller material inom 

omvårdnadsvetenskap. PubMed är en annan databas som innehåller främst 

material inom medicin (Östlundh, 2017) medan PsycInfo innehåller material inom 

beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2020). Utifrån syftet har författarna 

definierat fyra olika nyckelbegrepp: dagligt liv, stroke, upplevelse och vuxna. 

 

Till respektive nyckelbegrepp har det valts ämnesord som sedan översattes till 

engelska via svensk MESH. Ämnesord är bärande begrepp som baseras på vad 

artikeln handlar om. Fritextsökning användes däremot till respektive synonym. En 

fritextsökning är en fri sökning som inte är kopplad till ämnesord (Kristensson, 

2014). I samband med sökningen användes frassökning samt trunkering. För att 

söka på ord som måste vara nära varandra används i detta fall frassökning (“). 

Genom att använda citattecken hålls begreppen tillsammans (Karlsson, 2017). I 

databaserna Cinahl Complete och PsycInfo användes trunkering (*) i samband 

med sökningen. Genom trunkering möjliggörs träffar på material som innehåller 

ordets olika grammatiska form eftersom det är konceptet som är viktig inte ordets 

böjningsform. Vid trunkering skrivs endast ordstammen av ordet och avslutas 

med trunkeringstecken för att få träffar på ordets alla böjningsformer (Östlundh, 

2017).  

 

En boolesk söklogik användes i samband med sökning av de olika 

nyckelbegreppen. Boolesk söklogik används för att bestämma vilket samband 

sökorden ska ha till varandra. Till vartdera nyckelbegrepp valdes olika 

synonymer, där operatorn OR användes. Slutligen användes operatorn AND för 

att koppla ihop sökningen och styra databasen att söka på material som innehåller 

de valda söktermer. Operatorn OR används då ett begrepp har flera olika 

synonymer för att få träffar på någon av en eller fler söktermer (Östlundh, 2017). 
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En begränsningsfunktion användes för sökning efter artiklar. Inklusionskriterier i 

denna studie var publikationsår 2011–2022, peer-reviewed, forskningsartikel, 

engelskspråkig samt kontext inom 1 år efter strokedebut. Inklusionskriterier är 

kriterier som måste uppfyllas för att kunna vara inkluderande i en studie (Billhult, 

2017). Vid val av artiklar utgick författarna från att läsa artiklarnas titel och 

abstract för att se om de är relevanta för studiens syfte. Vidare valdes endast 

kvalitativa artiklar eftersom författarna ville belysa personers upplevelser. Artiklar 

som ansågs relevanta lästes i hel text för att avgöra om de ska inkluderas i studien.   

 

Granskning och analys 

Författarna granskade artiklarna samt diskuterade resultatet gemensamt. Artiklar 

som inte svarade på studiens syfte exkluderas. Samtliga artiklar granskades utifrån 

HKR:s granskningsmall för kvalitativa studier (Blomqvist et al., 2016). Analysen 

utgick från Fribergs modell för textanalys som beskriver fem olika steg att följa 

vid analysering (Friberg, 2017). Det första steget var att artiklarna lästes igenom 

flera gånger för att förstå vad de handlar om, fokusen låg främst på studiens 

resultatdel. I steg två har nyckelfynden för respektive studie identifierats. Vidare i 

steg tre gjordes en sammanställning av studiens resultat för att få en överblick 

över det som skall analyseras, så kallad schematisk översikt. I steg fyra jämfördes 

studiernas resultat med varandra för att hitta likheter och skillnader där olika 

kategorier identifierades. I det sista steget som är steg fem presenterades de nya 

kategorierna samt ges det en beskrivning av texten (Figur 1). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 1 – Analysprocessen baserat på Fribergs femstegsmodell för textanalys 

(2017) 
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Etiska överväganden 

Författarna använde endast artiklar som var etiskt godkända och som hade 

kvalitetsgranskats. Etiskt godkända artiklar användes för att skydda den enskilda 

människan och för att forskning ska utföras med respekt för människovärdet 

(Sandman & Kjellström, 2018). Kvalitetsgranskningen sker med hjälp av en 

granskningsmall innehållande frågor som är centrala för den enskilda studiens 

vetenskapliga kvalitet. Analysprocessen ska vara väl beskriven så att granskaren 

kan följa resultatens framväxt och på så sätt bedöma studiens trovärdighet 

(Willman & Stoltz, 2017). I artiklar som har valts har informerat samtycke samt 

konfidentialitetskrav tillämpats. Ett informerat samtycke handlar om att samtliga 

deltagare får information om studien och frivilligt fattar beslutet om de vill delta 

eller inte. Konfidentialitetskrav innebär att ingen utomstående förutom forskaren 

kan identifiera deltagarna som medverkar i studien där deltagarna förblir anonyma 

för allmänheten (Sandman & Kjellström, 2018). Vid studiens start skrevs 

författarnas förförståelse för att minska risken att deras åsikter eller erfarenheter 

påverkar studiens resultat. Vidare har författarna redovisat resultatet oberoende av 

om det svarar på deras förförståelse eller inte. Genom att författarna redovisar sin 

förförståelse kan läsaren utvärdera om författarna dragit slutsatser utifrån deras 

förförståelse (Priebe & Landström, 2017).  

 

Förförståelse 

Förförståelsen handlar om att författaren redan vet vissa saker innan studiens start 

samt om värderingar och erfarenheter som en person har med sig (Priebe & 

Landström, 2017). Författarnas förförståelse är att det dagliga livet efter en stroke 

kan påverkas på många olika sätt vilket kan innebära en del hinder för de 

drabbade och påverka deras syn på livet. Vi har utifrån vår egen erfarenhet stött på 

denna problematik där många personer efter en stroke kände sig beroende av 

andra i omgivningen på grund av olika funktionshinder/funktionsförlust. En del 

kände även svårigheter att kommunicera med andra på grund av afasi, 
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talsvårigheter som stroke ledde till. Detta har påverkat deras sociala liv. Vi anser 

att det är av stor vikt att framför allt personal har en inblick i personens upplevelse 

av det dagliga livet efter en stroke för att kunna möta de på bästa sätt.  

 

Resultat 
Sökningen resulterade i 12 kvalitativa artiklar som besvarade litteraturstudiens 

syfte. De valda artiklarna kom från Norge (n=5), Danmark (n=3), Brasilien (=1), 

Schweiz (n=1), Italien (n=1) och Sverige (n=1). Resultatet består av tre 

huvudkategorier med sex respektive två tillhörande subkategorier. 

Huvudkategorierna och subkategorierna presenteras nedan i figur 2. 

 

 

 

Figur 2. Huvudkategorier och subkategorier 
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Den nya vardagen 

Övergången till vardagen präglades av fysiska och psykiska förändringar vilket 

orsakade känslor såsom osäkerhet och ångest. Trötthet var en gemensam 

upplevelse bland de flesta efter stroke. Många upplevde att identiteten inte kunde 

bevaras eftersom de inte kunde arbeta på samma sätt eller köra bil. Relaterat till de 

nya förändringarna i vardagen fokuserade därför många på att hitta nya sätt att ha 

kontroll över det dagliga livet.  

Drastisk förändring i vardagslivet 

Stroke upplevdes för de flesta personer som en livsavgörande och oväntad 

händelse som förändrade deras liv. Övergången till det dagliga livet upplevdes 

som en drastisk förändring i relation till den vardag personerna kände innan stroke 

(da Silva et al., 2016; Kitzmüller, et al., 2019; Kjærhauge Christiansen, et al., 

2020; Kouwenhoven et al., 2011; Simeone et al., 2015; Taule & Råheim, 2014;  

Tobler-Ammann, et al., 2020). Känslor som väcktes av den förändrade situationen 

var sorg, ensamhet, förlust, meningslöshet (Taule et al., 2015), oro, ångest och 

rädsla (Kristensen et al., 2014). Andra känslor och upplevelser var upprördhet, 

förnekande, utanförskap, misstroende och skuld (Arntzen et al., 2013; Simeone et 

al., 2015).  

 

En del personer var medvetna om att stroke förändrade deras liv både fysiskt och 

psykiskt. Detta innebar kroppsliga förändringar och negativa känslor mot den 

egna kroppen (Kjærhauge Christiansen, et al., 2020; Simeone et al., 2015; Taule 

& Råheim, 2014; Tobler-Ammann, et al., 2020). Stroke förändrade deras 

livsmönster vilket resulterade i att livet upplevdes mer osäkert. Det dagliga livet 

var tvunget att saktas ner och anpassas efter nya förhållanden där rutiner måste 

förändras (Kjærhauge Christiansen, et al. 2020; Lou, et al. 2017; Simeone et al., 

2015). Flera personer jämförde den nya livssituation där de goda dagarna var färre 

och upplevdes inte lika bra. För dessa personer upplevdes livsglädjen oftast som 

frånvarande och svårt att uppnå (Taule & Råheim, 2014; Tobler-Ammann, et al., 

2020).  
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“Stroke är en händelse som markerar dig, som förändrar ditt liv. Det verkar som 

att ditt liv blir osäkert. Du blir medveten om att ingenting är säkert” 

(Simeone et al., 2015, s. 164) 

  

Däremot upplevde flertal personer inte särskilda förändringar i deras vardag. 

Dessa personer återhämtade sig relativt snabbt och kunde återvända till sitt 

vardagliga liv exempelvis gå på en löprunda eller läsa tidningen med samma 

lätthet som innan stroke. Detta kunde även uttryckas som “inte bättre eller sämre 

än tidigare” då dessa personer kunde klä sig, laga mat och duscha självständigt. 

Vissa personer kunde dessutom återigen arbeta vid datorn på egen hand (Lou et 

al., 2017; Tobler-Ammann et al., 2020). Dock upplevde andra personer stora 

förändringar i deras vardag exempelvis att inte kunna titta på tv eller utföra arbete 

runt huset som förr. Detta påverkade det dagliga livet negativt. Trots de upplevda 

svårigheterna i vardagen fortsatte personerna med sina vanliga aktiviteter och ville 

inte förlora dem (Kristensen et al., 2014; Lou et al., 2017). 

 

Fysiska förändringar ledde till svårigheter i vardagen 

Hos de flesta personerna bidrog stroke till kliniska förändringar som halvsidig 

förlamning, muskelsvaghet och neglekt. Andra kliniska förändringar var kognitiva 

svårigheter såsom koncentration- och minnessvårigheter (da Silva et al., 2016; 

Kitzmüller et al., 2019; Kouwenhoven et al., 2011; Lou et al., 2017; Taule et al., 

2015; Taule & Råheim, 2014; Tobler-Ammann et al., 2020). Smärta var ett annat 

problem för flera personer som upplevdes efter vissa rörelser och aktiviteter med 

hög belastning (Kitzmüller et al., 2019; Lindgren et al., 2017). En del personer 

drabbades av apraxi som förändrade deras relation till utrustning, det innebär att 

inte kunna använda verktyg, etc. Personer med apraxi upplevde svårigheter i 

samband med när ett verktyg skulle användas såsom att borsta tänderna (Arntzen 

et al., 2013). De fysiska och kognitiva förändringarna ledde till att många 

upplevde svårigheter med att genomföra IADL-aktiviteter som att göra inköp, 

städa och tvätta (Kristensen et al., 2014).  
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Många personer med kognitiva förändringar upplevde svårigheter med att läsa, 

skriva, räkna och avläsa tiden (Lou et al., 2017; Tobler-Ammann et al., 2020). 

Andra hade även svårt att koncentrera sig i olika sammanhang i det dagliga livet 

samt svårt att komma ihåg saker vilket upplevdes som plågsamt bland annat i 

samtal med andra. Även problem med att kommunicera beskrevs där det var svårt 

att hitta ord och kunna uttrycka sina tankar vilket upplevdes som att vara inlåst 

inuti sin kropp.  

 

”Jag kände mig som om jag blev slagen av en hammare när jag satt vid en dator 

för första gången och insåg att jag inte kunde skriva mitt namn. Förfärligt! Det 

här var fruktansvärt hemskt. Verkligen" (Tobler-Ammann et al., 2020, s. 1582) 

 

Psykiska förändringar ledde till en känsla av nedstämdhet 

Depression och nedstämdhet var nära kopplade till upplevelser och känslor 

relaterat till den nya vardagen. Detta berodde till stor del på sorg och längtan efter 

det förflutna (Kouwenhoven et al., 2011; Simeone et al., 2015). Känsla av 

nedstämdhet och gråtmildhet sågs som att förlora kontrollen över sig själv vilket 

upplevdes som hotfullt och därför undvek en del att träffa andra (Kouwenhoven et 

al., 2011). Många personer lyfte även fram förändringar i humöret bland annat 

depressivt humör. De fick problem med humörsvängningar och svårt att hantera 

känslor (Kitzmüller et al., 2019; Kouwenhoven et al., 2011; Lou et al., 2017; 

Taule et al., 2015; Taule & Råheim, 2014). Depression orsakades för vissa 

personer även av smärta. Antingen var smärtan orsaken till depression eller var 

det den depressiva stämningen som ökade smärtan (Lindgren et al., 2017). 

Följande fraser uttrycktes bland personerna vad gäller syn på deras livssituation: 

“vill inte leva såhär”, “jag är deprimerad”, “ett tråkigt liv”, “mycket smärta” och 

“inte glad” (Simeone et al., 2015). Slutligen, var känslan av hopp den viktigaste 

drivkraften för en del för att göra sin situation mer begriplig och meningsfull 

(Taule et al., 2015).  
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Trötthet som en stor del av det dagliga livet 

Tillbaka till vardagen drabbades de flesta av olika graders trötthet som upplevdes 

ha påverkat deras dagliga liv (Arntzen et al., 2013; Kjærhauge Christiansen et al., 

2020; Kouwenhoven et al., 2011; Kristensen et al., 2014; Lou et al. 2017; Tobler-

Ammann et al., 2020). Beskrivningen av trötthet varierade från att vara mindre 

vaken eller orkeslös till att vara konstant trött eller sömnig. Några upplevde 

dessutom att de somnade mitt under en aktivitet på grund av brist på energi. 

Vidare, att fortsätta med meningsfulla sysselsättningar var något som många 

strävade efter (Kouwenhoven et al., 2011; Kristensen et al., 2014).  

 

Fysisk och psykisk trötthet var något som de flesta upplevde skilde sig åt. Den 

psykiska tröttheten orsakades främst av arbetsrelaterade och sociala aktiviteter 

vilket resulterade till att personerna drog sig undan i dessa sammanhang. En del 

upplevde att den psykiska tröttheten var associerad med de kognitiva 

förändringarna såsom minnessvårigheter och koncentrationssvårigheter. I det 

dagliga livet uppmärksammades däremot den fysiska tröttheten framför allt vid 

utförandet av hushållsaktiviteter (Kjærhauge Christiansen et al., 2020; Kristensen 

et al., 2014).  

 

Upplevelsen av trötthet innebar för en del att känna sig förlamad och maktlös. 

Lidandet av trötthet uttrycktes även som metaforer exempelvis att de kände sig 

som ”en Törnrosa” eller som ”ett urladdat batteri”. Dessa upplevelser illustrerade 

hur den ökade tröttheten påverkade deras dagliga liv (Arntzen et al., 2013; 

Kouwenhoven et al., 2011).  

 

“Erik: Jag tröttnar väldigt snabbt. Jag blir sömnig bara av att äta. Jag är trött 

efter att ha ätit. Då är jag helt slagen. Man tröttnar väldigt fort. Definitivt. Det är 

som att jag faktiskt kan somna medan vi pratar just nu” (Kouwenhoven et al., 

2011, s. 1732) 
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Att bevara identiteten nära associerad med arbetslivet och bilkörning  

Arbetslivet upplevdes för många som en prioritet för att återvända till det dagliga 

livet vilket ibland resulterade i att en del personer återvände till arbetet för tidigt. 

Arbetsuppgifterna upplevdes svåra att hänga med samt var mer energikrävande än 

tidigare. Ett behov av att minska på kraven uttrycktes bland personerna men dock 

hade de svårt att motivera detta för sig själva och andra. Deras höga förväntningar 

behövdes därför balanseras med de fysiska begränsningar (Kitzmüller et al., 2019; 

Kjærhauge Christiansen et al., 2020; Kouwenhoven et al., 2011; Lou et al. 2017: 

Taule & Råheim, 2014). Rädsla, oro och bristande kontroll över återgång till 

arbetet upplevdes bland flera. Anledningen till det var en rädsla över att inte klara 

av arbetet, att misslyckas samt att det ställde många krav. Hemmet var därför en 

trygg plats där det fanns färre krav och misslyckanden upplevdes mindre hotfulla 

(Kjærhauge Christiansen et al., 2020; Lou et al., 2017; Taule & Råheim, 2014). 

Bilkörning var en annan viktig aktivitet för att återvända till vardagen som många 

inte ville förlora. Detta var för en del personer en förutsättning för att försörja sig 

men på grund av upplevda förändringar kunde det inte utföras (Tobler-Ammann 

et al., 2020) 

 

Många upplevde att deras yrkesroll utmanades och för många var arbetet och att 

köra bil viktig för att deras identitet behålls (Kjærhauge Christiansen et al., 2020; 

Kouwenhoven et al., 2011; Taule et al., 2015; Tobler-Ammann et al., 2020).  

 

”När du inser att ditt 40 år långa arbetsliv plötsligt är över är det svårt, men du 

måste acceptera det” (Kitzmüller et al.  2019, s. 1717) 

 

 

Känslan av att ha kontroll över vardagen  

De flesta personerna upplevde trots kliniska förändringar att de måste hitta en ny 

vardag för att komma i gång med det dagliga livet. Strävan efter en ny vardag var 

därför en huvudprioritet där olika resurser och strategier användes för att hantera 

vardagen (Kitzmüller et al., 2019; Kjærhauge Christiansen et al., 2020; Kristensen 
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et al., 2014; Lou et al., 2017; Taule & Råheim, 2014; Tobler-Ammann et al., 

2020). För en del innebar den första perioden efter att ha fått stroke en bekantskap 

med kroppsliga förändringar och ett förändrat jag (Taule et al., 2015; Taule & 

Råheim, 2014). Saker de brukade ta för givet och det förutsägbara livet var borta, 

numera upplevdes det dagliga livet som okontrollerbart och obekant 

(Kouwenhoven et al., 2011; Simeone et al., 2015). Bearbetning av känslomässiga 

reaktioner var betydelsefulla för att kunna återfå kontroll över situationen (Taule 

et al., 2015; Taule & Råheim, 2014).  

 

Personer med upplevd neglekt samt halvsidig förlamning tillämpade 

copingstrategier för att uppleva kontroll över dagliga aktiviteter. Copingstrategier 

var bland annat att ta en tupplur efter lunch för att vila eller att organisera 

uppgifter med en familjemedlem vilket upplevdes hjälpsamt för att hantera 

vardagen (Kitzmüller et al., 2019; Lou et al., 2017; Tobler-Ammann et al., 2020). 

Personer med smärta provade olika åtgärder på egen hand såsom liniment, kall 

behandling, massage och meditation. Varma duschar på morgonen upplevdes 

mest lindrande och underlättade deras utförande av aktiviteter under dagen 

(Lindgren et al., 2017). Genom att fokusera på aktiviteter som personerna 

fortfarande kunde utföra skapades hopp och motivation till att fortsätta leva det liv 

de ville. En del upplevde att tillhörighet i relationer var en huvudsaklig 

förutsättning för att skapa ett liv värt att leva trots stroken (Lou et al., 2017; Taule 

et al., 2015). Familjens sociala stöd, tron på Gud och andlighet ansågs av stor vikt 

för att övervinna de negativa upplevelserna som stroke bidrog med (da Silva et al., 

2016). Vissa upplevde hopp vid positiva kroppsliga förändringar men samtidigt 

var de medvetna om deras begränsningar och justerade deras förväntningar och 

strategier efter det. Känsla av att vara behövd och vara till nytta bidrog till glädje 

även om de inte kunde utföra uppgifter som tidigare (Kitzmüller et al., 2019; 

Taule & Råheim, 2014). Däremot fanns det personer som hade svårt att begripa 

den nya situationen och att deras upplevelser var vanliga för stroke överlevande. 

Dessa personer behövde därför hjälp av professionella personal för att lära sig mer 

om sin nya situation och därmed underlätta hanteringen av deras vardag (Arntzen 

et al., 2013; Kitzmüller et al., 2019). 
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“Min vänstra hand är det stora problemet och till liten nytta. Men det förbättras. 

Sakta förbättras det, gradvis förbättras det. Så jag tror att livet kan vara lite 

lättare än det är idag” (Taule & Råheim, 2014, s. 2113) 

 

De flesta personer strävade efter att förbättra fysiska funktioner och återfå sin 

vardag men dock fanns det ett fåtal som resignerade. Dessa personer upplevde att 

positivt tänkande var svår att uppnå (Taule & Råheim, 2014).  

 

Interaktion med andra  

Det sociala livet blev negativt påverkat efter stroke vilket ledde till att en del 

isolerade sig från sociala sammanhang. Upplevelsen av att bli beroende av andra 

för att utföra dagliga aktiviteter karakteriserades av känslor som rädsla och oro.  

Isolering från det sociala livet 

Många personer upplevde att stroken hade negativa effekter på deras sociala liv 

och deltagande i samhället (Arntzen et al., 2013; da Silva et al., 2016; Kitzmüller 

et al., 2019; Kouwenhoven et al., 2011; Lindgren et al., 2017; Taule et al., 2015; 

Taule & Råheim, 2014). Förmågan att delta i samhället blev avgränsad på grund 

av deras kroppsbaserade och praktiska begränsningar. Det upplevdes 

ansträngande och inte lika roligt som innan sjukdomen (Taule & Råheim, 2014). 

Orsaken till att många drog sig undan från sociala sammanhang var bland annat 

trötthet, afasi och kognitiva förändringar (Kitzmüller et al., 2019). Andra orsaker 

var mindre fysisk samt emotionell tillgång, minskad förmåga för att bemöta 

konflikter och låg självkänsla (Taule & Råheim, 2014). Dessa orsaker bidrog till 

isolering från social gemenskap (Arntzen et al., 2013; Kitzmüller et al., 2019; 

Kouwenhoven et al., 2011; Lindgren et al., 2017; Taule & Råheim, 2014). 

Isoleringen berodde till stor del på rädsla för att misslyckas i sociala situationer 

(Arntzen et al., 2013) samt upplevdes det energikrävande att delta i de sociala 

aktiviteterna. Det beskrevs även upplevelser av att bli granskad vilket skapade 

obehagliga känslor samt en rädsla för att inte uppfylla andras förväntningar (Taule 
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& Råheim, 2014). En begränsad miljö för deras dagliga liv var en prioritet för att 

känna trygghet (Kouwenhoven et al., 2011). Känslor såsom sorg, ensamhet 

(Kitzmüller et al., 2019), skräck, en katastrof, otrevligt samt en röra beskrevs 

bland flera (Taule & Råheim, 2014). Personer med smärta upplevde att deras 

sociala liv inte påverkades och det till och med bidrog till minskad smärta. Dock, 

fanns det andra som inte höll med och i stället avstod från att umgås med andra. 

Ibland fick de dra sig undan från sociala aktiviteter eftersom de blev trötta 

(Lindgren et al., 2017).  

 

Vidare, förändrades inställningen till välbefinnandet och därför blev familj och 

vänner en högre prioritet efter stroke (Kristensen et al., 2014). Stor glädje 

upplevdes hos flera personer när de lyckades att delta i viktiga sociala 

sammanhang.  

 

“Jag måste skydda mig mer från det sociala livet. Jag är en sällskaplig person 

men nu drar jag mig tillbaka. Jag föredrar att stanna hemma. Jag är ganska 

ensam och pratar mycket med mig själv” (Kitzmüller et al., 2019, s.1716) 

 

Att bli beroende av andra  

En del personer upplevde att de blev beroende av andra för att klara av det dagliga 

livet vilket ibland bidrog till rollbyte. Den begränsade kapaciteten ledde till 

isolering hos flera personer (da Silva et al., 2016; Kitzmüller et al., 2019; 

Kjærhauge Christiansen et al., 2020; Taule et al., 2015). Många behövde någon 

som hjälpte de med bland annat matlagning, gå ut för att utföra olika ärenden, 

transport, hjälp med datorarbete och att gå på promenad (da Silva et al., 2016; 

Kjærhauge Christiansen et al., 2020; Simeone et al., 2015; Tobler-Ammann et al., 

2020). Upplevelsen av att vara beroende av andra väckte många känslor som 

rädsla och oro vilket resulterade i hopplöshet för vissa personer. Vidare, var 

känslan av att vara en börda för familjemedlemmar en gemensam upplevelse för 

många. Denna upplevelse ledde till känslor som rädsla för att falla, ingen helande, 

ångest, förlust av frihet och sorg. Även känsla av skuld förekom då personerna 
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kände att de besvärade sin familj (da Silva et al., 2016; Kitzmüller et al., 2019; 

Simeone et al., 2015).  

 

“Jag ser att mina familjemedlemmars liv nu kretsar kring mitt liv. Du ser hur 

människor runt omkring dig blir upprörda på grund av dig. Det är sant att barn i 

en viss ålder måste ta hand om sina föräldrar, men det stör deras liv. De har två 

jobb, deras jobb och jag” (Simeone et al. 2015, s. 166) 

 

Känslor relaterat till upplevda förändringar 

De upplevda begränsningarna väckte många känslor hos de flesta bland annat 

förlust av frihet. Förändringar som har skett i kroppen påverkade personernas 

självuppfattning och självkänsla vilket orsakade negativa känslor.  

 

Att möta begränsningar skapade blandade känslor  

Begränsningar i det dagliga livet upplevdes bekymmersamt bland flera personer. 

Många personer upplevde att deras liv saktades ner på grund av stroke vilket de 

förknippade med kroppsrörelser och kognitiva förändringar (Kouwenhoven et al., 

2011; Simeone et al., 2015; Taule et al., 2015; Taule & Råheim, 2014). Balans 

mellan förväntad tid och tillgänglig tid innebar att en del uppgifter inte kunde 

slutföras, vilket bidrog till att situationen upplevdes som oförutsägbar (Taule & 

Råheim, 2014). De ändrade vanor i vardagen och överväganden mellan vad 

personerna ville göra respektive kunde göra ledde till känslan av att vara instängd. 

Vidare, upplevdes de sociala och praktiska situationer som en börda bland flera 

personer (Kouwenhoven et al., 2011; Simeone et al., 2015; Taule et al., 2015; 

Taule & Råheim, 2014). Begränsningarna som uppstod i vardagen såg olika ut 

bland personerna beroende på deras intressen. Dessa begränsningar var att inte 

längre kunna resa, njuta av läsning, träna, arbeta vid datorn, trädgårdsarbete, 

cykla, spela musik och promenera, etc. (Kristensen et al., 2014; Lindgren et al., 

2017; Taule et al., 2015; Taule & Råheim, 2014; Tobler-Ammann et al., 2020) 
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Smärtan var en annan orsak till att en del inte kunde utföra hushållsaktiviteter, 

personlig omvårdnad och fritid vilket ledde till känslor i form av ilska och 

depression (Lindgren et al., 2017). Andra däremot upplevde det tröttsamt och 

utmattande att ständigt övervaka sina rörelser under aktiviteter på grund av deras 

apraxi (Arntzen et al., 2013). Begränsningar i vardagen ledde till upplevelser och 

känslor av missnöje, förlust av frihet, rädsla (Taule & Råheim, 2014), frustration, 

att vara isolerad i sitt hem (Kouwenhoven et al., 2011; Taule & Råheim, 2014), 

osäkerhet (Simeone et. al. 2015) samt chock (Arntzen et al., 2013; Kouwenhoven 

et al., 2011; Taule & Råheim, 2014). Samtidigt fanns det andra som hade hopp 

och upplevde att svåra uppgifter var en positiv utmaning där uppgifterna ansågs 

roliga (Taule & Råheim, 2014).  

 

“Jag åkte skidor under vintern. Jag gick och seglade och cyklade under 

sommaren. Jag spelade musik. Inget av det är möjligt längre” (Tobler-Ammann 

et al., 2020, s.1583) 

 

Ändrad självuppfattning och självkänsla  

Förändringarna som har skett i kroppen efter stroke upplevdes obekanta och var 

starkt kopplat till deras självuppfattning och självkänsla (Arntzen et al., 2013; 

Kitzmüller et al., 2019; Kouwenhoven et al., 2011; Simeone et al., 2015; Taule et 

al., 2015). Lära känna kroppen efter de nya förändringarna och att acceptera den 

var något många kämpade med samt upplevdes utmanade. En del kunde även 

uppleva förnekelse ibland. Stroke hade påverkat viktiga områden såsom 

kroppsuppfattning och självkänsla, vilket resulterade i minskat engagemang i 

praktiska och sociala aktiviteter i det dagliga livet (Arntzen et al., 2013: Simeone 

et al., 2015; Taule et al., 2015). Begränsningar i det dagliga livet påverkade deras 

känsla av frihet. Förmågan att delta i de vardagliga aktiviteterna och att 

exempelvis köra bil var starkt förknippat med att vara oberoende av andra 

(Simeone et al., 2015).  

 

Självuppfattningen hade däremot påverkats av de kognitiva förändringarna men 

även av trötthet, sysselsättning och familjeroller (Kitzmüller et al., 2019). Andra 
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däremot upplevde att självuppfattningen påverkades av misslyckanden eller 

framgång. Det var något flera relaterade till känslan av att behöva hjälp från andra 

samt känslan av att ha kontroll över sin situation (Kouwenhoven et al., 2011; 

Simeone et al., 2015). De upplevde en brist i överensstämmelsen mellan sina 

förväntningar och sin förmåga i att utföra uppgifter vilket sedan bidrog till känsla 

av misslyckande (Arntzen et al., 2013; Kouwenhoven et al., 2011). Vidare, kände 

flera att personligheten hade förändrats samt kände sig mentalt svagare. En känsla 

av att inte vara den personen de kände och kunde lita på beskrevs bland flera 

personer (Kitzmüller et al., 2019; Kouwenhoven et al., 2011).  

 

“Min självbild har inte blivit bättre, inte alls, nej. Jag känner att jag är av mindre 

värde och jag kan inte göra de saker jag vill göra, inte av mindre värde som 

människa, utan av mindre värde för samhället” (Kitzmüller et al., 2019, s.1718) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen utgår från trovärdighets begreppet som bedömer studiens 

kvalitet. Trovärdighets begreppet består av tillförlitlighet, verifierbarhet, 

pålitlighet och överförbarhet (Shenton, 2004).  

 

Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet handlar om att bedöma studiens datainsamling, urval, analys, 

resultat samt om studiens syfte besvaras (Shenton, 2004). Resultatet i denna studie 

utgår från tolv kvalitativa artiklar som söktes genom databaserna Cinahl 

Complete, PubMed och PsycInfo. Tillförlitligheten stärkas eftersom dessa 

databaser innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, medicin, 

beteendevetenskap och psykologi. En variation av urvalet i studien är något som 

stärker tillförlitligheten eftersom artiklarna kommer från olika länder samt 

innehåller en variation av deltagare. Artiklar som har inkluderats i denna studies 

resultat har publikationsår 2011–2022 vilket stärker tillförlitligheten då den 

senaste forskningen inkluderas. Detta kan även sänka tillförlitligheten då relevanta 
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artiklar kan ha utelämnats. Vidare, har de inkluderade artiklarna i denna studie 

granskats enligt HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar (Blomqvist et al., 

2016) vilket stärker tillförlitligheten. En manuell sökning har inte använts i denna 

studie vilket kan sänka tillförlitlighet då relevanta artiklar kan ha missats. Vidare, 

stärks tillförlitligheten eftersom båda författarna analyserade materialet 

tillsammans och kom sedan fram till ett resultat. Det som också stärker 

tillförlitligheten är att studiens syfte har besvarats. Respektive resultatdel i 

artiklarna har diskuterats av författarna där likheter och skillnader framkommit. 

Därefter formade författarna olika kategorier och subkategorier tillsammans som 

besvarar studiens syfte vilket stärker tillförlitlighet. Tillförlitligheten stärks även 

av att citat redovisades i samtliga subkategorier där citaten speglar personernas 

upplevelser. Däremot kan tillförlitligheten sänkas eftersom citaten översattes till 

svenska och kan då ha tolkats på ett annorlunda sätt. Vidare stärks 

tillförlitligheten av att arbetet har kritiskt granskats vid seminarier och vid 

grupphandledningar av lärare och medstudenter. Något som kan sänka 

tillförlitligheten är att samtliga artiklar som är inkluderade i denna studie är 

publicerade på engelska vilket inte är författarnas förstaspråk. Detta kan därför ha 

lett till att datamaterial har misstolkats av författarna.  

 

 

Verifierbarhet  

Verifierbarheten baseras på om metoden är beskriven på ett sätt som gör det 

möjligt för andra att göra om studien och få liknande resultat (Shenton, 2004). 

Studiens urval, datainsamling och analysprocess är väl beskrivna vilket stärker 

verifierbarheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). Sökschema för respektive 

databas är bifogade som bilagor. Detta möjliggör att andra kan göra om studien 

och komma fram till liknande resultat. Utförandet av analysprocessen utgick från 

Fribergs (2017) femstegsmodell (se figur 1) och beskrevs stegvis vilket stärker 

verifierbarheten.  

 

Pålitlighet  

Pålitligheten utgår ifrån om författarna har beskrivit sin förförståelse och hur 

deras förförståelse stämmer överens med resultatet. Vidare, bedöms 
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tillvägagångsättet av analysprocessen (Shenton, 2004). Förförståelsen har 

redovisats av författarna innan studiens start vilket kan stärka pålitligheten 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Författarna har inkluderat resultat oberoende av 

om det besvarade deras förförståelse detta kan i sin tur stärka pålitligheten. 

Däremot, framkommer en del resultat i likhet med författarnas förförståelse vilket 

kan sänka pålitligheten. Det är därför svårt att avgöra om resultatet omedvetet har 

påverkats av författarnas förförståelse vilket kan sänka pålitligheten. Analysen 

genomfördes av båda författarna där samtliga artiklarnas resultatdel diskuterats 

och endast de resultat som ansågs besvara studiens syfte togs med i resultatet. 

Vidare, att analysen har utförts av båda författare minimerade risken för 

misstolkning av artiklarnas resultatdel detta kan stärka pålitligheten.   

 

 

Överförbarhet  

Överförbarhet bedömer ifall resultatet kan tillämpas i andra sammanhang än de 

som finns presenterade i studien (Shenton, 2004). Artiklarna som är inkluderade i 

denna studie är genomförda i olika länder i världen, majoriteten av dessa kommer 

dock från Norden vilket gör det möjligt att överföra resultatet till dessa länder som 

kommer från Norden. En svaghet kan däremot vara att det blir svårare att överföra 

resultatet till andra länder i världen på grund av annorlunda vårdsystem. Studiens 

resultat innehåller endast upplevelser från personer med stroke där fokusen ligger 

på det dagliga livet vilket ökar möjligheten till överförbarheten till personer inom 

samma kontext. Majoriteten av artiklar som ingick i studien bedömdes ha en stark 

överförbarhet. Studiekontexten var inom 1 år men en del fynd i resultatet går att 

överföra även till personer som haft strokedebut en längre tid vilket stärker 

överförbarheten.   

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa vuxna personers upplevelser av det dagliga 

livet efter stroke. Resultatdiskussionen kommer att utgå från tre huvudfynd och 

diskuteras utifrån teorin KASAM. KASAM tillhör det salutogena synsättet som 

består av tre olika begrepp som tillsammans bidrar till en känsla av sammanhang. 



 26 (48) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

De tre begreppen är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 

2005). De huvudfynd som kommer att redovisas är Ny livssituation, Isolering från 

sociala sammanhang och Emotionella aspekter efter den drastiska förändringen.  

 

Ny livssituation  

Stroke innebär ett förändrat liv och resulterar i en ny livssituation. Det dagliga 

livet beskrevs som en stor förändring efter stroke. Denna upplevelse var särskilt 

kopplat till den vardag personerna kände innan de drabbades av sjukdomen. Den 

nya vardagen innebar bland annat kroppsliga förändringar, hitta nya rutiner samt 

ett förändrat livsmönster. Vanliga upplevelser relaterade till den nya 

livssituationen var osäkerhet, ångest och frånvaro av livsglädje. Samtidigt fanns 

det personer som inte upplevde särskilda förändringar i vardagen efter stroke. 

Dessa personer kunde behålla samma rutiner och livsmönster som innan 

sjukdomen. Kristofferzon et al. (2007) beskriver i en studie om ett förändrat liv 

och vardag som många personer möte efter hjärtinfarkt. Dessa personer upplevde 

ett hot mot det vanliga livet och känslor av osäkerhet. Det framkom även att 

personerna behövde ändra rutiner och livsstil (Kristofferzon et al. 2007). En annan 

studie gjord av Fitch et al. (2020) beskriver hur livet förändras efter en 

cancerdiagnos och hur personerna anpassar den nya vardagen efter de nya 

förhållandena. En upplevelse av ångest var också vanligt relaterad till den 

förändrade vardagen bland dessa personer (Fitch et al., 2020). Ett av begreppen i 

teorin KASAM är begriplighet som handlar om hur en person förstår vissa 

händelser som sker som exempelvis drabbar den enskilda personen (Antonovsky, 

2005). Genom att begripa den nya livssituationen som stroke medför skapas 

förutsättningar för att bearbeta händelsen och återuppta vardagen. Det är viktigt 

att personen förstår vad som skett och vilka anpassningar som måste göras 

relaterat till sjukdomen. Andra begreppet i KASAM är hanterbarhet som 

fokuserar på hur en person upplever hantering av olika händelser samt har resurser 

för denna hantering (Antonovsky, 2005). En person måste ha resurser för att 

kunna hantera en ny livssituation där hen känner kontroll över sin egen situation. 

Trots omständigheterna som kan uppstå i vardagen kan en person med hög 

KASAM möta svårigheterna och uppleva ett gott välbefinnande. 
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Ett av de globala målen som strävar efter människors välbefinnande är “god hälsa 

och välbefinnande” som påverkas av ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer. 

God hälsa är en förutsättning för att människor ska kunna uppnå sin fulla potential 

vilket är en fördel för samhällets utveckling. Genom förebyggande insatser och 

effektiv vård kan detta mål uppnås (Folkhälsomyndigheten, 2019). Sjuksköterskan 

som vårdar personer med stroke bör i sitt arbete utöva förebyggande insatser för att 

nå hållbar utveckling. Sjuksköterskans ansvarsområde är även att främja hälsa och 

att förebygga sjukdom (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). I mötet med personer 

med stroke är det av vikt att som sjuksköterska ge rätt och tillräckligt med 

information om sjukdomen för att dessa personer ska få rätt kunskap. Detta kan 

sedan bidra till att personerna skapar en förståelse för sitt tillstånd som även 

underlättar hanteringen av den nya livssituationen. Genom att ge information 

resulterar det också till att personen blir delaktig i sin vård (Socialstyrelsen, 2020a). 

Begreppet delaktighet innebär att personen i olika grad är med och beslutar om den 

vård som hen får. Delaktighet är nära associerad med människors värde, integritet 

samt autonomi där personen tas på allvar genom att bli sedd och lyssnad på 

(Sandman & Kjellström, 2018). Däremot bör information som ges vara individuell 

anpassad för bland annat personens ålder, erfarenhet samt språkliga bakgrund. 

Detta är en fördel för personens möjlighet att välja det stöd och behandling hen 

önskar. Tydlig och välgrundad information av hälso-och sjukvårdspersonal ger 

möjlighet för patienten att fatta beslut baserat på kunskap och medvetenhet om 

risker (Socialstyrelsen, 2020a).  

 

 

Isolering från sociala sammanhang  

Den nya livssituationen leder till att många personer undviker att delta i sociala 

aktiviteter. Det framkom att många personer upplevde att stroke hade påverkat 

deras sociala liv på ett negativt sätt. Anledningen till att de dagliga aktiviteterna 

och det sociala livet påverkades var bland annat bekantskap med den förändrade 

kroppen och ett förändrat jag. Andra anledningar var trötthet, kognitiva samt 

fysiska förändringar. Den begränsade kapaciteten innebar att bli beroende av 

andra för att utföra aktiviteter i det dagliga livet vilket ledde till isolering. Många 
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upplevde att beroendet av andra bidrog till rädsla, oro och ensamhet. Däremot 

hade en del prioriterat att umgås med familj och vänner i större utsträckning efter 

stroke och en stor glädje upplevdes när de lyckades vara med i viktiga sociala 

aktiviteter. Liknande fynd styrks i studien av Zhang et al. (2017) där de belyser 

hur det sociala nätverket samt deltagande i sociala aktiviteter hade minskat sedan 

stroken. Det beskrivs hur dessa personer var sysslolösa och ägnade mesta av tiden 

i hemmet samt visste inte hur de skulle ägna sin tid på ett meningsfullt sätt. 

Dessutom upplevdes en passiv uppfattning till interpersonell kommunikation på 

grund av rädsla att inte bli accepterad av andra (Zhang et al., 2017). En annan 

studie (Leeming et al., 2014) beskriver också hur personer med hjärtsvikt 

isolerade sig från sociala sammanhang. Leeming et al. (2014) menar att vanliga 

orsaker till isolering för dessa personer var fysisk begränsning, sämre 

självförtroende men även svårt att planera sociala evenemang. Sandman & 

Kjellström (2018) beskriver närhetsetik som belyser vikten av mötet med den 

andre som bygger på att människans situation handlar om att vara sårbar och 

ömsesidig beroende av andra. Varje person är självständig samt ansvarsfull. Det 

ömsesidiga beroendet kan däremot ge upphov till maktförhållanden som kan 

uppstå när personen är i behov av hjälp. Trots att en del personer blir beroende av 

andras hjälp för att klara dagliga aktiviteter ska deras autonomi och integritet 

respekteras. Autonomin handlar om förmågan och möjligheten att själv bestämma 

och påverka över sitt liv. Begreppet är även nära kopplat till självständighet och 

frihet och att få leva sitt liv som man önskar. Människors autonomi har stark 

ställning inom hälso-och sjukvården och att ge vård på ett sätt som går emot 

personens autonomi bör ske endast i undantagsfall. Vården och den hjälp som 

personen får ska utformas utifrån personens önskemål och beslut (Sandman & 

Kjellström, 2018). Däremot när en person blir svår sjuk och där behov finns till 

avancerad vård kan detta leda till att personens autonomi blir nedsatt. Det innebär 

att personen inte kan tillgodogöra i sin vårdplanering (Socialstyrelsen, 2020a).  

 

De kroppsbaserade och praktiska begränsningarna ledde till att deltagandet i 

samhället minskade för dessa personer. En begränsad miljö var därför en prioritet 

för att kunna känna trygghet. Detta påverkade även arbetslivet då en del personer 
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kände rädsla att inte kunna hantera kraven och att misslyckas på arbetet. Det 

resulterade i att många av dessa personer blev sjukskrivna och kunde inte återgå 

till arbetet. Utifrån ett samhällsperspektiv har detta stor betydelse för kostnader 

samt för arbetsverksamheter då anställda personer saknas.  

 

En av det viktigaste begreppet inom KASAM är meningsfullhet som handlar om 

engagemangen samt motivering som personen kan känna i olika händelser 

(Antonovsky, 2005). Vidare, att hitta meningsfulla aktiviteter är betydelsefullt för 

att dessa personer ska känna meningsfullhet, välbefinnande och en god hälsa. 

Genom att känna mening i sin tillvaro kan dessa personer möta och hantera 

personliga krav samt krav från omgivningen och samhället. Däremot kan det vara 

svårt för vissa personer att hitta meningsfulla aktiviteter som är anpassade efter 

deras förmågor därför kan professionell hjälp behövas. Genom till exempel 

regelbunden vårdkontakt kan dessa personer få hjälp och därefter kunna återgå till 

sociala aktiviteter och känna meningsfullhet.  

 

Emotionella aspekter efter den drastiska förändringen  

Depression är vanligt förekommande efter en stroke där sjukdomen upplevs som 

en traumatisk och oväntad händelse. Självkänsla och självuppfattning är nära 

kopplat till depression. Många studier i denna litteraturstudie lyfter även fram 

depression och nedstämdhet kopplat till de upplevda känslor som uppstod efter 

det förändrade livssituationen. De upplevda känslorna kunde vara sorg, 

meningslöshet, frustration, utanförskap, förlust, förnekande och skuld, etc. Den 

förändrade kroppen som upplevdes obekant påverkade personens självkänsla men 

även deras självuppfattning. Svårigheter att acceptera samt ibland förneka de 

tillkomna funktionella problemen ledde till depression och nedstämdhet. Dessa 

problem påverkade känslan av frihet i det dagliga livet. Vidare, beskrevs bland 

flera en känsla av att inte känna igen sig själv och att inte vara den personen de 

kunde lita på.   

 

I en studie gjord av Lloyd et al. (2019) beskrevs depression som den vanligaste 

psykologiska komplikation efter stroke. Vidare nämner Lloyd et al. (2019) att 
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depressionen till stor del berodde på den plötsliga förändrade livssituationen. 

Känslor som uppstod relaterad till dessa förändringar var exempelvis skuld, dåligt 

självförtroende och ilska (Lloyd et al., 2019). En annan studie gjord av Fitch et al. 

2020 lyfter även samma känslomässiga reaktioner efter en cancerdiagnos såsom 

sorg, ilska, frustration och skuld. Depression var också vanligt bland personer 

med cancer. Fortsättningsvis, uttryckte dessa personer bristande självförtroende 

och självkänsla som även kunde kopplas till att de kände annorlunda om sin kropp 

(Fitch et al., 2020). Personer med emotionella och psykiska reaktioner efter stroke 

bör erbjudas samtalsstöd. I ett samtalsstöd bör fokusen ligga på de reaktioner som 

dels uppstår i insjuknandet i stroke, dels reaktionerna som kan uppstå efteråt. 

Detta i sin tur kan minska emotionella och psykiska reaktioner och bidra till ökad 

livskvalitet (Socialstyrelsen, 2020a). I mötet med dessa personer bör därför 

sjuksköterskan vara uppmärksam på om det finns behov av andra professioner 

såsom psykolog eller kurator för att få professionellt stöd. En av sjuksköterskans 

kärnkompetenser är samverkan i team vilket innebär att komplettera varandras 

kompetenser och främja kontinuitet. Utifrån personens behov och resurser ska 

sjuksköterskan kunna samordna teamarbetet och säkerställa 

informationsöverföringen når teamets medlemmar (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017).   

 

Livskvalitet sägs vara en central aspekt av hälso- och sjukvårdens mål där det är 

viktigt att förhålla sig till i vårdandet. Begreppet livskvalité är ett etiskt begrepp 

och är ett synonymt begrepp till ett gott liv där de tillsammans kan bidra till att det 

mänskliga livet antingen upplevs bättre eller sämre (Sandman & Kjellström, 

2018). En person kan uppleva högre KASAM när den upplever begriplighet, 

hanterbarhet samt meningsfullhet i sitt liv. En hög KASAM som en person kan 

uppleva kan leda till bättre välbefinnande samt uppnå en god hälsa (Antonovsky, 

2005). Huruvida en person upplever följderna av stroke kan påverkas av graden 

KASAM som personen känner. Trots sin sjukdom kan en person med hög 

KASAM känna mening och livskvalitet i vardagen.  
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Slutsats 
Sammanfattningsvis visar litteraturstudien hur det dagliga livet påverkas och 

förändras efter stroke. Den nya livssituationen bidrog till olika upplevelser som 

oftast bestod av negativa känslor. Relaterat till de kliniska förändringarna som 

uppstod tvingades dessa personer att hitta nya strategier för att hantera den nya 

vardagen. De upplevda begränsningarna gjorde dock hanteringen av den nya 

vardagen utmanande. Detta upplevdes för många som förlust av frihet. 

Litteraturstudien visade även hur personer med stroke utvecklade ett större behov 

av andra för att utföra dagliga aktiviteter och vanligen var detta en negativ 

upplevelse då de önskade att vara självständiga. Vidare, framkom det även att det 

sociala livet påverkades negativt och i de flesta fall ledde till att personerna 

isolerade sig från att delta i sociala aktiviteter. Slutligen lyftes även fram 

emotionella reaktioner där depression var den mest vanliga reaktionen. Den 

förändrade kroppen hade även en negativ inverkan på självkänslan och 

självuppfattningen. Utifrån denna litteraturstudie menar författarna att 

sjuksköterskan har en viktig roll i mötet med personer med stroke. Sjuksköterskan 

ska utifrån personens behov utforma åtgärder och samverka med andra 

yrkesprofessioner. Det är viktigt att ta vara på personens resurser för att kunna 

behålla och utveckla de färdigheter som finns. Sjuksköterskan kan även erbjuda 

samtalsstöd vid behov för att bearbeta de reaktioner som kan uppstå efter stroke 

och på sätt reducera risken för psykisk ohälsa. Denna litteraturstudie ger 

förutsättning för sjuksköterskor att förstå och få inblick i dessa personers 

perspektiv och upplevelser relaterat till det nya dagliga livet efter stroke. Vidare, 

kan det vara till hjälp för sjuksköterskor att veta hur de ska bemöta dessa personer 

och anpassa omvårdnad efter deras behov. I denna litteraturstudie ingick personer 

från åldern trettiofyra och äldre men däremot saknas forskning kring yngre 

personers upplevelser av det dagliga livet efter stroke. Därmed behövs mer 

forskning kring detta område.  
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Syfte: Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelse av dagligt liv efter en stroke  
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Arntzen, C et al.  

  

The bodily experience of 
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phenomenological study   
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vardagliga 
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upplevs av en 

grupp av 

strokepatienter. 
 

Bekvämlighetsurval 

Kontext: enheter för 

strokerehabilitering.  

6 deltagare. Kvinnor n=3 och män 

n=3. Ålder 60–80 år.Inkl: 

Diagnosen apraxi, inte ha kognitiva 

och kommunikationssnedsättningar 

& ha deltagit i ett 

rehabiliteringsprogram.  

 

Intervjuguide tillämpades. 

 

Individuella djupintervjuer. 

Intervjulängd 30–60 min. 

Deltagarna rekryterades av 

arbetsterapeuter från flera 

rehabiliteringsenheter. 

Intervjuerna 

transkriberades ordagrant. 

 

Fenomenologisk 

analysmetod. 

Analysen utfördes av flera 

författare. 

Förförståelse presenteras. 

Etiskt godkänd. 

Resultatet visade hur apraxi 

kunde störa dagliga aktiviteter hos 

personerna med stroke. När 

förväntningarna på deras 

kroppsliga färdigheter inte 

uppfylldes blev de förvånade och 

upprörda. Sociala sammanhang 

undveks på grund av dessa 

begränsningar. Personer med 

apraxi upplevde förnekelse och 

utanförskap.  

Citat redovisas. 
 

Tillförlitlighet: stärks då studien 

svarar på syftet, citat finns 

redovisade. Verifierbarhet: Stärks 

pga tydlig beskrivning av analys, 

genomförande och intervju. Finns 

intervjuguide. Pålitlighet: Stärks då 

fler än 1 författare deltagit i 

analysen. Stärks även pga redovisad 

förförståelse. Överförbarhet: 

Stärks då kontexten är väl 

beskriven. Överförbar till personer 

med apraxi.  

da Silva, J. K et al.  

 

Survivers’ perspective of life 

after stroke.  

 

Brasilien, 2016. 

Syftet med 

studien var att 

förstå 

innebörden av 

strokesjukdome

n från de 

drabbades 

perspektiv. 

Ändamålsenligt urval.  

Kontext: Personer som varit inlagda 

i det brasilianska offentliga Unified 

Health System (SUS).  

 

8 deltagare. Kvinnor n=5, män n=3. 

Medelålder 54 år. Inkl: >18 år, 

medicinisk diagnos av stroke, 

bosatt i samma kommun där studien 

genomfördes.   
 

Individuella semistrukturerade 

intervjuer.  

Intervjulängd: 30-55min. 

Deltagarna rekryterades 

genom sjukhusjournaler.  

 

Tematisk analys  

 

Fler författare var med och 

deltog i analysen. 

 

Förförståelse presenteras 
inte. 

 

Etiskt godkänd 

I resultatet framkom att stroke 

upplevdes som en traumatisk och 

oväntad händelse. Vidare 

framkom det att personerna hade 

drabbats av kliniska förändringar 

och blev beroende av andra för att 

utföra aktiviteter i det dagliga 

livet. Många upplevde rädsla för 

att återinsjukna. Det sociala livet 

påverkades negativ för en del 
personer. 

Citat redovisas.  

Tillförlitlighet stärks då syftet 

besvaras, redovisning av flera citat. 

Verifierbarhet stärks pga. intervju, 

genomförande välbeskrivna. Sänks 

pga otydlig beskriven analys. 

Pålitlighet stärks då flera deltog i 

analysprocessen. Sänks då ingen 

förförståelse redovisas. 

Överförbarhet stärks genom tydlig 

beskrivning av kontext. Alla 
deltagare bor i samma kommun 

därför är det svårare att överföra till 

andra kommuner.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Kitzmüller, G et al.  

 
Finding the Way 

Forward: The Lived 

Experience of People 

with Stroke After 

Participation in a 

Complex Psychosocial 

Intervention 

 

Norge, 2019 

Syftet med 

studien var att få 

en rik förståelse 

för deltagarnas 

levda upplevelse 

av psykosocial 

interventionens 

påverkan på deras 

anpassningsproce-

ss efter stroke  
 

Målinriktat urval 

Kontext: Sydöstra och Nordnorge.  

 

14 deltagare från Sydöstra Norge. 

Kvinnor n=5 och män n=9. Ålder 42–

80. 5 deltagare från Nordnorge. Kvinnor 

n=4 och män n=1. Ålder 52–83.   

 

Inkl: >18, medicinisk stabil, tillräcklig 

kognitiv funktion och tala/förstå norska.  

Intervjuguide tillämpades. 

 

Individuella semistrukturerade intervjuer.   

Intervjulängd 28–92 min.  

 

Deltagarna rekryterades från två 

olika geografiska områden i 

Norge, Sydöstra & Nordnorge.  

 

Analysmetoden baserades på 

Ricoerus tolkningsteori. Analysen 

gjordes sedan av 5 författare. 

 

Otydlig förförståelse. 

 

Etiskt godkänd. 

Resultatet lyfte fram olika 

kliniska förändringar, 

psykiska samt fysiska, som 

stroke bidrog med. Samtidigt 

lyftes det fram hur det 

påverkade deras dagliga liv. 

Personer fick hjälp med att 

bli medvetna om deras 

behov samt resurser. 

Upplevelser som beskrevs 

var rädsla, oro samt dålig 

självuppfattning. Arbetslivet 

hade också påverkats 

negativt. Citat redovisas. 

Tillförlitlighet: Stärks 

eftersom syftet besvaras och 

citat finns. Verifierbarhet: 

Stärks då intervju, 

genomförandet & analysen är 

tydligt 

beskrivna. Intervjuguide finns. 

Pålitlighet: Stärks då 5 

författare deltog i analysen. 

Sänks pga oklar förförståelse. 

Överförbarhet: Stärks pga 

varierat urval och tydlig 

beskrivning av deltagarna.  

Kjærhauge Christiansen, 

L et al. 

 

Quickly home again: 

Patients’ experiences of 

early discharge after 

minor stroke.  

 

Danmark, 2020 

 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

patienter med 

lindring stroke 

upplever 

övergångsperiode

n från sjukhus de 

2–4 första 

veckorna  

Målinriktat urval.  

Kontext: Specialiserad akut strokeenhet i 

Danmark.  

 

11 deltagare. Kvinnor =6, män n=5.   

 

Inkl: första gången stroke, utskrivning 

inom 72 timmar och mild stroke.  

 

Intervjuguide tillämpades.  

 

Individuella semistrukturerade intervjuer.  

 

 

Intervjulängd ej beskriven.  

 

Deltagarna rekryterades från en 

specialiserad akut strokeenhet på 

ett danskt universitetssjukhus.  

 

Analys utfördes av flera författare 

och baserades på hermeneutisk 

tolkning. 

 

Otydlig förförståelse.    
 

Etiskt godkänd.  

I resultat beskrivs hur 

övergången till vardagen 

upplevdes som en stor 

förändring. Deltagarna var 

tvungna att hitta nya sätt och 

rutiner att klara av den nya 

vardagen. Många undvek 

sociala aktiviteter och 

behövde hjälp från andra för 

att klara av vardagen. 

Vidare, framkom det även 

att arbetslivet påverkades 

negativt efter stroke. Citat 

redovisas. 

Tillförlitlighet stärks då syftet 

besvaras, varierat urval och 

citat redovisas. 

Verifierbarhet stärks pga att 

intervjuguide användes samt 

att genomförande och analys 

är tydligt beskrivna.  
Pålitlighet stärks fler 

författare deltagit i analysen. 

Sänks pga otydlig 

förförståelse. Överförbarhet 

stärks pga tydlig 

kontextbeskrivning och kan 

överföras till liknande 

verksamheter.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Kouwenhoven, S, E et al. 

 
Living a life in shades of 

grey': experiencing 

depressive symptoms in 

the acute phase after 

stroke 
 

Norge, 2011 

Syftet med 

studien var 

att beskriva 

upplevelsen 

av 

strokeöverle-

vande som 

lider av 

depressiva 

symtom i 

den akuta 

fasen 

Ändamålsenligt urval 

Kontext: Stroke- rehabiliteringsenheter i 

Norge. 

9 deltagare. Kvinnor n=6, män n=3. Ålder 

30–85.  

Inkl: Vuxna, nydebuterad stroke, bedömds 

deprimerade av läkaren, norsktalande & 

kunna kognitivt delta i intervjuer. 

  

Tematisk intervjuguide användes. 

 

Individuella djupintervjuer.  

 

 

Intervjulängd 45–90 min.  
 

Deltagarna rekryterades från 

stroke- och 

rehabiliteringsenheter i Norge. 

 

Intervjuerna spelades in och 

sedan transkriberades.  

Analysmetoden baserades på 

Ricoerus tolkningsteori. Fler 

författare deltog i analysdelen. 

 

Förförståelse redovisas. 

 

Etiskt godkänd. 

Resultatet beskrev att många 

personer upplevde depression 

efter stroke. Olika kliniska 

förändringar lyftes också fram.  

Det framkom hur deltagarna 

upplevde en känsla av förlorad 

kropp och orsakade känslor 

såsom att vara instängd, 

frustrerad & nedstämd. En del 

isolerade sig från sociala 

sammanhang och såg hemmet 

som en trygg plats. Citat finns.   

Tillförlitlighet: Stärks då syftet 

besvaras och citat redovisas. 

Verifierbarhet: Stärks då intervju, 

genomförande och analys är 

välbeskrivna. Intervjuguide finns 

Pålitlighet: Stärks då fler än en 

författare har deltagit i analysen.  

Förförståelse är redovisad vilket 

stärker pålitligheten.  

Överförbarhet: Stärks då det finns 

bra beskrivning av deltagarna. 

Sänks då kontexten är väl beskriven 

kan överföras.  

Kristensen, H et al. 

 
Subjective experiences 

of occupational 

performance of activities 

of daily living in patients 

with mild stroke 
 

Danmark, 2014 

Syftet med 

studien var 

att 

undersöka 

de 

subjektiva 

upplevelsern

a av 

yrkesutföran

-de av ADL 

hos patienter 

med mild 

stroke.  
 

Bekvämlighetsurval. 

Kontext: Akut strokeenhet vid Odense 

universitetssjukhus samt olika 

rehabiliteringsavdelningar i Danmark. 

 
Deltagare = 41st.  Kvinnor n=16 och män 

n=25. Ålder 46–89. Inkl: 18–90 år, 
nydebuterad stroke, bo i den lokala 

kommunen, minimal neurologisk 

funktionsnedsättning och utvärderad som 

oberoende i ADL.   
 

Individuella semisstrukturerade intervjuer.   

 

Intervjulängd ca 30 min.  

Deltagarna rekryterades av 

arbetsterapeuter på en 

strokeenhet i Danmark.  

Intervjuerna transkriberades 

ordagrant.  

 

En fenomenologisk och 

hermeneutisk 

analysmetod. Analysen 

genomfördes av flera 

författare.  

Förförståelsen är inte 

redovisad.  

Etiskt godkänd.  

Resultatet lyfter fram att 

stroke ledde till en förändrad 

vardag som deltagarna 

kämpade med. Känslor som 

oro, ångest och osäkerhet 

beskrivs. De psykiska och 

fysiska förändringarna ledde 

till att deltagarna kände sig 

begränsade i det dagliga livet. 

Vidare beskrivs rädsla för en 

ny stroke bland flera 

deltagare.  

Citat redovisas. 

Tillförlitlighet: Stärks då syftet 

besvaras och citat finns. 

Verifierbarhet: Stärks eftersom 

analysen är väl beskriven. Sänks 

pga intervjuerna och 

genomförandet är otydligt 

beskrivna. Pålitlighet: Stärks då 

fler än 1 författare deltagit i 

analysen. Sänks pga förförståelsen 

ej redovisad.  

Överförbarhet: Stärks då urvalet 

är brett och finns tydlig 

kontextbeskrivning. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Lindgren, I et al.  
 

Shoulder pain after stroke - 

experiences, consequences in 

daily life and effects of 

interventions: a qualitative 

study. 
 

Sverige, 2017  

 

Syftet med studien 

var att beskriva 

upplevelser av 

axelsmärta efter 

stroke, hur smärtan 

påverkar vardagen 

och upplevda 

effekter av 

interventioner  
 

Ändamålsenligt urval. 

Kontext: Neurologi- & 

rehabiliteringsavdelningar 

vid Lunds 

Universitetssjukhus.  

13 deltagare. Kvinnor n=6 

och män n=7. Ålder 

57–77. Inkl:Strokerelaterad 

axelsmärta med daglig 

smärta under minst 4mån 

efter strokedebut & 

minskad sensorimotorisk 

funktion hos den drabbade.  

 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjulängd 30–50 min. 

Deltagarna rekryterades 

från Lunds strokeregister 

& avd för nerulogi och 

rehabilitering vid Skånes 

universitetssjukhus.  

Ljusinspelad intervju, 

transkriberades ordagrant. 

 

Kvalitativ induktiv 

innehållsanalys & fler 

författare deltog i 

analysen. 

 

Förförståelse redovisas. 

 

Etiskt godkänd. 

I resultatet framkom att fler personer 

upplevde smärta i samband med 

rörelser vid utförandet av dagliga 

aktiviteter. Det beskrevs upplevda 

begränsningar i det dagliga livet 

relaterat till smärtan. Deltagarnas 

sociala liv påverkades dåligt. En del 

upplevde att det sociala livet inte alls 

påverkades och de upplevde mindre 

smärta. En del upplevde depression 

och ett förändrat humör. 

Depressionen kunde också ge ökad 

smärta hos visa personer.  

 

Citat redovisas. 

Tillförlitlighet: stärks då studien 

svarar på syftet, citat är redovisade. 

Verifierbarhet: stärks pga intervju 

& analysdelen väl beskrivna. Det 

finns intervjuguide.  

Pålitlighet: stärks då fler än en 

författare deltagit i analysen & tydlig 

beskriven förförståelse. 

Överförbarhet: Stärks då troligtvis 

är studien överförbar till 

rehabiliteringsenheter. Kontexten är 

väl beskriven vilket stärker 

överförbarheten. 

Lou, S et al. 

 
Early supported discharge 

following mild stroke: a 

qualitative 

study of patients’ and their 

partners’ experiences of 

rehabilitation at home 

 

Danmark, 2017  

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur patienter med 

mildstroke och 

deras partners erfar 

hanteringen av 

vardagen efter tidig 

utskrivning från 

sjukhus.  
 

Ändamålsenligt urval. 

Kontext inte tydligt 

beskriven. 22 deltagare och 

deras partner. 4 deltagare 

intervjuades utan sin 

partner. Ålder 41–85. Inkl: 

Personer som bor i eget 

hem, kunna delta i en 

intervju i 30 min & som 

redan är utskrivna. 

Intervjuguide användes.  

Intervjuerna gjordes 

individuellt respektive i 

par.  

Intervjulängd 30–60 min. 

Strokepatienterna 

rekryterades av tre av de 

regionala stroketeamen. 

 

Intervjuerna 

transkriberades ordagrant.  
 

En tematisk analys 

användes & fler författare 

deltog i analysen. 

  

Otydlig förförståelse. 

Etiskt godkänd 

*Resultatet visade att en del 

återhämtade sig snabbt och kunde 

fortsätta med sina dagliga aktiviteter. 

Däremot framkom även att en del 

upplevde sig begränsade och kunde 

inte utföra de dagliga aktiviteterna 

som innan stroke. Olika kliniska 

förändringar beskrevs. En del 

upplevde att livet måste saktas ner 

och anpassa vardagen efter sin 

nuvarande kapacitet. En oro över att 

börja arbeta upplevdes bland flera 

personer.  

Citat redovisas. 

Tillförlitlighet: Stärks då syftet 

besvaras och citat är redovisad.  

Verifierbarhet: Stärks pga intervjun 

& analysdelen är väl beskrivna. Det 

finns intervjuguide.  

Pålitligheten: Stärks då fler än en 

forskare deltagit i analysen. Sänks då 

förförståelsen är ej tydlig.  

Överförbarhet: Stärks då urvalet är 

varierat & antal deltagare är stort. 

Sänks pga otydlig 

kontextbeskrivning.   
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Simeone et. al.  

 
The experience of stroke 

survivors three months after 

being discharged home: A 

phenomenological 

investigation 

 
Italien, 2015  

Syftet med studien 

var att beskriva 

upplevelsen av 

stroke tre månader 

efter att ha skrivits 

ut från 

rehabiliteringssjuk

hus. 
 

Strategiskt urval 

Kontext: Rehabiliterings-

sjukhus i Rom och Naple, 

Italien.  

15 deltagare. Kvinnor= 3 

och män = 12. Ålder: 34–

85. Inkl: Ny debuterad 

stroke & utskriven från 

sjukhuset 3 månader 

innan studien. 

 

Individuella intervjuer. 
 

Intervjulängd 30–60 min 

Deltagarna rekryterades från 

rehabiliteringssjukhus i Rom 

& Naple i Italien.  

 

Intervjuerna ljudinspelades 

och transkriberades 

ordagrant. 

 
Analys gjordes utifrån en 

hermeneutisk och 

fenomenologisk metod av 

samtliga författare. 

 
Förförståelse redovisad. 
 

Etiskt godkänd. 

I resultatet beskrivs hur 

deltagarna upplevde att 

livet förändrades drastiskt 

efter stroke. Deltagarna 

upplevde både psykiska 

och fysiska begränsningar i 

det dagliga livet vilket 

ledde till känslor av 

osäkerhet. Många deltagare 

behövde hjälp och stöd från 

sina familjemedlemmar 

vilket var förknippat med 

känslan av att vara en 

börda. 

 

Citat redovisas. 

Tillförlitlighet Stärks då syftet är beskrivet och 

citat finns med.  

Verifierbarhet: Stärks av att intervju, 

genomförande & analysprocessen är bra 

beskriven och det finns exempel på 

intervjufrågor.  

Pålitlighet: Stärks då alla författare deltog i 

analysen. Förförståelse redovisas.  

Överförbarhet: Stärks pga tydlig 

kontextbeskrivning. Sänks pga ej varierat urval 

bland deltagarna.  
 

Taule, T & Råheim, M. 

 
“Life changed existentially: a 
qualitative study of 

experiences at 6-8 months 

after mild stroke” 

 
Norge, 2014 

Syftet var att 

utforska 

erfarenheter av 

personer med mild 

stroke i samband 

med tidig 

utskrivning med 

fokus på 

aktiviteter och 

deltagande i 

återhämtningsproc

essen. 
 

Målinriktat urval  

Kontext: 

Hemrehabiliteringsgrupp 

i Bergen, Norge. 

8 deltagare. Kvinnor n=4 

och män n=4. Ålder 45–

80. 

 

Intervjuguide användes. 

 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Intervjulängd 19–80 min. 

Deltagarna rekryterades från 

hemrehabiliteringsgrupp i 

Bergen,Norge 

 

Intervjuerna transkriberades 

ordagrant. 
 

Induktivt djupgående analys. 

Analysen utfördes av två 

författare.   

Redovisad förförståelse. 
Etiskt godkänd. 

Resultatet visade att 

deltagarnas liv förändrades 

på olika sätt efter stroke. 

Deltagarna kämpade med 

att bli bekanta med en 

förändrad kropp och ett 

förändrat jag vilket 

påverkade deras dagliga liv 

och sociala aktiviteter. 

Många upplevde rädsla för 

att drabbas av en ny stroke. 

 

Citat redovisas. 

Tillförlitlighet: Stärks för att studien svarar på 

syftet och citat finns.  

Verifierbarhet: Stärks då intervju, 

genomförande & analys är välbeskrivna. 

Intervjuguide finns.   

Pålitlighet: Stärks då fler än en författare 

deltog i analysen. Förförståelsen är redovisad 

vilket också stärker pålitligheten.  

Överförbarheten: Stärks då kontext och 

beskrivning av deltagarna är tydlig.  

 



 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 
Författare 
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Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Taule, T et al. 

 
Striving for a life worth living 

stroke survivors’ experiences 

of home rehabilitation 

 
Norge, 2015 

 
 

Syftet med denna 

studie var att 

utforska lindriga till 

måttliga stroke 

överlevandes 

erfarenheter av 

hemrehabilitering 

efter tidig 

utskrivning från 

sjukhus. 
 

Ändamålsenligt urval 

Kontext: 

Hemrehabiliteringsgruppe-

n i Bergen, Norge. 

8 deltagare. Kvinnor n=4. 

Män=4. Ålder 45–80.  

Inkl är inte redovisade. 

 

Intervjuguide tillämpades. 

Individuella intervjuer.  

 

Intervjulängd ej angiven.  

 

Deltagarna rekryterades från 

hemrehabiliteringsgrupp i 

Bergen, Norge.  

 

Ljudinspelades och 

transkriberades ordagrant. 

Induktiv analys enligt 

Malterud utförd av två 

författare.   

Förförståelse är redovisad. 

Etiskt godkänd. 

Resultat visade att återhämtningen 

från stroke påverkade deltagarna 

starkt på en känslomässig och 

existentiell nivå. Deltagarna 

upplevde att deras självkänsla och 

engagemang i sociala aktiviteter 

påverkades av deras förändrade 

kropp. Behovet av andra för att 

klara olika aktiviteter bidrog till 

isolering hos en del deltagare. 

Citat redovisas. 

Tillförlitlighet: Stärks då syftet 

besvaras. Citat är redovisade. 

Verifierbarhet: stärks då 

intervjun, genomförande & 

analysen beskrivs väl. 

Intervjuguide finns. 

Pålitlighet: Stärks pga fler än en 

person deltagit i analysen & 

redovisad förförståelse.  

Överförbarhet: Stärks pga tydlig 

kontext samt deltagare 

beskrivning. 

 
Tobler-Ammann, B. C et al.  

 
Patients’ experiences of 

unilateral spatial neglect 

between stroke onset and 

discharge from inpatient 

rehabilitation: a thematic 

analysis of qualitative 

interviews.  
 

Schweiz, 2020 

 

Syftet var att 

utforska hur 

strokepatienter med 

ensidig spatial 

neglekt upplever sin 

ADL-prestation, 

deras förändringar i 

kroppsuppfattninga-

r, deras 

förhoppningar och 

förväntningar 

mellan strokedebut 

ochrehabiliteringsut

skrivning.  

Ändamålsenligt urval. 

Kontext: 

Rehabiliteringskliniker i 

Schweiz. 7 deltagare. 

Kvinnor n=2 och män n=5. 

Medelåldern 69 år.  

Inkl: Diagnos med första 

höger hemisfärisk 

hemorragisk eller 

ischemisk stroke 2v-6mån 

innan studien & USN mätt 

med Catherine Bergego 

Scale. 

 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjulängd 18–47 minuter. 

Deltagarna rekryterades av 

arbetsterapeuter & 

neuropsykologer vid 

rehabiliteringskliniker i 

Schweiz.  

 

Intervjuer spelades in på ljud 

transkriberades ordagrant.  

Vid analys användes induktiv 

tematisk analys. Analys 

genomfördes av samtliga 

författare.  
 

Förförståelse redovisad. 

 

Etiskt godkänd. 

Resultatet beskrev att en del 

deltagare upplevde skillnad mellan 

sina personliga förväntningar och 

vad de kunde klara av. 

Resultatdelen lyfter också fram 

olika begränsningar som uppstod i 

det dagliga livet. Upplevelser 

såsom osäkerhet, ångest & 

förvirring beskrevs bland 

deltagarna. En del strategier 

hittades för att hantera den nya 

vardagen. En jämförelse mellan 

livet innan stroke och nuvarande 

situation beskrevs också.   

 

Citat redovisas. 

Tillförlitlighet: Stärks eftersom 

syftet besvaras och citat finns. 

Verifierbarhet: Stärks pga 

intervjun, genomförande och 

analysprocessen är tydlig 

beskrivna.  

Pålitlighet: Stärks då analysen 

genomfördes av samtliga 

författare & förförståelse finns.  

Överförbarhet: Stärks då 

kontexten är väl beskriven samt 

finns en bra beskrivning av 

deltagarna.   

 

*I studien beskrivs patienter och deras familjers erfarenhet av att hantera vardagen, i resultatdelen kommer enbart patienters erfarenheter tas med.  
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