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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: I Sverige drabbas varje år cirka 30 000 personer av stroke och en tredjedel av 

dem får tydliga funktionsnedsättningar. Även livet för familj och andra närstående till den 

drabbade kan påverkas. Problem: Tidigare forskning visar att sjuksköterskor kan ha svårt 

att ta del av patienters upplevelser när de drabbats av funktionsnedsättning efter en stroke. 

Detta är något som kan påverka sjuksköterskans vårdande. Syfte: Att beskriva de drabbades 

upplevelser av att leva med funktionsnedsättning efter en stroke. Metod: En kvalitativ 

litteraturstudie av vårdvetenskapliga artiklar med Evans beskrivande syntes som 

analysmetod. Resultat: Upplevelser som kom fram delades in i tre stora teman och var 

kopplade till den förändrade kroppen, det förändrade jaget och den förändrade framtiden. 

Underteman var kopplade till kontroll och avsaknad av kontroll av kroppen, ett nytt jag och 

en ny roll, förlust av självständighet samt återhämtning och positiva tankar om framtiden. 

Slutsats: Att leva med funktionsnedsättning efter en stroke är något som påverkar den 

drabbade både kroppsligt, själsligt och andligt och det blir en omställning till ett nytt liv. 

Sjuksköterskan bör bli medveten om dessa upplevelser för att göra vården för dessa patienter 

så bra som möjligt. 

Nyckelord: Evans, funktionsnedsättning, kvalitativ, stroke, upplevelser  



ABSTRACT  

Background: In Sweden aproximately 30 000 people suffers a stroke every year and a third 

of the victims are also affected by disabilty. The life of families and relatives of the victim is 

also affected. Problem: Previous research shows that nurses may find it difficult to take part 

of patients’ experiences when they are affected by disabilty after a stroke. This may be 

something that can affect the nursing care.  Aim: To describe the victims’ experiences of 

living with disabilty after a stroke. Method: A qualitative literature review based on 

scientific articles with a descriptive synthesis by Evans as the method of analysis. Result: 

The experiences that came upp were divided into three different themes which were linked to 

the changed body, the changed self and the changed future. The subthemes were linked to the 

control and the lack of control of the body, a new self and a new role, loss of independence, 

recovery and positive thoughts about the future. Conclusion: Living with disabilities after a 

stroke is something that affects the victim both physically, mentally and spiritually and it will 

be a life changing event. Nurses should be aware of these experiences to make the nursing 

care as good as possible. 

Keywords: Disability, Evans, experiences, qualitative, stroke,
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1 INLEDNING 

Att överleva en stroke kan vara en oerhört omtumlande upplevelse. I vissa fall går det inte att 

se på en person att det finns en stroke i bagaget. Andra personer har istället tydliga spår efter 

sin stroke i form av kroppslig funktionsnedsättning. Under min verksamhetsförlagda 

utbildning mötte jag flera gånger patienter med en stroke i bagaget och såg själv hur 

personerna hanterade sin kroppsliga nedsättning. En manlig patient som var högerhänt blev 

arg när hans högersida inte gjorde som han ville. Han blev därför tvungen att använda 

vänsterhanden och det gjorde att han visade frustration vid bland annat tandborstning och 

matsituationer. Det fanns även en kvinnlig patient som förklarade att hon sedan sin stroke 

haft svårt att sätta ord på saker. Hon berättade historier men tappade orden i var och 

varannan mening och tyckte att det var besvärligt att ha en längre dialog. Det blev ofta flera 

avbrott under samtalet eftersom hon var tvungen att stanna upp för att försöka få fram det 

hon ville säga. I mötet med dessa människor kunde jag tydligt se hur en stroke hade påverkat 

livet för dem. 

Mina erfarenheter gjorde att mitt intresse för dessa människor växte. Jag blev nyfiken på att 

ta reda på mer om hur människorna som drabbats av stroke och fått funktionsnedsättning 

upplever sin livssituation. Som blivande sjuksköterska kommer jag att träffa många olika 

patienter och det är därför en stor sannolikhet att även möta dessa människor som patienter. 

För att kunna vårda dessa patienter på bästa sätt krävs det dock att jag har bästa möjliga 

kunskap för att kunna möta patienterna på deras villkor och ge bästa möjliga vård.  

2 BAKGRUND 

Avsnittet bakgrund innehåller definition av relevanta begrepp som återkommer i texten, 

medicinsk bakgrund relaterat till stroke och funktionsnedsättningar, perspektiv från 

närstående till strokedrabbade, sjuksköterskans roll inom vården för strokedrabbade 

patienter samt vårdvetenskapligt perspektiv. Avsnittet avslutas med problemformulering. 

2.1 Definition av begrepp 

Istället för att skriva den som drabbats av funktionsnedsättningar efter en stroke eller 

liknande har det i examensarbetets flera gånger valts att korta ner detta till den drabbade. 

Det är självvalt av författaren till examensarbetet och gjordes för att underlätta läsningen. 
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De återkommande begreppen funktionsnedsättning, närstående och patient har valts att 

definieras enligt Socialstyrelsens (2013) termbank. Definition av begreppet 

funktionsnedsättning lyder ”Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga” samt 

”En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana 

skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur”. Begreppet 

närstående definieras som ”person som den enskilde anser sig ha en nära relation till”. 

Begreppen patient definieras som ”person som erhåller eller är registrerad för att erhålla 

hälso- och sjukvård”.  

2.2 Medicinsk bakgrund 

Stroke är ett samlingsnamn som omfattar både hjärninfarkt och hjärnblödning. Kvinnor och 

män drabbas i samma grad. Stroke förekommer i alla åldrar, men risken att drabbas ökar 

med stigande ålder. Medelåldern för män är 73 år och för kvinnor 78 år vid strokedebuten. I 

Sverige drabbas varje år cirka 30 000 personer av stroke (Vårdguiden, 2012). En tredjedel av 

de som drabbas dör under det första året, en tredjedel får lindriga eller inga synliga 

funktionsnedsättningar och en tredjedel får tydliga funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 

2011).  

2.2.1 Stroke 

Vid en stroke får hjärnan en skada på grund av bristande blodtillförsel relaterat till en infarkt 

eller en blödning i hjärnan. Bristande blodtillförsel gör att hjärnan drabbas av syrebrist. Vid 

en infarkt beror den bristande blodtillförseln på att ett blodkärl i hjärnan har blockerats av en 

blodpropp. Blodproppen har bildats på plats i kärlet eller vandrat upp från en annan 

kroppsdel för att slutligen fastna i kärlen i hjärnan. Vid en blödning handlar det istället om 

att det blir en tryckökning i hjärnan av att det blöder någonstans, vilket i sin tur påverkar 

blodtillförseln till resten av hjärnan. När inte hjärnan får den blodgenomströmning som 

behövs så skadas nervcellerna på grund av syrebrist, otillräcklig glukostillförsel och även på 

grund av bildning av toxiska substanser och mjölksyra. Nervcellerna kan även dö helt. 

Beroende på vilken del av hjärnan som drabbats av stroke, exempelvis det motoriska centrat 

eller språkcentra, så kan en stroke medföra både lindriga eller mer kvarstående 

funktionsnedsättningar. Vissa funktionsnedsättningar kan bli långvariga, men eftersom 

hjärnan har en förmåga att läka och kompensera den skadade hjärnvävnaden så kan 

förbättring ske, även lång tid efter strokedebuten (Ericson & Ericson, 2008).  

2.2.2 Funktionsnedsättningar relaterade till stroke 

Det är vanligt att få rörelsebesvär relaterat till motoriska funktionsnedsättningar. Efter en 

stroke kan personen drabbas av domningar, förlamning och andra motoriska nedsättningar. 

Det kan exempelvis göra att personen får problem att gå, svälja eller får besvär med talet. De 

dagliga aktiviteterna kan då bli svåra att genomföra på egen hand och det kan många gånger 

vara aktuellt med extra hjälpinsatser och hjälpmedel i hemmet (Rydholm Hedman, 2009). 
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Den drabbade kan även få svårt att kommunicera, antingen kopplat till talet eller språket. 

Talsvårigheter är direkt kopplade till de motoriska nedsättningarna i munregionen och kan 

medföra sluddrigt tal och svårigheter att uttala ord. Den språkliga nedsättningen handlar 

istället om att det blir svårt att uttrycka sig språkligt och det blir lätt att tappa ord på grund 

av en försämrad förbindelse mellan tanke och ord. Den drabbade kan även få svårt att tolka 

och förstå vad andra människor säger (Carlsson, 2009). Rörelsenedsättningar i munregionen 

kan även medföra nutritionsproblem, då det kan bli svårt att tugga, svälja och stänga 

munnen (Westergren, 2009). Kognitiv nedsättning är också vanligt. Den drabbade får då 

svårigheter med problemlösning, planering, målformulering, inlärning, psykologisk kontroll, 

perception (rumslig- och kroppslig orienteringsförmåga) och minne (Ericson & Ericson, 

2008).  

2.3 Att vara närstående 

När det sker stora livshändelser i livet, bland annat när någon drabbas av en stroke, drabbas 

även närstående. Rutiner och roller förändras, exempelvis inom familjen. Familjer kan 

hantera förändringen på olika sätt beroende på hur det sociala nätverket ser ut. Om någon i 

familjen drabbas av långvarig ohälsa eller kronisk sjukdom, i det här fallet stroke, så kan det 

innebära att någon annan i familjen får ta ett stort omvårdnadsansvar. Det kan i många fall 

vara så stor belastning för den vårdande familjemedlemmen att personen själv drabbas av 

ohälsa (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009).  

2.3.1 Tidigare forskning från närståendes perspektiv 

Tidigare forskning enligt Buschenfeld, Morris och Lockwood (2009) visade att när en person 

hade drabbats av funktionsnedsättning till följd av en stroke blev det samtidigt en 

omvälvande upplevelse för närstående. Det kunde bli stora förändringar i livet och 

närstående upplevde att de kunde känna sig tvingade att ta sig an en roll som vårdare. Den 

nya rollen som vårdare blev oftast stor och det kunde göra att den närståendes egna behov 

blev nedprioriterade. Vårdarrollen kunde göra att de upplevde ett stort ansvar och att 

behovet av att skydda den drabbade blev störst. Den drabbade blev i många fall väldigt 

begränsad i utförandet av de dagliga sysslorna i hushållet på grund av sina kroppsliga 

nedsättningar. Det kunde medföra att det istället blev närstående som fick göra de flesta 

sysslorna i hemmet. För de som inte var vana att ta hand om allt hemma upplevdes det som 

påfrestande. Även arbetslivet kunde påverkas då det inte var många drabbade som kunde 

komma tillbaka till jobbet och fortsätta på samma sätt som tidigare. Närstående kunde därför 

bli tvungna att jobba mer eller leva på mindre pengar på grund av minskad inkomst och det 

upplevdes besvärligt. Annan forskning av Cao m.fl. (2010) visade att närstående upplevde 

den vårdande rollen som ett heltidsjobb med fysisk belastning och stress. De upplevde en 

förlust av självständighet då de blev tvungna att ta hand om och vara bundna till den 

drabbade, och det medförde att det inte fanns någon egen tid för vårdaren. Nya roller och 

rutiner i vardagen gjorde att dagarna såg ut på ett annat sätt och blev organiserade som ett 

schema, där närstående upplevde att det var samma sak varje dag. Närstående upplevde att 

det blev besvärligt att fortsätta med hobbys som de tidigare utövat gemensamt, då de nu blev 
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tvungna att vara ensamma på alla aktiviteter. Tidigare forskning enligt Jones och Morris 

(2012) visade dock en annan syn på vårdarrollen, där närstående istället kunde uppleva att 

det var en självklarhet att ta hand om den drabbade. De kunde uppleva att de hade det 

naturliga vårdandet i blodet och ansåg därför att vårdandet inte alls var problematiskt. 

Vidare visade tidigare forskning enligt Wallengren, Segersten och Friberg (2010) att 

närstående till strokedrabbade hade ett stort behov av information. De ville ha medicinsk 

information om tillståndet och efterföljande funktionsnedsättning. De upplevde även att de 

lade stor vikt vid att ta reda på hur de kunde hjälpa till med mobilisering, ätträning och 

språklig träning. Fokus fanns även på att ta reda på mer om de emotionella förändringarna 

efter en stroke. Närstående upplevde även funderingar om framtiden, speciellt relaterat till 

om den drabbade någon gång skulle bli bra igen. Samtidigt funderade de även över deras 

egna reaktioner, då de kunde uppleva sig själva som arga och frustrerade över den ändrade 

livssituationen. Bäckström och Sundin (2009) tog upp att närstående kunde uppleva att det 

blev en ny fas i livet. De kände att de inte hade något val utan var tvungna att acceptera den 

förändrade situationen. De ansåg att det var viktigt att försöka vara optimistisk om framtiden 

och försökte se möjligheter istället för hinder. Men samtidigt fanns det en rädsla för 

framtiden, speciellt att den drabbade skulle dö, och det gjorde att närstående kunde känna 

sig både nedstämda och ledsna. Denna rädsla hos närstående var även något som Cecil m.fl. 

(2009) beskrev. Här upplevde närstående en rädsla över att de inte skulle kunna ta hand om 

den drabbade i framtiden och att hen skulle tvingas att flytta till en boende istället. Slutligen 

visade tidigare forskning från Greenwood, Mackenzie, Cloud och Wilson (2010) att 

närstående upplevde en oro för att något skulle hända den drabbade. Oron gjorde att de inte 

vågade lämna den drabbade ensam. De gånger som de ändå lämnade den drabbade ensam, 

till exempel för att själv ta en promenad, kunde medföra skuldkänslor och dåligt samvete hos 

närstående då det kändes fel att göra något själv. 

2.4 Sjuksköterskans roll och ansvar 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2013:629) tar upp i 2 § att målet för hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges 

med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. 

Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor skriver att en 

sjuksköterska ska kunna tillgodose patientens omvårdnadsbehov utifrån patienten och hens 

funktioner och funktionsnedsättningar. Sjuksköterskan ska även tillvarata det friska hos 

patienten, möta sjukdomsupplevelsen samt vara stöd i dessa upplevelser i syfte att främja 

hälsa och förhindra ohälsa.  

Alla människor är unika och sjuksköterskans omvårdnad i det hälsofrämjande arbetet ska 

vara individspecifikt med patientens upplevelse i fokus. Alla människor ska bemötas efter 

sina unika förutsättningar. Världshälsoorganisationen har format ICF (International 

Clasification of Functioning, Disability and Health) som är ett klassifikationssystem för att få 

en generell uppskattning om människors funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Där 

har funktionsnedsättning en negativ aspekt som hör till funktionshinder och benämns som 
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ett problem. Enligt ICF har människan även en inre påverkan av funktionstillstånd och 

funktionshinder, utan negativ eller positiv aspekt. ICF-modellen säger dock inte allt om en 

människas hälsa. För att ha förståelse för en människas upplevelse av hälsa behövs både det 

medicinska perspektivet och det humanistiska perspektivet (Willman, 2009). 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete ska dock ha mest fokus på hur patienten själv 

uppfattar sin situation i relation till hälsa, egna resurser och målsättningar och objektiva 

bedömningar har en lite mindre roll. Detta gäller vid vård av alla patienter på alla 

avdelningar oavsett sjukdom (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). 

2.4.1 Tidigare forskning från sjuksköterskans perspektiv 

Tidigare forskning från Barecca och Wilkins (2008) visade att sjuksköterskor som jobbar på 

strokeavdelningar uppskattade att vårda strokedrabbade patienter. De upplevde att deras roll 

som sjuksköterska var som en nyckelroll för patienterna, då det var deras uppgift att ha koll 

på patienterna och kunna besvara olika frågor. Dock upplevde sjuksköterskorna att det fanns 

hinder i vårdandet i form av personalbrist. Det kunde medföra att sjuksköterskorna fick ett 

mer omvårdnadstungt jobb. När patienten skulle träna att öva upp sina nedsatta förmågor 

självständigt kunde sjuksköterskorna uppleva att det kändes jobbigt att vara i bakgrunden. 

De ville hellre hjälpa till och tyckte det kändes påfrestande att se hur patienten blev 

frustrerad över att inte kunna göra saker självständigt. Annan forskning av Andersson och 

Hansebo (2009) visade att även patienterna upplevde sjuksköterskans roll som viktig. En bra 

relation mellan patient och sjuksköterska kunde bidra till trygghet. Samtidigt kunde även 

sjuksköterskor ha svårt att ta del av patientens upplevelser. Kvigne, Kirkevold och Gjengedal 

(2005) skrev att när det gäller vård av patienter som drabbats av funktionsnedsättning efter 

en stroke så ska vården vara individanpassad. Ändå fanns det sjuksköterskor som upplevde 

att de hade svårt att lyssna och ta del av en patients upplevelser av att ha drabbats av 

funktionsnedsättning efter stroke. 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga perspektivet kommer att vara kopplad till vårdteoretikern Katie 

Eriksson och hennes definition på de teoretiska begreppen hälsa och motpolen ohälsa. 

Begreppen är valda för att de anses relevanta till examensarbetets syfte.  

2.5.1 Hälsa som helhet 

Eriksson (1988, 2000) beskriver hälsa som helhet av både kropp, själ och ande. Varje 

människas upplevelse av hälsa är unik och personlig. Hälsa beskrivs även som ett integrerat 

tillstånd, där människan är en integrerad och sammansmält helhet. Denna helhet består 

förutom upplevelsen av kropp, själ och ande även av upplevelsen av sundhet, friskhet och 

välbefinnande. Sundhet beskrivs som den psykiska delen med den psykiska upplevelsen av 

hälsa. Friskhet benämns som den fysiska hälsan, att vara kry. Frånvaro av psykisk eller fysisk 

sjukdom påverkar en del av upplevelsen av sundhet och friskhet, men det är för objektivt och 
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otillräckligt för att beskriva en människas hela upplevelse av hälsa. Välbefinnande är den 

delen av upplevelsen av hälsa som skiljer sig från sundhet och friskhet, då det handlar om en 

människas inre upplevelse.  Upplevelsen av välbefinnande är subjektiv och svårare att se då 

det endast är människan själv som kan känna efter och uttrycka sin känsla av välbefinnande.  

Eriksson (1988, 2000) tar upp att även upplevelsen av välbefinnande är beroende av 

helheten tillsammans med upplevelsen av sundhet och friskhet. Samspelet mellan de olika 

delarna i helheten påverkar människans upplevelse av hälsa. Upplevelsen av hälsa benämns 

som relativ, då en människas upplevelse av hälsa endast kan förstås i sitt eget sammanhang. 

2.5.2 Ohälsa och hälsohinder 

Motpolen till hälsa benämner Eriksson (1988, 2000) som ohälsa. Upplevelsen av ohälsa är 

precis som upplevelsen av hälsa, både objektiv och subjektiv. Sjukdom är inte samma sak 

som ohälsa, men det är något som kan kopplas till upplevelsen av ohälsa. Faktorer som 

bidrar till upplevelsen av ohälsa benämns som hälsohinder. De kan både finnas inom 

människan själv och i miljön omkring människan, alltså i omvärlden. Det kan även finnas 

hälsohinder som är kopplade till människans medvärld, det vill säga relationer mellan 

människor. Ohälsa blir då ett följdtillstånd av att människan har försökt att ta sig igenom 

dessa hinder, med större eller mindre välgång. Samspelet mellan människan och hinder 

beskrivs som en kamp mellan motsättningar, exempelvis mellan sorg och glädje. 

2.5.3 Hälsoresurser samt ansa, leka och lära 

Hälsoresurser är motsatsen till hälsohinder och är istället något som gynnar upplevelsen av 

hälsa. Eriksson (2000) talar om detta som en människas kraftkällor och möjligheter att nå 

hälsa. Möjligheterna finns inom människan själv, i naturen och i relation till andra 

människor eller Gud. Alla människor har möjlighet att utöka sina resurser och finna nya 

vägar mot hälsa. En väg att utöka sina hälsoresurser kan vara genom vårdandet, genom att 

ansa, leka och lära. Att ansa menas med att bry sig om, rena och bevara och att uppleva frid 

med sig själv och det kan göra att människan finner hälsoresurser inom sig själv. Leka är 

istället att pröva sig fram, öva och på så sätt vidga sina gränser och ge uttryck för glädje, för 

att på så sätt samla på sig möjligheter och hälsoresurser. Genom lärandet kan människan 

finna nya vägar, möjligheter och hälsoresurser genom att ta emot och integrera ny kunskap. 

Även en människa som upplever sig ha optimal hälsa har förmåga att ansa, leka och lära, 

men då med sig själv, för att upprätthålla upplevelsen av optimal hälsa.  

2.5.4 Hälsans dimensioner 

Eriksson (1988, 2000) har i sin teori om hälsa och ohälsa kombinerat upplevelsen av 

välbefinnande och illabefinnande tillsammans med förekomst och frånvaro av objektiva 

tecken på ohälsa. På så sätt har Eriksson fått fram att hälsan kan ha olika dimensioner. 

Genom att utgå från dimensionerna kan hälsa sedan ha olika positioner, som benämns som 

upplevd hälsa, verklig hälsa, upplevd ohälsa samt verklig ohälsa. Dessa olika dimensioner 

och positioner illustreras i en bild som benämns som hälsokorset, se figur 1 på nästa sida. 
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Figur 1: En egen avritad bild av hälsokorset (Eriksson, 2000, s. 46)  

Med upplevd hälsa syftar Eriksson (1988, 2000) på att människan kan ha någon form av 

objektiva tecken på ohälsa, exempelvis en sjukdom, men att trots sjukdomen känner 

välbefinnande och upplever sig ha hälsa. Vid verklig hälsa saknas objektiva tecken på ohälsa 

och människan känner välbefinnande och hälsa. Upplevd ohälsa är istället något som 

beskrivs som ett upplevt tillstånd av illabefinnande med känsla av ohälsa, men där objektiva 

tecken på ohälsa saknas. Dessa människor söker ofta vård på olika sjukhus och mottagningar 

och har så kallade påhittade symtom. Det sista tillståndet verklig ohälsa är en kombination 

av att känna illabefinnande samt ha objektiva tecken på ohälsa.  

2.5.5 Hälsa som rörelse 

Eriksson (2000) lyfter fram att människan är hälsa och att hälsa är en ständigt rörande 

process hos varje människa, där människan själv är med och formar sitt eget liv. Hälsa är 

något som följer människan från födelse till död, en rörelse mellan tid och rum, där många 

faktorer spelar in. Hälsa kan vara en kvalitativ rörelse som styrs av människans begär. Att 

begära beskrivs som en rörelse mot någonting som människan längtar efter. Längtan efter 

kärlek, mening och liv är det främsta begäret. Att hälsa är en rörelse kopplas även ihop med 

att människans hälsotillstånd förändras, eftersom att rörelsen är beroende av livskraften 

mellan kropp, själ och ande i människans helhet.  
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2.6 Problemformulering 

Varje år drabbas ett flertal människor av stroke och en tredjedel av de drabbade får även 

tydliga funktionsnedsättningar till följd.  Tidigare forskning visar att närstående till drabbade 

personer påverkas på många sätt då det ofta blir stora förändringar i det dagliga livet. 

Närstående kan därför ha många funderingar, oro och känna att den förändrade livs-

situationen blir påfrestande. En sjuksköterska kan möta människor som drabbats av 

funktionsnedsättning efter en stroke som patienter i olika vårdsammanhang. 

Sjuksköterskans uppgifter enligt gällande styrdokument blir då bland annat att stödja 

patienten för att främja hälsa och förhindra ohälsa samt att tillgodose patientens unika 

omvårdnadsbehov. Upplevelsen av hälsa och ohälsa kan relateras till ett vårdvetenskapligt 

perspektiv och innefattar patientens hela upplevelse som kan visa sig både subjektivt och 

objektivt.  

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor kan ha svårt att ta del av den drabbades känslor. 

De finns sjuksköterskor som inte lyssnar eller har svårt att ta del av en patients upplevelser 

av att drabbas av funktionsnedsättning efter en stroke. Det kan medföra problem för 

sjuksköterskan i mötet med dessa patienter inom vården då sjuksköterskan kan få svårt att 

förstå patienten. Vårdandet av patienten och främjandet av hälsa kan därför bli 

problematiskt. Det blir då aktuellt att ta reda på mer om de drabbades upplevelser. Hur är 

det egentligen att leva med funktionsnedsättning efter en stroke? Genom att öka kunskapen 

om de drabbades upplevelser utifrån deras perspektiv kan förståelsen bli bättre och 

möjligheten att vårda dessa patienter på bästa möjliga sätt blir större. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva de drabbades upplevelser av att leva med funktionsnedsättning efter en 

stroke. 

4 METOD 

Avsnittet metod innehåller val av metod, urval och datainsamling samt genomförande och 

dataanalys. Avsnittet avslutas med etiska överväganden.  
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4.1 Val av metod 

Metoden som valdes till detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie av 

vårdvetenskapliga artiklar. Segersten (2006b) skriver att man kan bidra till evidensbaserad 

omvårdnad både med kvalitativ och kvantitativ forskning. Den kvalitativa forskningen syftar 

till att skapa förståelse för patienters upplevelser, erfarenheter och förväntningar, medan den 

kvantitativa forskningen används för att söka ”bevis”. Då det är de drabbades upplevelser 

som står i fokus i detta examensarbete så har det därför valts en kvalitativ metod till 

litteraturstudien.  

Eftersom syftet i examensarbetet är att beskriva de drabbades upplevelser av att leva med 

funktionsnedsättning efter en stroke valdes Evans beskrivande syntes som analysmetod 

(Juniarti & Evans, 2010). Det är en systematisk analysmetod som går ut på att identifiera och 

sammanfatta flera befintliga forskningsresultat, med minimal omtolkning, för att sedan 

skapa nya resultat. För att kunna genomföra analysen krävs det först en datainsamling av de 

forskningsresultat som ska ingå i analysen. När datainsamlingen är gjord kan själva analysen 

påbörjas. Analysen består av tre steg, identifiera nyckelfynd, jämföra teman mellan studierna 

och beskriva fenomenet. I det första steget, identifiera nyckelfynd, ska artiklarna läsas om 

flera gånger tills läsaren får en helhet av vad studiens resultat fått fram. Här gäller det att 

både få en översiktlig bild av studien men även fånga små värdefulla detaljer genom att 

studera delarna i helheten. Sedan samlas relevanta nyckelfynd ihop från varje artikel, det 

som är karaktäristiskt för varje studie. De viktigaste nyckelfynden sammanställs i en lista. I 

steg två, jämföra teman mellan studierna, ska gemensamma teman i studierna identifieras 

med hjälp av nyckelfynden. Det görs sedan en jämförelse för att hitta likheter och olikheter 

studierna emellan. Alla teman som identifieras samlas sedan ihop, kategoriseras och 

grupperas. Relationerna emellan undersöks för att se olika nyckelfraser. Genom att 

organisera alla teman på detta sätt så skapas det en ny helhet med övergripande teman och 

tillhörande underteman, för att ge en stegvis förståelse för det studerade fenomenet. Alla 

teman och underteman omprövas sedan för att hitta eventuella motsägelser. I steg tre, 

beskriva fenomenet, är det sedan dags att beskriva det fenomenet som har studerats. Genom 

att ha gått från helhet till delar blir nu det nya resultatet av analysen en ny helhet. 

Slutresultatet skrivs upp med alla teman och underteman. Här ska också varje tema och 

undertema stödjas med exempel från ursprunget. Detta görs för att kontrollera riktigheten 

och tillförlitligheten. 

4.2 Urval och datainsamling 

Litteratursökningen och datainsamlingen av vetenskapliga artiklar gjordes i sökbaserna 

CINAHL Plus och PubMed då båda sökbaserna har vårdvetenskapliga artiklar. Första 

inklusionskriteriet var att artikeln fick vara maximalt fem år gammal, alltså publicerad år 

2008 och framåt, så att forskningen skulle vara så ny och relevant som möjligt samt att 

artiklarna skulle vara granskade, peer reviewed. Att en artikel är peer reviewed betyder att 

artikeln är granskad (Codex, 2013b). Exklusionskriteriet här blev därför artiklar som var 

publicerade före år 2008 eller som inte var granskade. Det andra inklusionskriteriet var att 
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artikeln skulle vara kvalitativ så att det skulle passa till examensarbetets syfte. Även artiklar 

som både var kvalitativa och kvantitativa inkluderades i datainsamlingen, men då blev endast 

den kvalitativa delen relevant i analysen. Det andra exklusionskriteriet blev på så sätt artiklar 

som enbart hade kvantitativ design. Det tredje inklusionskriteriet var att artikeln skulle vara 

från den drabbades perspektiv. Artiklar som innehöll både perspektiv från den drabbade och 

till exempel från närstående inkluderades därför i datainsamlingen, men här var endast den 

delen från den drabbades perspektiv relevant till analysen. Det tredje exklusionskriteriet var 

därför artiklar som enbart hade något annat perspektiv, exempelvis från närstående eller 

sjuksköterskor, då dessa perspektiv inte passade till examensarbetets syfte. Det fjärde 

inklussionskriteriet var att artiklarna fick handla om både män och kvinnor över 18 år. Att 

både män och kvinnor inkluderas valdes för att få perspektiv från både manliga och kvinnliga 

drabbade. Att de skulle vara över 18 år valdes för att få ett vuxet perspektiv, då medelåldern 

för strokedebut är hög, och artiklar som inte uppfyllde det kriteriet exkluderades. Då det är 

lättare att få tag på artiklar som är skrivna på engelska än artiklar skrivna på svenska valdes 

det sedan att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, och det blev det sista 

inklusionskriteriet. Det sista exklusionskriteriet blev därför artiklar som var skrivna på annat 

språk.  

Sökningen började i databasen CINAHL Plus och sökningen avgränsades till endast artiklar 

som var granskade (peer reviewed), hade fri tillgång till hela texten (full text), hade en 

sammanfattning (abstract available) samt var publicerade mellan år 2008 och 2013. Då 

sökordet stroke gav alldeles för många träffar valdes lite mer begränsade sökord ut. Sökord 

blev då patients experience*, stroke patient* och after stroke som gav färre träffar än stroke, 

men fortfarande alldeles för många. För att specificera sökningen ytterligare valdes även 

ämnessökning (subject, major heading) med ord som stroke, stroke patients, patients 

attitudes och life experience som gav ännu färre träffar och då kom det fram ett mindre antal 

artiklar. Det försöktes att kombinera sökorden på flera sätt för att hitta relevanta artiklar. 

Titlarna på artiklarna lästes och om titeln verkade relevant lästes även sammanfattningen. 

Om artikelns sammanfattning verkade relevant till examensarbetet lästes hela artikeln 

igenom snabbt. En sökning gjordes även i databasen PubMed med sökord som after stroke 

patient* experience*. Även här avgränsades sökningen till artiklar som var maximalt 5 år, 

hade fri tillgång till hela texten (Free full text availabled) samt sammanfattning (Abstract 

availabled). Artiklarna lästes på samma sätt som tidigare, men då många artiklar var alldeles 

för medicinskt inriktade och inte passade examensarbetets syfte valdes dessa artiklar bort. 

Slutligen gjorde inklusionskriterierna och exklusionskriterierna att urvalet blev 10 artiklar, 

alla från databasen CINAHL Plus. Sökning, avgränsningar, träffar och urval redovisas i bilaga 

A. Även en artikelmatris över de artiklarna som ingår i urvalet gjordes. Där står författare, 

utgivningsår, tidskrift, titel, syfte, metod och resultat för varje artikel uppskrivet. 

Artikelmatrisen redovisas i bilaga B. 
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4.3 Genomförande och dataanalys 

Analysen som genomfördes var enligt Evans analysmodell (Juniarti & Evans, 2010). 

Modellen är indelad i tre delar, identifiera nyckelfynd, jämförelse av teman och beskriva 

fenomenet. Hur genomförande gick till beskrivs närmare i varje del.  

4.3.1 Identifiering av nyckelfynd 

För att lättare kunna hålla ordning på artiklarna valdes det att alla artiklar skulle sorteras i 

bokstavsordning efter författarens efternamn. Sedan lästes alla artiklar igenom i denna 

ordning. När det blev svårt att förstå valdes det att översätta de svåra orden till svenska. 

Själva analysen började med att artiklarna lästes igenom snabbt för att få en helhet över vad 

resultaten i artiklarna hade fått fram. När det kom upp något som verkade intressant valdes 

det att stryka under detta med en gul överstrykningspenna.  Under den översiktliga 

genomgången av artiklarna markerades det på 110 olika ställen. Men för att även fånga små 

betydelsefulla delar och detaljer lästes alla artiklar igenom ännu en gång. Denna gång 

markerades det som var mest relevant och betydelsefullt för det kommande examensarbetet 

med rosa överstrykningspenna, så kallade nyckelfynd. Sammanlagt markerades 37 stycken 

nyckelfynd. Alla nyckelfynd sammanställdes sedan i en lista för att få en bra översikt. I 

sammanställningen skrevs nyckelfynden på originalspråket för att inte riskera att förändra 

innebörden vid översättning till svenska. Exempel på nyckelfynd, tagna ur 

sammanställningen, visas nedan i tabell 1.  

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd  

Nyckelfynd 

After suffering a stroke Anne had problems communicating, especially finding words and expressing her thoughts. 
Anne said that she was locked up and forced to live inside the body. This made her feel miserable and in despair. 

Other participants described the bodily changes as a cause for feeling trapped. Being trapped in this sense was 
experienced as confining on several levels; not having the freedom of movement. 

You learn by yourself when you notice that it doesn’t work in a certain way… then you have to try other 
alternatives. 

Their new way of mastering could be experienced in different ways. For instance, it might consist of actions to 
prevent risk of hurting themselves or behaving incorrectly at the table. 

4.3.2 Jämförelse av teman 

Vidare i analysen skulle det identifieras gemensamma teman i studierna, som sedan skulle 

jämföras med hjälp av nyckelfynden. När alla nyckelfynd var sammanställda i en lista gick 

det lättare att få en överblick över det som kommit fram i artiklarna. Återkommande fraser 

och ord gjorde att nyckelfynden kunde delas in i olika tema. Nyckelfynden fick stå kvar på 

originalspråket medan de identifierade temana valdes att skrivas på svenska, då resten av 

examensarbetet är skrivet på svenska. Därefter var det dags att försöka identifiera större 

övergripande teman med tillhörande underteman, för att på så sätt lyfta fram en ny helhet. 

När alla nyckelfynd fått ett tillhörande tema kunde det göras en jämförelse mellan alla teman 

och relationen emellan de olika kunde studeras. Då kom det fram att vissa teman passade bra 

ihop med varandra, då de beskrev liknande upplevelser. Det studerades även likheter och 
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olikheter mellan temana, och många likheter mellan studierna hittades. Genom 

kategorisering och gruppering kunde de olika temana kombineras med varandra. Olika 

kombinationer prövades många gånger och till slut kom det fram tre stycken övergripande 

större teman med sex stycken underteman. För att dubbelkolla eventuella motsägelser så 

omprövades även alla teman och underteman tillbaka till ursprungsartikeln. 

4.3.3 Beskriva fenomenet 

För att kunna beskriva det studerade fenomenet, den nya helheten och resultatet av analysen, 

skrevs alla teman och underteman upp och refererades tillbaka till ursprunget. Ursprunget i 

det här fallet var nyckelfynden. Genom att referera tillbaka på detta sätt kan riktigheten och 

tillförlitligheten kontrolleras. Exempel på teman och underteman med referering tillbaka till 

nyckelfynd visas i tabell 2. 

Tabell 2: Exempel på tema och undertema med referering till nyckelfynd 

Nyckelfynd Undertema Tema 
After suffering a stroke Anne had problems 
communicating, especially finding words and 
expressing her thoughts. Anne said that she was 
locked up and forced to live inside the body. This 
made her feel miserable and in despair. 

En kropp som 
begränsar – 
avsaknad av 
kontroll 

Upplevelser relaterat till en 
förändrad kropp 

Other participants described the bodily changes 
as a cause for feeling trapped. Being trapped in 
this sense was experienced as confining on 
several levels; not having the freedom of 
movement. 
”You learn by yourself when you notice that it 
doesn’t work in a certain way… then you have to 
try other alternatives”. 

Nya rutiner – att 
återfå kontroll 

Their new way of mastering could be 
experienced in different ways. For instance, it 
might consist of actions to prevent risk of hurting 
themselves or behaving incorrectly at the table. 

 

4.4 Etiska överväganden 

All forskning måste utgå från forskningsetiska principer och följa de fyra stora huvudkraven, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa 

principer ställer krav på att forskningen som utförs måste ge information till de berörda om 

forskningens syfte, tillåta deltagande själva bestämma om sin medverkan, använda 

personuppgifter så att inte obehöriga för tag i dem samt endast använda uppgifter till 

forskningsändamål (Codex, 2013a). Fabricera, förfalska, plagiera eller stjäla vetenskaplig 

data och forskningsresultat är inte tillåtet. För att säkerhetsställa kvalitén på forskningen 

krävs det ett godkännande från en etisk nämnd, en etikprövning, samt att det innan 

publicering görs en granskning, så kallad peer review (Codex, 2013b). Då examensarbetet är 

en litteraturstudie av redan publicerade vetenskapliga artiklar görs det ingenting speciellt 
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angående de fyra huvudkraven i de forskningsetiska principerna. Däremot valdes det endast 

artiklar som var granskade, peer reviewed. Det medför att alla artiklarna uppfyller de kraven 

som behövs och att forskningen har fått ett godkännande från någon etisk nämnd, och detta 

säkerhetsställer kvalitén på forskningen som används.  

5 RESULTAT 

Avsnittet resultat presenterar analysens resultat av de drabbades upplevelser av att leva med 

funktionsnedsättning efter en stroke. Resultatet delades upp i tre stora teman med sex 

tillhörande underteman och visas nedan i tabell 3. Slutligen i avsnittet presenteras en 

sammanfattning av resultatet. 

Tabell 3: Resultat med teman och tillhörande underteman 

Tema Undertema 

Upplevelser relaterat till en förändrad kropp En kropp som begränsar – Avsaknad av 
kontroll 

Nya rutiner – Att återfå kontroll 

Upplevelser relaterat till ett förändrat jag Ett nytt jag och en ny roll 

Förlust av självständighet 

Upplevelser relaterat till en förändrad 
framtid 

Återhämtning – En längtan efter normalitet 

Livsbejakelse – Att acceptera sin 
funktionsnedsättning  

 

5.1 Upplevelser relaterat till en förändrad kropp 

Under temat upplevelser relaterat till en förändrad kropp beskrivs de drabbades upplevelser i 

relation till den kroppsliga påverkan som funktionsnedsättning har medfört. Upplevelser 

som beskrivs är avsaknad av kontroll och att känna sig begränsad samt upplevelser om att 

vilja återfå kontrollen och lära sig nya rutiner. Underteman blir En kropp som begränsar – 

Avsaknad av kontroll samt Nya rutiner – Att återfå kontroll.  

5.1.1 En kropp som begränsar – Avsaknad av kontroll  

Att drabbas av en stroke kunde upplevas som en chockerande händelse och även som en nära 

döden-upplevelse. Att drabbas av funktionsnedsättning kunde även medföra en känslomässig 

påverkan. Att tvingas att se på när kroppen inte fungerar som den brukade upplevdes som en 
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skräckfylld känsla (Tutton, Seers, Langstaff & Westwood, 2012). De kunde även uppleva sig 

själva som sårbara (Green & King, 2009; Tutton m.fl., 2012). Det kunde upplevas en 

avsaknad av kontroll över den egna kroppen hos de drabbade och det medförde känslor av 

stress och oro (Green & King, 2009). Den förändrade kroppen kunde upplevas som ett svek 

samt otrevlig, oförutsägbar, opålitlig, obehaglig och pinsam (Eilertsen, Kirkevold & Torunn 

Björk, 2010). Även upplevelser av irritation och aggression på grund av den förändrade 

kroppen kom fram hos de drabbade (Thompson & Ryan, 2009).  

You are in one position in the bed and you can’t move, you cannot move yourself, there’s, 

there’s no way you can turn, you are in one position and in fact I stayed on my, flat on my back 

in that one position för 2 weeks (Kitson, Dow, Calabrese, Locock & Muntlin Athlin, 2013, s. 

397).  

Efter strokedebuten kunde de drabbade uppleva en betydande förlust av kroppsliga 

funktioner. De kunde uppleva frustration på grund av att det inte längre gick att röra sig som 

förut i olika situationer i livet, exempelvis när de inte kunde röra sig i sängen eller i 

matsituationer. De upplevde svårigheter med både att tugga och svälja och även att röra 

armarna för att föra maten till munnen med besticken. Matsituationerna kunde därför 

upplevas som förnedrande (Kitson m.fl., 2013). Matsituationen kunde även upplevas som 

problematisk och besvärlig. Svårigheter att svälja upplevdes som hemskt och ansågs vara det 

värsta under hela matsituationen (Medin, Larsson, Arbin, Wredling & Tham, 2010b). På 

grund av minskad rörlighet i ansiktets muskler kunde de även uppleva svårigheter i 

situationer som innefattade kommunikation med andra människor. Då funktionsnedsättning 

kunde göra att talet blev sluddrigt och rösten förändrades kunde de uppleva att det blev en 

utmaning att kommunicera med andra människor (Kitson m.fl., 2013). De drabbade kunde 

därför bygga upp en osäkerhet hos sig själva i situationer med kommunikation samt även i 

andra situationer i livet (Green & King, 2009; Kitson m.fl., 2013).  

I can’ really put into words because it’s so strange (…) It’s like your’e living on the inside. And 

you kind of feel like… how should I put it? You sort of feel locked away. You want to get all 

kinds of things out, but then you just sort of can’t (Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & Kim, 

2012, s. 1731).  

På grund av svårigheter att kommunicera fick de drabbade svårt att formulera och uttala ord. 

Istället för att försöka tala kunde de istället dra sig tillbaka. Detta medförde att de kunde 

uppleva sig som en fånge i den egna kroppen, och de kände sig ledsna och förtvivlade över att 

de inte kunde uttrycka det som de ville säga. Upplevelsen av att vara fånge i sin egen kropp 

relaterade de även till den kroppsliga begränsningen de hade på grund av 

funktionsnedsättningarna. Samtidigt kunde de även uppleva en förlust av frihet då de inte 

längre kunde göra saker som de gjorde förut och kunde uppleva sig själva som isolerade i 

tristess på grund av detta (Kouwenhoven m.fl., 2012).  
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5.1.2 Nya rutiner – Att återfå kontroll 

Att lära sig att göra saker på nya sätt och få nya rutiner med exempelvis att äta, hygien och 

påklädning kunde upplevas som viktigt, eftersom de strävade efter att bli självständiga igen 

(Kitson m.fl., 2013; Medin, Larsson, Arbin, Wredling & Tham, 2010a, 2010b). I olika 

situationer kunde de även uppleva sig själva som påhittiga när de skulle lära sig nya rutiner, 

eftersom de fick komma på egna sätt att utföra saker på. När de väl lyckades att genomföra 

något nytt, exempelvis att borsta tänderna självständigt, så upplevdes det som att det blev en 

viktig vändpunkt i livet (Kitson m.fl., 2013). 

…they brought a, a thing of water to the bed and a flannel and some soap and the first day I 

washed myself in bed and I cleaned my teeth after about 4 days. It was absolutely wonderful 

and a turning point (Kitson m.fl., 2013, s. 398).  

 Att få pröva sig fram på sitt egna sätt upplevdes som positivt och de drabbade fick då en 

chans att komma på egna knep att utföra saker på (Medin m.fl., 2010a). ”You come up with 

lots of tricks… if you get into certain situations… gradually you discover what to do”( Medin 

m.fl., ,2010a, s. 1350). Att få råd från andra upplevdes som både positivt och negativt. De 

drabbade kunde uppleva att andra personer kunde vara en form av handledare för dem och 

hjälpa dem att lära sig nya rutiner. Men de kunde även uppleva att de inte fick bra råd från 

andra (Medin m.fl., 2010a).  

Att uppleva en avsaknad av kontroll i olika situationer i livet på grund av 

funktionsnedsättning kunde göra att de drabbade upplevde en strävan efter att återfå 

kontroll genom sina nya rutiner. I exempelvis matsituationer upplevde de att de blev tvungna 

att planera och analysera hur de skulle äta för att kunna äta så säkert och ordentligt som 

möjligt, för att på så sätt återfå kontroll över matsituationen. Att kunna äta säkert kunde 

upplevas som viktigt eftersom det fanns en rädsla att sätta i halsen (Medin m.fl., 2010b). På 

grund av att de strävade efter att äta säkert kom de också på olika säkerhetsrutiner. Ett 

exempel på en säkerhetsrutin som de utvecklat var att försöka att endast äta små bitar av 

maten. Denna rutin upplevdes inte som svår att använda sig av och de upplevde att risken att 

sätta i halsen minskade på detta sätt (Medin m.fl., 2010a). Att göra saker på nytt sätt och lära 

sig nya rutiner kunde även upplevas som en kamp. De upplevde att de inte kunde utföra 

dagliga sysslor i hushållet på samma sätt som tidigare och de upplevde att det flesta sysslorna 

tog längre tid att utföra (Ekstam, Tham & Borell, 2011). ”I am trying, for instance, when I lay 

in my bed to switch on the bed lamp (with her paretic hand), and I have managed. Well, it’s 

by doing such things that I discover that I have improved” (Ekstam m.fl., 2011, s. 54). Det 

kunde upplevas som värdefullt att få kämpa med dagliga sysslor i hushållet trots att det tog 

längre tid, eftersom de då fick en chans att öva upp sina nedsatta förmågor. Genom att öva 

kunde de lära sig att utföra sysslorna på nya sätt. De upplevde även att de kunde utvärdera 

sig själva och se om de hade förbättrat sina nedsatta förmågor. Det kunde även upplevas som 

negativt att kämpa med sysslor i hushållet. De upplevde att det blev utmanande att kämpa 

och att det kändes snabbare och smidigare och någon annan familjemedlem eller närstående 

utförde sysslorna istället (Ekstam m.fl., 2011).   
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5.2 Upplevelser relaterat till ett förändrat jag 

Under temat upplevelser relaterat till ett förändrat jag beskrivs de drabbades upplevelser av 

att leva med funktionsnedsättning i relation till deras upplevelse om sig själv, sitt jag och sin 

roll. Det beskrivs även upplevelser av en förlust av den egna självständigheten. Underteman 

blir Ett nytt jag och en ny roll samt Förlust av självständighet.   

5.2.1 Ett nytt jag och en ny roll 

Att drabbas av stroke och funktionsnedsättning gjorde att de drabbade även kunde uppleva 

en förlust av jaget och den personen de en gång varit (Green & King, 2009; Kouwenhoven 

m.fl., 2012). ”It’s a struggle to accept the fact that I’m not the person I used to be, that I can’t 

contribute like I used to” (Green & King, 2009, s. 1197). Det kunde upplevas som en kamp att 

acceptera det nya jaget (Green & King, 2009). På grund av att de upplevde ett förändrat jag 

kunde även upplevelsen deras karakteristiska roll inom familjen påverkas. De kunde uppleva 

att de inte längre kunde leva upp till den traditionella manliga och kvinnliga rollen som de 

hade förut. Att rollerna ändrades kunde medföra att de dagliga sysslorna i hushållet blev 

gjorda på ett annat sätt än tidigare (Thompson & Ryan, 2009). 

We had a very precise role thingy. I looked after everything to do with the house, the cooking, 

everything… he is taking on a much more active role, gathering washing, putting the washing 

into the machine. He doesn’t put in the right washing, at the right temperature. But he is only 

trying to help so I let it pass (Thompson & Ryan, 2009, s. 1808).  

Genom att de dagliga sysslorna blev utförda på ett annat sätt kunde det medföra att de 

drabbade upplevde sig själva som maktlösa. De kunde även uppleva hopplöshet, bitterhet och 

en avsaknad av kontroll mot den förändrade rollen, vilket gjorde att upplevelsen av 

identiteten och självuppfattningen påverkades (Thompson & Ryan, 2009). Män som hade 

drabbats av stroke kunde uppleva att den maskulina rollen som en fysiskt stark man som är 

familjens försörjare och beskyddare blev utmanad. De män som upplevde att de inte längre 

kunde leva upp till den maskulina rollen och kunde känna sig värdelösa (Green & King, 

2009). ”The stroke has made me useless. I can’t do things for my family like protect them. If 

an intruder came in I couldn’t even defend my family. I wouldn’t even have the strength to 

fight a child” (Green & King, 2009, s. 1196). Kvinnor som hade drabbats av stroke kunde 

uppleva att den kvinnliga rollen blev påverkad, både praktiskt och känslomässigt. Den 

praktiska påverkan hade att göra med att de inte längre upplevde att de kunde utföra 

praktiska sysslor i hemmet som de ansåg var knutna till den kvinnliga rollen. Den 

känslomässiga påverkan handlade mer om deras upplevelse om sig själva i den kvinnliga 

rollen och hur en kvinna/mamma/mormor/farmor skulle vara. De ansåg att en kvinna skulle 

ha ett meningsfullt engagemang i familjen och de upplevde sig själva inte längre som 

engagerade i familjen som de tidigare varit (Eilertsen, Kirkevold & Torunn Björk, 2010).  
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5.2.2 Förlust av självständighet 

De drabbade beskrev funktionsnedsättning som en form av förlust, på grund av att 

funktionsnedsättningen kunde göra att de upplevde en förlust av självständighet och 

autonomi (Green & King, 2009; Kitson m.fl., 2013). Förlusten av självständighet kunde också 

påverka upplevelsen av självförtroende och självkänsla. Att tvingas att vara beroende av hjälp 

från andra kunde beskrivas som ett känslomässigt trauma hos de drabbade (Kitson m.fl., 

2013). Att ta ett steg från att vara en oberoende individ till att tillåta sig själv att ta emot hjälp 

kunde därför upplevas som en utmaning (Tutton m.fl., 2012).  

De kunde även uppleva att de blev tvungna att förlita sig på hjälp från andra, vilket i sin tur 

kunde medföra en känsla av hjälplöshet (Townend m.fl., 2009). På grund av beroendet av 

hjälp kunde de uppleva sig själva som en belastning för andra och såg sig själva som 

besvärliga och lata (Thompson & Ryan, 2009). Beroendet av hjälp kunde även göra att de 

drabbade upplevde en rädsla att vara en börda för sina familjer (Eilertsen m.fl., 2010). 

Att tvingas att vara beroende av hjälp från andra kunde beskrivas som en upplevelse av att 

vara barn på nytt (Kitson m.fl., 2013; Kouwenhoven m.fl., 2012; Medin m.fl., 2010a). ”Well 

you know I noticed that I couldn’t get out of bed. That’s how I realised it. It was a shock. Like 

becomming a little kid again. Needing help for everything. Not being able to care for yourself” 

(Kouwenhover m.fl., 2012, s. 1732). På grund av att de kände sig som barn på nytt kunde de 

även uppleva känslor av skam och ångest (Kitson m.fl., 2013). ”Things like personal hygiene, 

I mean, is your, ones dignity is absolutely stripped, it is, it is like being a baby with an adult 

mind” (Kitson m.fl, 2013, s. 399). De beskrevs även upplevelser av att känna sig värdelösa 

(Kouwenhover m.fl., 2012; Thompson & Ryan, 2009; Townend m.fl., 2009). Att se sig själv 

som en person som inte var värd något kunde upplevas som obehagligt, ledsamt och 

bedrövligt. Det kunde leda till frustration och aggression på grund av att de kände sig 

tvungna att acceptera situationen, oavsett om de ville eller inte (Kouwenhover m.fl., 2012). 

Frustrationen kunde leda till känslomässiga utbrott hos den drabbade (Thompson & Ryan, 

2009). De drabbade kunde även uppleva att de blev vana med den förändrade situationen 

och upplevde att de hade accepterat behovet av hjälp (Medin m.fl., 2010a). ”I still ask for 

help… if they can understand what i am saying… It was terrible in the beginning… I felt lika a 

baby… and now I have got used to it”( Medin m.fl., 2010a, s. 1351). Men att acceptera behovet 

av hjälp från andra i olika situationer upplevdes inte alltid som lätt, trots att det var 

nödvändigt (Thompson & Ryan, 2009).  

I can’t cut up…, so if I’m going to… I prefer not to try and manage it at all … I can’t use the fork. 

Have to ask someone alse to cut it up. It’s a bit difficult, unfamilliar people, to ask them to cut 

my food… It is not so much fun (Medin m.fl., 2010a, s. 1350).  

Matsituationer kunde upplevas som lättare om familjemedlemmar eller andra närstående var 

med. De drabbade upplevde då att de blev förstådda på ett bättre sätt och det blev lättare att 

be om hjälp. De upplevde även att de uppskattade hjälpen på ett annat sätt (Medin m.fl. 

2010a, 2010b). Matsituationer tillsammans med personer som inte var familjemedlemmar 

eller närstående kunde upplevas som svåra, obekväma och skamfyllda (Medin m.fl., 2010a). 
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The food had to be eaten in a great hurry. I felt that I was rushed. I mean, you didn’t have time 

to swallow the bite before the next one was on the way… They ought to wait until you’ve 

finished chewing and swallowing before they give you the next spoon. Then it’s almost like 

forced feeding (Medin m.fl., 2010b, s. 778). 

Att få hjälp i matsituationer, med exempelvis matning, kunde upplevas som obehagligt. De 

upplevde det som att de blev tvingade att äta snabbt och inte hann tugga klart när någon 

annan hjälpte till med matningen. Genom att bli tvingade att äta på detta sätt upplevde de att 

de inte hade kontroll över matsituationen (Medin m.fl., 2010b).  

5.3 Upplevelser relaterat till en förändrad framtid 

Under temat upplevelser relaterat till en förändrad framtid beskrivs de drabbades 

upplevelser av funktionsnedsättning kopplat till återhämtningen och framtiden. Upplevelser 

relaterat till att acceptera sin funktionsnedsättning tas även upp. Underteman blir 

Återhämtning – en längtan efter normalitet samt Livsbejakelse – Att acceptera sin 

funktionsnedsättning. 

5.3.1 Återhämtning – En längtan efter normalitet 

De som hade drabbats av en stroke med funktionsnedsättning kunde uppleva att livet blev 

oförutsägbart (Eilertsen m.fl., 2010). Det kunde även beskrivas som en händelse som 

förändrade livet för de drabbade och på grund funktionsnedsättning kunde de uppleva att det 

blev en kamp att komma tillbaka till ett normalt liv och att få en känsla av normalitet i 

vardagen (Thompson & Ryan, 2009). ”Even yet my biggest struggling problem – in my 

opinion it’s not as if I have had appendicitis of something like that and you’d get better 

again… It’s not going to be like that” (Thompson & Ryan, 2009, s. 1808). De uttryckte att de 

visste att återhämtningen skulle ta lång tid och kunde därför uppleva de att det kändes lättare 

att ta det lugnt och vänta för att se hur livet kunde se ut (Eilertsen m.fl., 2010). De drabbade 

kunde även uppleva att återhämtningen inte alls blev som de hade förväntat sig (Ekstam 

m.fl., 2011; Thompson & Ryan, 2009). Det fanns även en längtan efter att en dag kunna bli 

normal igen och känna sig självständig (Ekstam m.fl., 2011; Tutton m.fl., 2012). ”What I long 

for most is to be able to walk again and be totally independent” (Ekstam, mfl., 2011, s. 55). I 

deras längtan att bli normal igen kunde de uppleva sig själva som mer envisa och 

beslutsamma än tidigare. De kunde uppleva sig så envisa och beslutsamma att komma 

tillbaka till det gamla normala livet att de kände att de aldrig skulle ge upp (Tutton m.fl., 

2012). ”To get back to normal, nothing less and I will do, unless I bloody die on the next, 

bloody die on the next one, Oh No I can’t give up” (Tutton m.fl., 2012, s. 2065). Samtidigt 

kunde de uppleva att de brottades med en osäkerhet om framtiden och funderingar om hur 

framtiden skulle se ut. De kunde uppleva sig själva som mer sårbara när de tänkte på 

framtiden då det kunde finnas en rädsla för att drabbas av ytterligare en stroke (Tutton mfl., 

2012). 
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Att ta en dag i taget kunde upplevas som viktigt (Eilertsen m.fl., 2010; Ekstam m.fl., 2011). 

Det kunde upplevas som lättare att inte ha för höga förhoppningar om återhämtningen, utan 

att istället ta små steg. Att ta dagen som den kommer och försöka att göra det bästa av varje 

dag, istället för att stressa fram. Genom att ta små steg dag för dag kunde de drabbade även 

sätta upp små mål för sig själva. För att kunna uppfylla sina egna mål upplevdes feedback 

från närstående som något positivt (Ekstam m.fl., 2011).  

5.3.2 Livsbejakelse – Att acceptera sin funktionsnedsättning 

När det hade gått mer än ett år sedan strokedebuten kunde de drabbade börja uppleva en 

ökad medvetenhet. De insåg att deras funktionsnedsättning kunde bli permanent och 

försökte därför att acceptera förändringen på ett positivt sätt (Eilertsen m.fl., 2010) 

Of course there are challenges every day. You try to return to who you once were, the way you 

were – well, more or less the way you were. You walk, work out, go out and make the best of it. 

I think I’ve come a long way, I really do. So I would not say I’m really that handicapped 

(Eilertsen m.fl., 2010, s. 2011).  

Viljan att vara optimistisk kom fram och de kunde uppleva att de inte längre ville hålla på att 

känna sig osäkra och älta olika bekymmer i livet (Eilertsen m.fl., 2010). ”In spite of all, I’ve 

been lucky” (Eilertsen m.fl., 2010, s. 2009). Den ökade medvetenheten kunde göra att de 

upplevde att de började reflektera över vad det egentligen var som var viktigt i livet. Det som 

då kunde upplevas som viktigast i livet var att vara tillsammans med nära och kära (Eilertsen 

m.fl., 2010).  

Trots funktionsnedsättning kunde de drabbade ändå försöka att fokusera på de förmågor de 

hade kvar och på de aktiviteter som de fortfarande kunde utföra. Genom att fokusera på det 

sättet skapades en positiv attityd hos dem (Townend m.fl., 2009). ”At least I can still walk, I 

just will never be able to run or kick a ball” (Townend m.fl., 2009, s. 561). De drabbade kunde 

även uppleva att de började jämföra sig själva med andra i samma situation. Det kunde göra 

att de upplevde sig som optimistiska, eftersom de då insåg att det faktiskt kunde ha varit 

värre (Townend m.fl., 2009). ”I’ve had it lucky compared to some folk who can’t do a thing” 

(Townend m.fl., 2009, s. 561). Det fanns även upplevelser om att livet var ödesbestämt. 

Genom att tro att det var ödet som hade gjort att de drabbades av en stroke kunde de 

utveckla ett mer positivt synsätt till deras funktionsnedsättning. Trots att de upplevde sig 

själva som begränsade så kunde de även uppleva en glädje över livet ändå och började vänja 

sig med livet (Townend m.fl., 2009).  
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5.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet visade upplevelser som var relaterade till den förändrade kroppen. De drabbade 

upplevde avsaknad av kontroll över den förändrade kroppen och kände sig begränsade, vilket 

kunde leda till att upplevelser av obehag, frustration och förnedring. De upplevde också en 

strävan efter att åter få kontroll över sin kropp genom nya rutiner och upplevde sig själva 

som påhittiga. Resultatet visade även upplevelser som var relaterade till det förändrade jaget. 

De drabbade upplevde att de inte länge kände sig som samma person och att de inte längre 

kunde leva upp till den förväntade manliga eller kvinnliga rollen. De upplevde även en förlust 

av självständighet då de tvingades att vara beroende av hjälp från andra i olika situationer. 

Slutligen visade resultatet upplevelser om den förändrade framtiden. De drabbade upplevde 

en längtan att bli normal igen i återhämtningen. De upplevde också att de börjat acceptera 

sin funktionsnedsättning och därför kunde de börja vara mer optimistiska till framtiden.  

6 DISKUSSION 

Avsnittet diskussion diskuterar resultatet, metoden samt etiska aspekter. I 

resultatdiskussionen kopplas resultatet ihop med bakgrundens tidigare forskning och 

vårdvetenskapligt perspektiv och avslutas med förslag till vidare forskning. I 

metoddiskussionen diskuteras den metod som användes i examensarbetet, med bland annat 

styrkor och svagheter. I etikdiskussionen diskuteras etiska överväganden samt etiska 

problem under examensarbetets gång.  

6.1 Resultatdiskussion 

Under resultatets första tema Upplevelser relaterat till en förändrad kropp framgick det att 

de drabbade upplevde funktionsnedsättning som en betydande kroppslig förlust. De 

upplevde även sig själva som kroppsligt begränsade och beskrev starka känslor emot den 

förändrande kroppen. Kroppen upplevde som ett svek, otrevlig, oförutsägbar, opålitlig, 

obehaglig och pinsam och det kunde medföra en känsla av skräck och sårbarhet. De 

drabbades upplevelse av funktionsnedsättning som en betydande kroppslig förlust kan 

kopplas samman med Erikssons (1988, 2000) beskrivning av hälsans dimensioner och 

hälsokorset. Att ha funktionsnedsättning skulle kunna ses som att de drabbade har objektiva 

tecken på ohälsa. Att ha objektiva tecken på ohälsa är en dimension i hälsokorset, men det är 

inte tillräckligt för att beskriva en människas hela upplevelse av hälsa. För att få inblick i en 

människas hela upplevelse av hälsa krävs även en subjektiv upplevelse om välbefinnande 

eller illabefinnande som endast människan själv kan beskriva. Det skulle kunna betyda att 

trots att det finns objektiva tecken för ohälsa hos de drabbade, i det här fallet 

funktionsnedsättning, är det inte tillräckligt för att beskriva deras upplevelse av hälsa.  
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De drabbades upplevelser av funktionsnedsättning som en form av kroppslig begränsning 

skulle även kunna kopplas ihop med Erikssons (1988, 2000) beskrivning av hälsohinder. 

Hälsohinder är något som hindrar en människa från att uppleva hälsa och kan istället bidra 

till en upplevelse av ohälsa. I det här fallet skulle därför funktionsnedsättning kunna ses som 

ett hälsohinder, då de drabbade känner sig begränsade. Det skulle därför i sin tur kunna 

medföra att de drabbades upplevelse av hälsa påverkas på grund av deras 

funktionsnedsättning.  

De drabbades starka känslor emot kroppen kan relateras till Erikssons (1988, 2000) 

beskrivning av hälsa som helhet mellan kropp, själ och ande. Att ha starka känslor emot 

kroppen kan göra att de drabbade inte längre känner att kroppen hör ihop med själen och 

anden på samma sätt som förut, vilket medför att upplevelsen av helhet påverkas. Då 

upplevelsen av helhet och upplevelsen av hälsa är sammankopplade kan det medföra att om 

en människa inte längre upplever helhet mellan kropp, själ och ande berörs även människans 

upplevelse av den egna hälsan. Det skulle då kunna tolkas som att avsaknad av helhet skulle 

kunna medföra en större risk för upplevelse av ohälsa hos människan. Starka känslor emot 

kroppen kan även relateras till Erikssons (1988, 2000) beskrivning av hälsa som upplevelse 

av sundhet, friskhet och välbefinnande. Friskhet benämns som den fysiska hälsan, att känna 

sig kry. Att uppleva kroppen som opålitlig och obehaglig skulle kunna medföra att kroppen 

inte längre känns kry, vilket i sin tur skulle kunna påverka de drabbades upplevelse av 

friskhet. Genom att relatera resultatet till det vårdvetenskapliga perspektivet på detta sätt vill 

författaren till examensarbetet poängtera vikten av att som sjuksköterska ta del av de 

drabbades upplevelser emot kroppen. Det är betydelsefullt därför att de drabbades 

upplevelser emot kroppen kan påverka upplevelsen av hälsa på olika sätt och det är viktigt att 

som sjuksköterska kunna ta emot upplevelsen av hälsa för att kunna vara hälsofrämjande i 

sitt arbete. Att stödja patientens upplevelser för att främja hälsa hör även ihop med 

Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor. 

Under resultatets första tema visade det sig även att de drabbade upplevde en avsaknad av 

kontroll relaterat till kroppen. De upplevde därför frustration och kunde känna stress och 

oro. Denna frustration är något som även tidigare forskning visade på hos drabbade, men då 

sett ifrån sjuksköterskornas perspektiv. Barecca och Wilkins (2008) beskrev att 

sjuksköterskor kunde se att strokedrabbade patienter blev frustrerade när de inte kunde 

utföra saker självständigt och detta tyckte sjuksköterskorna var påfrestande. Att även 

sjuksköterskor har upplevt frustration hos de drabbade på detta sätt styrker därför 

examensarbetets resultat som visar på frustration hos de drabbade. Även upplevelser av 

stress och oro är något som framkom i tidigare forskning, men där visade det sig från 

närståendes perspektiv. Cao m.fl (2010) tog upp att den vårdande rollen som närstående fick 

ta sig an kunde utlösa stress eftersom rollen kändes som ett heltidsjobb och Greenwood m.fl. 

(2010) skrev att närstående kände oro över att något skulle hända den drabbade. Genom att 

dessa upplevelser även visade sig hos närstående görs ett antagande att stress och oro är 

gemensamma upplevelser, men att det kan upplevas på olika sätt. 

Upplevelser kring kommunikationssvårigheter var också något som kom fram i resultatets 

första tema. De drabbade kunde uppleva sig själv som isolerad och som en fånge i den egna 

kroppen på grund av att det blev svårt att kommunicera och uttrycka sig. Detta kan kopplas 
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ihop med den tidigare forskningen som Kvigne m.fl. (2005) och Andersson och Hansebo 

(2009) fått fram, att sjuksköterskor kan ha svårt att ta del och prata med patienter om deras 

upplevelser. Att de drabbade kan ha svårt att uttrycka sig tror författaren till examensarbetet 

skulle kunna påverka sjuksköterskors möjlighet att kommunicera med dem, och det skulle 

därför kunna vara en anledning till sjuksköterskornas svårigheter att ta del av patienternas 

känslor. Därför påpekas vikten av att som sjuksköterska göra sitt yttersta för att lyssna och ta 

del av patienternas upplevelser, för att minska risken att patienten ska känna sig fångad och 

isolerad i sin kropp.  

Slutligen i det första temat framkom även de drabbades upplevelser av att ta sig an nya 

rutiner. Att lära sig nya rutiner, pröva sig fram och utöva sysslor på ett nytt sätt upplevdes 

som positivt och kunde bidra till att återfå självständighet och kontroll. Att lära sig nya 

rutiner kunde även upplevas som en kamp hos de drabbade. De positiva upplevelserna kan 

jämföras med tidigare forskning från närståendes perspektiv. Cao m.fl. (2010) visade att 

närstående upplevde att dagarna blev som ett schema med samma sak varje dag. Det är dock 

svårt att tolka om närstående är positiva eller negativa till de nya rutinerna. Det medför att 

det inte går att visa att positiva tankar kring de nya rutinerna är gemensamt. Även 

upplevelserna om att de nya rutinerna var en kamp kunde kopplas ihop med tidigare 

forskning från närståendes perspektiv. Buschenfeld m.fl. (2009) skrev i tidigare studier 

närstående fick utföra flest sysslor i hemmet på grund av nya rutiner, vilket kunde upplevas 

som frustrerande hos närstående. Ett antagande är att även närstående upplever de nya 

rutinerna som en kamp, vilket betyder att de nya rutinerna i livet blir upplevs som en kamp 

från olika perspektiv. Författaren till examensarbetet vill även lyfta fram att även 

sjuksköterskor kan få ta del av nya rutiner hos den drabbade då hen kommer in som patient i 

vården, och då är det viktigt att respektera patientens egna rutiner eftersom att det kan vara 

en sätt att återfå självständighet. 

Under resultatets andra tema Upplevelser relaterat till ett förändrat jag kom det fram att de 

drabbade upplevde en förlust av jaget som påverkade deras uppfattning om sig själva och sin 

identitet. Upplevelser av skam, hjälplöshet, maktlöshet, hopplöshet, aggression och 

frustration kunde dyka upp hos den drabbade.  Dessa upplevelser kan anknytas till 

examensarbetets vårdvetenskapliga perspektiv och Erikssons (1988, 2000) beskrivning av 

hälsa. Hälsa beskrivs som helhet mellan kropp, själ och ande samt sundhet, friskhet och 

välbefinnande. En förlust av jaget kan i det här fallet påverka den drabbades upplevelse av 

själens helhet tillsammans med kropp och ande. Om helheten mellan kropp, själ och ande 

påverkas berörs i sin tur även upplevelse av hälsa hos människan, då dessa är 

sammankopplade. Förlust av jaget skulle även kunna påverka den drabbades upplevelse av 

välbefinnande. Välbefinnande eftersom att upplevelsen av jaget även kan vara en subjektiv 

upplevelse av hälsa hos människan, som endast människan själv kan beskriva. Genom att 

relatera de drabbades upplevelser mot det förändrade jaget på detta sätt till det 

vårdvetenskapliga perspektivet visar det att den subjektiva upplevelserna kan påverka 

upplevelsen av hälsa. Författaren till examensarbetet vill därför framhålla sjuksköterskans 

roll i det hela och anser att det är viktigt att som sjuksköterska kunna ta del av patientens 

upplevelser eftersom att de kan vara relaterade till de drabbades subjektiva upplevelse av 

hälsa.  
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I resultatets andra tema blev det även uppenbart att de drabbade upplevde en förändring av 

de manliga och kvinnliga rollerna, då de inte längre upplevde att de kunde leva upp till de 

förväntade rollerna. Tidigare forskning från närståendes perspektiv visade dock inget fokus 

på vare sig den kvinnliga eller manliga rollen. Enligt Buschenfeld m.fl. (2009) låg de 

närståendes fokus på istället på den vårdarroll som de närstående fick ta sig an, på grund av 

att den drabbade var i behov av hjälp. Vilket fokus det finns på manliga och kvinnliga rollen 

samt vårdarrollen skiljer sig alltså mellan drabbade och närstående, men ett antagande är att 

det inte går att generalisera att det alltid skulle vara så.  

Resultatets andra tema visade också att de drabbade upplevde en förlust av självständighet. 

De kunde inte längre utföra dagliga aktiviteter som förut och var beroende av hjälp från 

andra. Förlust av självständighet var även något som togs upp i tidigare forskning, men då 

upplevt av närstående. Cao m.fl., (2010) beskriver även att närstående upplever en förlust av 

självständighet på grund av att de hela tiden måste ta hand om den drabbade. Förlust av 

självständighet var alltså en gemensam upplevelse. Det skulle därför kunna tolkas som att 

behovet av att vara självständig är viktigt både för de drabbade och närstående, alltså blir en 

förlust av självständigheten väldigt betydelsefull. 

Slutligen under resultatets andra tema framkom det att de drabbade upplevde sig själva som 

värdelösa, besvärliga och som barn på nytt på grund av sin funktionsnedsättning. Det kan 

knytas an med tidigare forskning från närståendes perspektiv. Jones och Morris (2012) visar 

att närstående upplevde det som en självklarhet att vårda den drabbade och inte alls såg det 

som problematiskt. Greenwood m.fl. (2010) talade om att närstående inte ville lämna den 

drabbade ensam i rädsla över att något skulle hände. Att vårda den drabbade oproblematiskt 

skulle kunna relateras till en förälders upplevelse av att vårda sitt barn och även rädslan att 

lämna den drabbade ensam påminner om rädslan att något ska hända ens barn. Genom att 

närstående behandlar den drabbade på detta sätt kan de drabbades upplevelser av att känna 

sig som ett barn gynnas ännu mer. När närståendes perspektiv visar sig på detta sätt skulle 

detta kunna vara något som styrker de drabbades upplevelser av att känna sig som ett barn, 

och det skulle även kunna styrka examensarbetets resultat som kommit fram till det.  

Under resultatets tredje och sista tema Upplevelser relaterat till en förändrad framtid finns 

de drabbades upplevelser kring återhämtning och deras längtan efter normalitet i vardagen 

igen. Dessa upplevelser kan anknytas med Erikssons (2000) beskrivning av hälsa som 

rörelse. Hälsa som rörelse betyder att hälsa är en ständigt rörande process som följer 

människan från födelse till död, genom tid och rum. Rörelsen styrs av människans begär, 

vilket betyder en människas längtan efter något. Begäret hos de drabbade skulle i det här 

fallet därför vara deras längtan efter att bli normal igen, och det är deras längtan som styr 

dem i rörelsen mot hälsa. Det skulle även medföra att om de drabbade utvecklade ett annat 

begär, en längtan mot något annat, skulle även detta begär påverka deras rörelse mot hälsa.  

Resultatets tredje tema visade även att de drabbade upplevde funktionsnedsättning efter en 

stroke som något som förändrade livet. Även detta kan relateras till Erikssons (1988, 2000) 

teori om hälsa som helhet mellan kropp, själ och ande. Ett antagande är att händelser som 

förändrar livet kan ha en existentiell påverkan hos människan och detta skulle därför kunna 

kopplas ihop med den andliga upplevelsen av livet. Det skulle i det här fallet betyda att den 
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drabbades upplevelse av ande som en helhet med kropp och själ kan påverkas och medföra 

att upplevelsen av hälsa berörs. Enligt resultatet upplevde de drabbade att de kunde 

acceptera förändringen och ha en optimistisk attityd mot sin funktionsnedsättning. Denna 

acceptans överensstämmer med tidigare forskning från närståendes perspektiv. Bäckström 

och Sundin (2009) visade att även närstående upplevde förändringen som en ny fas i livet 

som de blev tvungna att acceptera. Detta blir därför något som styrker resultatet och visar på 

att det verkligen blir en stor händelse i livet som måste accepteras. Att kunna acceptera sin 

funktionsnedsättning kan även vara något som knyts an med det vårdvetenskapliga 

perspektivet och Erikssons (2000) beskrivning av hälsoresurser. Hälsoresurser är en 

kraftkälla eller en möjlighet som gynnar en människas upplevelse av hälsa och finns inom 

människan själv, i naturen eller i relation till andra människor eller Gud. Att kunna acceptera 

sin funktionsnedsättning skulle därför kunna ses som en kraftkälla, eftersom det då ges 

möjlighet att även acceptera det förändrade livet. Ett antagande görs därför att upplevelsen 

av acceptans mot det förändrade livet skulle kunna vara en hälsoresurs hos den drabbade. 

Upplevelser under det tredje temat visade även att de drabbade funderade över framtiden 

och upplevde en rädsla över att till exempel drabbas av en stroke igen. Både funderingar om 

framtiden och rädsla är något som överensstämmer med tidigare forskning från närståendes 

perspektiv. Bäckström och Sundin (2009) tog upp att det fanns en rädsla för framtiden hos 

närstående och Wallengren m.fl. (2010) skrev att även närstående har funderingar om 

framtiden. Detta kan styrka det resultatet fått fram om upplevelser om rädsla och 

funderingar om framtiden hos de drabbade, eftersom det verkar vara något som finns i livet 

både hos de drabbade och deras närstående. 

Slutligen i det tredje temat visade resultatet att de drabbade upplevde att det blev lättare att 

ta en dag i taget i återhämtningen. Att ta små steg dag för dag och att själv sätta upp sina 

egna mål upplevdes som positivt. Även detta kan relateras till det vårdvetenskapliga 

perspektivet och det Eriksson (2000) säger om leka i vårdandets ansa, leka och lära. Leka 

beskrivs som ett sätt att pröva sig fram och öva, för att på så sätt samla på sig möjligheter 

som kan gynna upplevelsen av hälsa. Det skulle i det här fallet betyda att genom att de 

drabbade ville ta en dag i taget och sätta upp sina egna mål så blev det ett sätt för dem att 

pröva sig fram, alltså leka. Deras lekande kunde alltså vara ett sätt att gynna upplevelsen av 

hälsa. 

Sammanfattningsvis kunde resultatet i detta examensarbete visa på att det fanns många 

upplevelser hos de drabbade relaterat till funktionsnedsättning. Det visade sig även att det 

fanns mycket forskning kring detta ämne från de drabbades perspektiv. Oavsett om det finns 

mycket eller lite forskning kopplat till människors upplevelser så anser författaren till 

examensarbetet att människors upplevelser alltid är intressanta att ta del av. Upplevelser är 

något som är unikt hos alla människor och det är alltid bra att få en inblick i andras 

upplevelser som sjuksköterska. Enligt författaren till examensarbetet kan resultatet om de 

drabbades upplevelser av att leva med funktionsnedsättning efter en stroke användas för att 

andra människor, exempelvis sjuksköterskor, ska förstå de drabbade bättre. En bättre 

förståelse kan då leda till att sjuksköterskan blir bättre på att vårda dessa människor när hen 

möter dem som patienter. Dock anser författaren till examensarbetet att det vore intressant 

att ta reda på mer hur sjuksköterskan använder sig av forskning kring människors 
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upplevelser i yrket och hur forskningen kan utnyttjas i praktiken. Förslag på vidare forskning 

blir därför forskning från sjuksköterskors perspektiv och hur de utnyttjar forskning om 

upplevelser från strokedrabbade med funktionsnedsättning, men även upplevelser kring 

andra fenomen.  

6.2 Metoddiskussion 

Metoden som valdes till examensarbetet var en systematisk litteraturstudie av 

vårdvetenskapliga artiklar. Eftersom syftet var att beskriva de drabbades upplevelser av att 

leva med funktionsnedsättning efter en stroke så valdes det att examensarbetet skulle ha en 

kvalitativ metod samt analyseras enligt Evans beskrivande syntes (Juniarti & Evans, 2010).  

Kvalitativa litteraturstudier syftar till att skapa en djupare förståelse till ett fenomen som har 

med människors upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov att göra. Kvantitativa 

studier är istället bredare och syftar istället att söka bevis istället för att gå på djupet. Både 

kvalitativa och kvantitativa studier kan bidra till evidensbaserad omvårdnad (Segersten, 

2006b). Styrkan med att det valdes en kvalitativ metod till arbetet är att det gav en djup 

inblick i den drabbades upplevelser. Svagheten med en kvalitativ metod är dock att analysen 

inte kunde ge en lika bred uppskattning av de drabbades upplevelser som en kvantitativ 

metod möjliggjort. Men då författaren i examensarbetet ville få fram en djupare förståelse av 

de drabbades upplevelser upplevdes det mer relevant att välja kvalitativ metod istället för 

kvantitativ. Metoden hade även kunna kombineras till en mix av kvalitativ och kvantitativ 

metod och hade då blivit en litteraturöversikt. En litteraturöversikt består av en 

sammanställning av tidigare forskningsresultat för att kartlägga kunskapsläget inom ett visst 

område (Segersten, 2006b). Författaren till examensarbetet tyckte dock att en 

litteraturöversikt var alldeles för bred och omfattande, och valde därför bort denna metod. 

Genom att använda vetenskapliga artiklar som material i en litteraturstudie är det möjligt att 

använda ny och relevant forskning i examensarbetets analys. Segersten (2006a) skriver om 

olika krav som en publicerad vetenskaplig artikel uppfyller. Artikeln redovisar ny kunskap 

som inte är kopierat från tidigare rapporter. Om läsaren önskar finns det även möjlighet att 

granska hållbarheten i publicerade artiklar genom att gå igenom artikeln och dess struktur 

med syfte, bakgrund med mera för att se om resultatet är hållbart. Alla publicerade artiklar 

har även varit utsatta för bedömning för att det endast ska vara god forskning som 

publiceras. Slutligen publiceras nästan alla vetenskapliga artiklar på engelska, då det kallas 

för vetenskapens språk, för att kunna nå ut till många. En styrka i arbetet var därför att det 

användes vetenskapliga artiklar, då alla artiklarna uppfyllde dessa krav. I datainsamlingen 

tog det hänsyn till dessa krav och artiklarna som valdes ut var alla granskade och författaren 

själv gjorde även en egen bedömning av artiklarnas hållbarhet. På så sätt ökas 

examensarbetets trovärdighet. Polit och Beck (2012) skriver att trovärdigheten i ett arbete 

ökas om data och tolkning av data uppfattas som rimligt, sannolikt och att det finns 

förtroende i materialet. En svaghet med att det användes vetenskapliga artiklar kunde 

exempelvis vara att det kunde vara svårt att översätta från engelska till svenska. Svåra ord 

kunde därför översättas på ett felaktigt sätt vilket kunde medföra att orden förvrängdes. Det 
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gjorde att svåra ord kunde väljas bort, trots att de kunde vara relevanta, eftersom risken 

annars kunde vara att examensarbetets trovärdighet och tillförlitlighet minskade.  

I datainsamlingen valdes det att begränsa sökningen med hjälp av flera utvalda sökord som 

beskrevs i metodavsnittet. En styrka med att sökningen försökte begränsas på detta vis är att 

det blev lättare att precisera sökningen och på så sätt få fram mer relevanta vetenskapliga 

artiklar. Men fortfarande kunde relevanta artiklar falla bort om de rätta sökorden saknades, 

vilket medförde en svaghet i att sökningen begränsandes med flera sökord.  Det valdes därför 

att kombinera alla sökord på så många sätt som möjligt för att minska risken för bortfall av 

relevanta artiklar. 

Evans beskrivande syntes är en analysmetod som går ut på att sammanställa tidigare 

forskning till en ny helhet och ett nytt resultat. Genom att analysen görs textnära blir det ett 

minimalt utrymme för omtolkning (Juniarti & Evans, 2010). Till skillnad från den 

beskrivande syntesen finns det även en tolkande syntes som istället går ut på att göra en 

omtolkning av studierna som analyseras (Evans, 2002). Då examensarbetets syfte var att 

beskriva de drabbades upplevelser av att leva med funktionsnedsättning efter en stroke 

valdes den beskrivande syntesen som analysmetod eftersom den kändes mest relevant. Den 

tolkande syntesen valdes bort, dels för att den inte ansågs vara lika relevant till 

examensarbetets syfte och dels för att den ansågs vara alldeles för avancerad för att användas 

i ett examensarbete på grundnivå. Styrkor med att använda den beskrivande syntesen är att 

den fungerar bra att använda när syftet är att beskriva ett fenomen, som i det här fallet de 

drabbades upplevelser av att leva med funktionsnedsättning efter en stroke. En svaghet med 

den valda analysmetoden kan dock vara den minimala omtolkningen, då det i en del fall kan 

vara svårt att inte omtolka det som beskrivs. Genom att analysens genomförande samt 

datainsamling och urval beskrevs noggrant under metodavsnittet blev det lättare att följa hur 

metoden användes under examensarbetets gång. Det ökar examensarbetets tillförlitlighet. 

Polit och Beck (2012) tar upp att ett arbetets tillförlitlighet kan stärkas om genomförandet i 

datainsamling och analys är tydligt beskrivet och genom att tillförlitligheten stärks ökar även 

ett arbetets överförbarhet, att resultatet ska kunna föras över till andra situationer. 

Examensarbetet skrevs av endast en författare, vilket både kunde vara en styrka och en 

svaghet. En styrka att skriva självständigt är att utformningen av examensarbetet kan ske 

precis efter egna önskemål. Men är det två författare finns det en större möjlighet till 

reflektion sinsemellan om examensarbetets innehåll och utformning, vilket blir svårare vid 

självständigt arbete. Denna svaghet hindrade dock inte möjligheten till reflektion, då 

författaren valde att reflektera kring arbetet med andra utomstående.  

6.3 Etikdiskussion 

All forskning ska utgå från forskningsetiska principer och fyra huvudkrav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Codex, 

2013a). Innan publicering genomgår även alla vetenskapliga artiklarna en granskning, peer 

review (Codex, 2013b). Författaren till examensarbete gjorde ingenting angående de fyra 

huvudkraven. Däremot valdes det endast vetenskapliga artiklar som var peer reviewed till 
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analysen för att säkerhetsställa att de etiska övervägandena redan var gjorda innan 

publiceringen. För att dubbelkolla valde författaren till examensarbetet att även granska 

artiklarna självständigt för att se att forskningen var etiskt godkänd. 

Under examensarbetets resultatdel användes det en hel del citat, och dessa citat valdes att 

skrivas av helt på originalspråket för att inte förändra innebörden. Att skriva direkt på 

originalspråket blir även ett sätt att respektera det som den deltagande har uttryckt, eftersom 

det då inte blir någon sorts omformulering. Författaren till examensarbetet ser inte detta som 

något större etiskt problem. Att fabricera, förfalska, plagiera eller stjäla vetenskaplig data är 

inte tillåtet (Codex, 2013b). Men att skriva citat ordagrant på detta sätt skulle kunna ses som 

en form av plagiat. Dock är plagiat i denna situation accepterat eftersom det hela tiden går att 

spåra källan till citatet. I övriga examensarbetet förekom det inte något plagiat och inte heller 

förfalskning eller fabricering.  

Författaren till examensarbetet anser att det var relevant att utgå ifrån de etiska 

överväganden som beskrivits tidigare under metodavsnittet och tyckte inte heller att det 

uppkom några nya etiska problem under examensarbetets gång. Det beror till stor del på att 

det valdes att använda redan bearbetat publicerat material. Hade examensarbetet istället gått 

ut på empiriska studier, med exempelvis intervjuer, hade de fyra huvudkraven varit viktigare 

att följa.  

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva de drabbades upplevelser av att leva med 

funktionsnedsättning efter en stroke. Resultatet visade att de drabbade upplevde känslor 

både mot kroppen, jaget och framtiden relaterat till sin funktionsnedsättning. Det framgick 

bland annat att upplevelserna handlade om kontroll och avsaknad av kontroll mot kroppen 

och att de drabbade upplevde sig som en förändrad person som förlorat sin självständighet. 

Att det blev funderingar över framtiden var också något som kom fram. Genom detta resultat 

ansågs syftet till examensarbetet vara besvarat. Slutsatsen kunde därför bli att den som 

drabbas av funktionsnedsättning efter stroke påverkas på många sätt, både kroppsligt, 

själsligt och andligt, och det blir en omställning till ett nytt liv för den drabbade.  

En sjuksköterska bör få en inblick i hur de drabbade upplever livet med funktionsnedsättning 

efter en stroke, eftersom det kan medföra en ökad medvetenhet och förståelse för dessa 

människor. Detta är framför allt angeläget på avdelningar med inriktning på stroke och 

rehabilitering efter stroke, men även på andra avdelningar inom vården. En sjuksköterska 

möter många olika patienter i sitt yrke, inte bara strokedrabbade, och oavsett vilken åkomma 

eller sjukdom patienten har så är det viktigt att kunna stödja och lyssna på patienten. En 

ökad medvetenhet och förståelse för olika fenomen gör att sjuksköterskan får en bättre 

möjlighet att möta patienten på deras villkor och vårdanden och främjandet av hälsa kan 

därför bli bättre. 
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