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                   Abstract  

Syftet med denna studie var att beskriva hur trötthet efter stroke 
påverkar personers utförande av dagliga aktiviteter. 
Undersökningsgruppen bestod av tolv personer boende i norrbottens 
län som rehabiliterats efter stroke för minst ett år sedan. Studien hade 
en kvalitativ ansats och datainsamling skedde genom intervjuer med 
öppna frågeställningar. Data analyserades utifrån en innehållsanalys 
och resulterade i tre kategorier: ”Balans mellan vila och aktivitet”, 
”Svårighet att påbörja och slutföra aktivitet ”och ”Förändrat 
aktivitetsutförande”. Resultatet visade faktorer som påverkade 
aktivitetsutförande vid trötthet. Vissa dagar var tröttheten 
dominerande och aktiviteter lämnades ogjorda. Trötthet påverkade 
koncentrationsförmåga, minne och motivation vilket gav svårighet att 
påbörja och slutföra aktivitet. Trots svårigheter fanns möjlighet att 
förändra aktivitetsutförandet med olika strategier. Resultatet av denna 
studie pekade på vikten av att vid rehabilitering, uppmärksamma och 
identifiera trötthet i denna klientgrupp speciellt vid frånvaro av andra 
fysiska symptom. 
 
Nyckelord: stroke, trötthet, aktiviteter i dagliga livet, 
aktivitetsutförande.  

 



 
 

3

Stroke eller cerebrovasculär sjukdom (CVS) räknas till en av de stora folksjukdomarna i 

Sverige och varje år drabbas cirka 30 000 människor av stroke. Stroke är den tredje största 

orsaken till dödsfall i Sverige efter hjärtsjukdomar och cancer (Socialstyrelsen, 2004). 

Symptomen efter stroke kan vara komplexa med fysiska, psykiska och kognitiva 

funktionshinder. Trötthet är ett symtom som kan uppstå utan övriga funktionshinder. Orsaken 

till trötthet kan vara svårigheter att sortera intryck och utföra energikrävande aktiviteter, vilket 

innebär att aktivitetsutförandet påverkas. Eftersom aktiviteter ger mening och är 

betydelsefulla för människors tillfredsställelse i livet, är det angeläget att studera hur 

tröttheten efter stroke påverkar människors engagemang i meningsfulla aktiviteter. 

 

Vården för insjuknade i stroke kostar samhället miljarder varje år, Incidensen är lika för män 

och kvinnor och medelåldern vid insjuknande är 75 år (Socialstyrelsen, 2004). Cirka 85 % 

drabbas av en blodpropp som lossnar från hjärtat eller kroppspulsådern och leds upp till 

hjärnan, där den fastnar och hjärninfarkt uppstår, en ischemisk stroke. Övriga cirka 15 % 

drabbas av hjärnblödning, en hemorragisk stroke, blödningen kan ha två orsaker, bristning av 

ett blodkärl i hjärnan eller blödning i hjärnhinnan (Hedner, 2004). Stroke ger syrebrist som 

orsakar skador på hjärnans vävnader och resulterar ofta i komplexa fysiska, psykiska och 

kognitiva funktionsnedsättningar (Pentland, Hutton, Macmillan & Mayer, 2003; Rogers & 

Holm, 2003). Omfattningen av symptomen och hur de yttrar sig är beroende av skadans 

belägenhet (Socialstyrelsen, 2006). Symtom vid stroke kan vara halvsidig förlamning, nedsatt 

minnesförmåga, kommunikationssvårigheter, svårighet att ta in och bearbeta information 

(Hart et al, 2003). Andra symptom kan vara nedsatt initiativförmåga och 

koncentrationssvårigheter, ytterligare symtom kan vara yrsel, depression och extrem trötthet 

(Fagius & Aquilonius 2006).  Det finns emellertid en begränsad kunskap om hur upplevelsen 

av trötthet yttrar sig hos människor som insjuknat i stroke. 

 

Författarna Staub och Bogousslavsky (2001a) menar att trötthet efter stroke har de senaste 

åren uppmärksammats som ett vanligt förekommande symtom. Det har visat sig att 

svårigheter med uppmärksamhet spelar en betydande roll som orsak till tröttheten, vilket i sin 

tur kan leda till att mycket energi och koncentration krävs vid aktivitetsutförande. Vidare kan 

tröttheten även vara svår att förutsäga och uppstå hastigt som om all energi gått förlorad 

(Fagius & Aquilonius 2006; Hedner 2004). Staub och Bogousslavsky (2001b) belyser att det 

finns olika slags trötthet, en fysisk trötthet, som uppstår efter att ha arbetat med musklerna, en 

somatisk trötthet som hör samman med olika sjukdomstillstånd och en psykologisk trötthet 
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som kan uppstå i samband med låg motivation och brist på energi och ork. Vidare finns även 

en mental trötthet som hör samman med skador i hjärnan, vilket påverkar aktiviteter som 

kräver koncentrationsförmåga. Fysisk, somatisk, psykologisk och mental trötthet kan 

upplevas olika vid engagemang i aktiviteter, dels vid själva utförandet som en objektiv 

trötthet och dels känslomässigt, som en subjektiv trötthet. En objektiv trötthet kan observeras 

och mätas vid ett aktivitetsutförande medan den subjektiva tröttheten är en känsla av 

trötthet/utmattning som en människa upplever, kan värdera och verbalt ge uttryck för. Trötthet 

efter stroke definieras som en mental trötthet som resulterar i brist på energi och ork och hos 

flertalet personer med stroke kan trötthet vara det enda symptom som dagligen påverkar 

kognitiva, fysiska och psykosociala funktioner, vilka krävs för utförandet av dagliga 

aktiviteter som människor engagerar sig i (Staub & Bogousslavsky, 2001a; Ingles, Eskes & 

Phillips, 1999). Författarna Schepers, Vissser-Meily, Ketelaar och Lindeman (2006) visar i en 

studie att direkt efter insjuknande i stroke upplevs trötthet som ett mindre problem i 

jämförelse med övriga funktionsnedsättningar vid aktivitetsutförande. Tröttheten blir mer 

märkbar och upplevs som ett större problem vid utförande av aktiviteter i det dagliga livet ett 

år efter insjuknandet. Kunskapen om hur människor upplever tröttheten ett år efter 

insjuknandet är bristfällig, vilket indikerar på vikten av att fästa uppmärksamhet på denna 

trötthet, redan vid inledningsskedet hos människor som drabbats av stroke. 

 

I studier av författarna Glader, Stegmayr och Asplund (2002) samt Carlsson, Möller och 

Blomstrand (2004) beskrivs att trötthet efter stroke tidigare uppfattades som en del av 

depression. Emellertid visade dessa studier att när personer med depression uteslutits i 

undersökningen, fanns det fortfarande en stor andel personer kvar med trötthet som enda 

symptom, vilket påverkade utförandet av dagliga aktiviteter. Även författarna Staub och 

Bogousslavsky (2001b) och Van der Werf, Van den Broek, Anten och Bleijenberg (2001) 

visar i sina studier att trötthet efter stroke är en ensamstående faktor, som påverkar det dagliga 

livet, utan att förknippas med depression eller övriga symptom, i undersökningsgrupperna 

uppgav flertalet att trötthet var ett av deras mest påtagliga symptom efter stroke. Trötthet som 

ensamstående faktor har dock inte studerats i så stor omfattning. Bogousslavsky (2003) menar 

att inom rehabilitering kan personer med trötthet som enda symptom efter stroke vara en 

utmaning. Dessa människor uppvisar inte några övriga fysiska eller mentala symptom 

förutom en påtaglig trötthet, vilket innebär att de inte återfår full funktion inom dagliga 

aktiviteter, trots övrig god återhämtning efter stroke. Även Annoni, Staub, Bruggimann, 

Gramigne och Bogousslavsky (2006) anger att trötthet efter stroke leder till oförmåga och 
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svårighet att behålla utförandekapaciteten i dagliga aktiviteter, vilket innebär att utförandet av 

aktiviteter kan behöva förändras. Enligt Steultjens, Dekker, Bouter., Van de Nes, Cup och 

Van den Ende (2003) har arbetsterapeutiska interventioner till ett förändrat aktivitetsutförande 

avseende personliga och instrumentella aktiviteter i dagliga livet samt hur sociala kontakter 

kan upprätthållas betydelse för människor som drabbats av stroke. 
 

Ett grundläggande behov hos människor är att vara aktiv och utförandet av aktiviteter har 

därmed betydelse för människors välbefinnande. Människor får en plats i tillvaron genom de 

aktiviteter de fyller sitt liv med och genom aktivering tar människan enskilt och tillsammans 

med andra del av den fysiska och sociala värld de lever i. Att vara aktiv är en del av att 

hantera denna värld och genom de vardagliga aktiviteter en människa engagerar sig i bibehålls 

den egna livsstilen och identiteten (Kielhofner, 2004). Aktiviteter är det människor dagligen 

utför och som ger mening och innehåll i vardagen och merparten av de aktiviteter människor 

engagerar sig i hör till aktiviteter i det dagliga livet (ADL). Vilka aktiviteter som människor 

engagerar sig i är beroende av vilka attityder, målsättningar och perspektiv de har på livet. 

Balansen i utförandet av aktiviteter i dagliga livet hör samman med hur människor fördelar 

sin tid till och mellan olika aktiviteter (Hagedorn, 2003). Att uppleva en balans mellan de 

aktiviteter en människa engagerar sig i ger en förbättrad hälsa och välmående och obalans 

mellan aktiviteter ger ohälsa, psykologisk och känslomässig tristess. För att uppleva en känsla 

av att ha utfört någonting, är det viktigt att fortsätta att vara aktiv med en fungerande balans i 

sina aktiviteter (Backman, 2004). Den egna erfarenheten av att engagera sig i aktiviteter som 

har ett personligt värde och uttryck samt hör till det den egna kulturen tillsammans med den 

egna uppfattningen om sin livshistoria ger en meningsfullhet till aktiviteter (Larsson, Wood & 

Clark, 2003). Människor väljer aktiviteter som de finner meningsfulla och meningsfullheten i 

aktiviteterna blir speciellt viktiga när förmågan till aktivitetsutförande är försämrad vid 

aktivitetsnedsättning. Genom aktiviteter kan människor upptäcka nya möjligheter till 

handling, finna ny information, utveckla sin tillförlit och uppleva att de har kontroll och ett 

egenvärde. Aktiviteter är en viktig faktor för den kultur och det samhälle människor lever i 

samt belyser de värderingar som dessa har (Kielhofner, 2004). Människans förmåga och inre 

drivkraft till aktivitet är beroende av vilja, vanor, intressen, och utförandekapacitet. Viljan till 

aktivitetsutförande innefattar en bild av oss själva som aktörer och genom erfarenhet vet vi 

vad vi kan och inte kan utföra. Våra värderingar, engagemang och övertygelser påverkar val 

av aktiviteter, valet av de aktiviteter människor engagerar sig i är beroende av den kulturella, 

institutionella, fysiska och sociala miljö vi befinner oss i samt vilken relation vi har till andra 



 
 

6

människor. Intresset för engagemang i aktiviteter kommer från upplevelsen av nöje och 

tillfredställelse vid utförande av en aktivitet. Genom tidigare erfarenhet av aktivitetsutförande 

har vi vanor som styr vårt handlande och genom de roller en människa har påverkas deras val 

av aktivitet och det sätt de utförs på. Förmågan till ett aktivitetsutförande hos människan är 

beroende av de fysiska och mentala kapaciteter denne har. Om en människa drabbas av 

funktionsnedsättningar, som vid stroke, påverkas deras förmåga till aktivitetsutförande 

(Kielhofner, 2002). Enligt Guidetti och Tham (2002) är det viktigt när en ny livssituation 

uppstår genom ett insjuknande i stroke, att dessa människor får en erfarenhet av sin nya 

livssituation genom att praktiskt utföra aktiviteter, för att förbättra och behålla sina förmågor 

till att utföra aktiviteter i dagliga livet. Att vara aktiv ger dem en känsla av kontroll och tro på 

att de kan utföra aktiviteter.  

 

Hanger, Walker, Paterson, McBride och Sainsbury (1998) beskriver i en studie att bland 

människor med trötthet som symptom efter stroke, är det ett fåtal som frågar om eller söker 

hjälp hos hälso- och sjukvård eller rehabiliteringspersonal omkring sin trötthet, trots att 

tröttheten påverkar livssituationen. Bland rehabiliteringspersonal som kommer i kontakt med 

denna klientgrupp finns lite kunskap och förståelse samt en undervärdering av hur trötthet 

efter stroke påverkar livssituationen. Vid rehabilitering efter stroke kommer människor som 

haft stroke i kontakt med arbetsterapeuter inom klinisk verksamhet, som utvärderar och 

åtgärdar problem i aktivitetsutförande. En försämring av funktionsförmåga efter stroke går 

inte alltid att tränas åter till samma funktion som innan insjuknandet. Kielhofner (2004) lyfter 

fram att inom rehabilitering används kompenserande och återställande metoder samt 

anpassning av aktivitet och miljö för att möjliggöra aktivitetsutförande. Vid kompensatorisk 

metod används ett alternativt utförande eller hjälpmedel, anpassning av aktivitetsutförande, 

material och miljö. Vid återställande metod sker ett återställande av kroppsliga funktioner för 

att klara aktivitetsutförande (Holm, Rogers & James, 2003). Ett viktigt mål med rehabilitering 

efter stroke är att människor ska få bättre förutsättning till aktivitetsutförande, genom träning 

av fysiska och psykiska funktioner. Även om människor fysiskt upplevs återställda, kan 

många dolda funktionshinder som sämre stresstålighet, minnessvårighet och trötthet kvarstå 

som påverkar utförandet av aktiviteter (Hedner, 2004).  

 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången ett fåtal studier som beskriver att trötthet 

som enda symptom vid stroke kan ge aktivitetsbegränsningar. Vanligtvis förknippas tröttheten 

som en del av en depression efter stroke och inte som en ensamstående faktor. Det är därför 
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viktigt att lyfta fram att det finns ytterligare behov av kunskap, eftersom trötthet efter stroke 

kan finnas utan några övriga funktionsnedsättningar och påverka aktivitetsutförandet. Genom 

större kännedom om klienternas beskrivningar av hur trötthet erfars kan arbetsterapeutiska 

rehabiliteringsåtgärder planeras.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva hur trötthet efter stroke påverkar personers utförande 

av aktiviteter i det dagliga livet. 

 

Metod 
Design 

En kvalitativ ansats med öppna intervjufrågor valdes, eftersom syftet med studien var att 

beskriva personers erfarenhet av hur trötthet efter stroke påverkar deras utförande av 

aktiviteter i det dagliga livet En kvalitativ ansats är användbar vid studier, där människor 

beskriver sina erfarenheter (Holloway & Wheeler, 2002; Kvale, 1997). 

 

Undersökningsgrupp 

Ett ändamålsenligt urval tillämpades vilket innebar att urvalet av informanter var medvetet för 

att få svar på studiens syfte (Patton, 2002).  

Urvalskriterier var att informanterna skulle:  

– vara hemkomna efter rehabilitering i samband med stroke, för minst ett år sedan 

– ha upplevt trötthet vid utförande av vardagsaktiviteter i samband med stroke 

– vara boende i eget hem 

– kunna kommunicera, svara på och förstå frågeställningar 

Undersökningsgruppen (tabell 1) bestod av åtta män och fyra kvinnor, i åldrarna 42-79 år, 

med en medelålder på 66,6 år. Samtliga informanter var gångare, varav två informanter 

använde rollator. Fyra informanter hade en påtaglig funktionsnedsättning i en arm och hand 

som påverkade aktivitetsutförandet. Övriga informanter hade en mindre uttalad motorisk 

funktionsnedsättning och ingen av informanterna var yrkesverksamma. 
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Tabell 1. Undersökningsgruppens sammansättning 

Deltagare                Ålder     Antal år efter stroke                Civilstånd 
 
 
Man 42       3                    Ensamstående  
Kvinna 61       4                    Gift 
Kvinna 63       6                    Gift 
Man 63       10                    Ensamstående 
Man 66       5                    Gift 
Man 66       2                    Sambo 
Man 68       2                    Ensamstående 
Kvinna 69       2                    Gift 
Man 73       2                    Särbo 
Kvinna 74       2                    Gift 
Man  75       5                    Gift 
Man 79       5                    Gift 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes utifrån kvalitativa intervjuer med öppna intervjufrågor. Enligt 

Holloway och Wheeler (2002) är det vanligt med öppna frågor vid kvalitativa intervjuer. Vid 

varannan intervju hade en författare huvudansvar för intervjun, andra författaren ställde 

följdfrågor, för att leda, guida och bekräfta informanters svar, vilket enligt Kvale (1997) kan 

ge innehållsrik information.  

De frågeställningar som behandlades vid intervjuerna var följande: 

• Kan du berätta hur det var när du fick stroke? 

• Kan du berätta hur tröttheten påverkar dig i dina vardagliga aktiviteter?  

Eftersom vissa intervjuer inte gav tillräckligt med information för att svara på studien syfte, 

genomfördes ytterligare två intervjuer för att uppnå mättnad i data. Kvale (1997) menar att så 

många intervjuer som behövs bör genomföras, för att mättnad ska uppnås i data. I studien 

genomfördes tolv intervjuer, tio intervjuer genomfördes i informanternas hem och två 

intervjuer i samlingslokal på strokeföreningen. Slutligen innan intervjuerna avslutades gavs 

informanterna en möjlighet att delge ytterligare åsikt eller kommentar omkring sin trötthet 

som inte framkommit under intervjun vilket enligt Kvale (1997) kan vara värdefullt. 

 

Procedur  

För att komma i kontakt med informanter till studien tog författarna telefonkontakt med 

ansvariga i Strokeförbunden i två kommuner i norrbottens län. Efter en inledande information 

om studiens innehåll och syfte gjordes en förfrågan om att vidarebefordra missivbrev till 
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lämpliga informanter. Vid samma tillfälle frågades även om författarna kunde delta vid något 

medlemsmöte, för att informera om studien, deltagande av författarna skedde i ett av de två 

tillfrågade förbunden. Därefter skickades ett informationsbrev (bilaga 1) till respektive 

ansvarig i de två förbunden med information om studiens innehåll, syfte och urvalskriterier 

samt 10 missivbrev (bilaga 2). Ansvarig i respektive förbund vidarebefordrade tio missivbrev 

vardera till lämpliga informanter, utifrån urvalskriterier och personlig kännedom om 

informanter. Missivbrev (bilaga2) innehöll information om studiens innehåll, syfte och 

förfrågan om deltagande i studien samt att datainsamling skulle ske genom inspelade 

intervjuer, där båda författarna närvarade. Vidare gavs information om att deltagandet var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst under studiens gång samt att informerat samtycke 

(SFS, 2003:460) inhämtades genom att informant besvarade svarstalongen. 

Tjugo personer i de två förbunden varav tio från respektive förbund tillfrågades. Kvale (1997) 

menar att det är vanligt med tio till femton intervjuer i en kvalitativ intervjustudie och antalet 

intervjuer som genomföres kan variera beroende på när de som intervjuar anser att mättnad i 

data uppnåtts. Om flertalet personer tackade ja till deltagande i studien, planerades att tio 

informanter skulle lottas för deltagande i studien. Wedin och Sandell (2004) menar att 

lottning garanterar att alla informanter i undersökningsgruppen har lika stor chans att komma 

med.  

Efter utgången svarstid hade endast sex informanter delgivit sitt intresse. Telefonkontakt togs 

därefter med ytterligare ett strokeförbund i norrbottens län, vilka fick samma information som 

de tidigare förbunden. Ansvarig i detta förbund vidarebefordrade missivbrev till tio 

informanter. När svarstiden utgått för det sist tillfrågade förbundet hade sex svarsbrev 

inkommit från de två först tillfrågade förbunden och tio svarsbrev från det sista förbundet, 

sammantaget sexton stycken. Lottning skedde bland de oöppnade svarsbreven, genom att tio 

brev drogs från samtliga sexton svarsbrev. Bland de tio dragna svarsbreven fanns ett bortfall, 

en informant hade skriftligt tackat nej till deltagande i studien. Ytterligare ett brev lottades av 

sex kvarstående svarsbrev. Därefter togs telefonkontakt med dessa tio informanter för 

förfrågan om de fortfarande var intresserade av deltagande i studien. Vid telefonkontakten 

avböjde en informant sitt deltagande i studien. Ytterligare ett brev lottades av kvarstående fem 

svarsbrev och telefonkontakt togs med denna informant. Vid telefonkontakterna planerades 

tid och plats för intervju med samtliga informanter. När tio intervjuer genomförts, fanns inte 

mättnad i datamaterialet. Då kontaktades ytterligare två lottade informanter från de fyra 

kvarstående svarsbreven, för intervju. De två informanter som inte blev aktuella för intervju i 

studien tackades, via telefon för visat intresse och tillfrågades om de kunde kontaktas för 
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eventuell intervju om insamlat datamaterial inte var tillräckligt för att besvara studiens syfte. 

Intervjuerna tog mellan 17- 50 minuter att genomföra, för inspelning användes MP3. Samtliga 

intervjuer skrevs ut ordagrant i nära anslutning till intervjutillfället  

 

Analys av data 

Datamaterialet analyserades med inspiration av Burnards (1991) innehållsanalys. Syftet var 

att upptäcka, koda och kategorisera ett mönster som fanns i det insamlade materialet. Burnard 

(1991) menar att en innehållsanalys är lämplig i en studie, där data samlats in via kvalitativa 

intervjuer med öppna frågeställningar, där syftet är att få en förståelse av människans 

beskrivning av olika aspekter i sin livssituation.  

Analysen av datamaterial genomfördes i elva steg av fjorton. Steg ett, sex, och elva valdes 

bort, eftersom inga anteckningar fördes efter intervjuer. Dessutom inviterades inte två 

kollegor för att generera kategorier och inte heller valdes några informanter ut för att 

säkerställa att citat från intervjuer passade kategoriavsnittet. Övriga elva steg bedömdes vara 

tillräckliga för analys av datamaterialet utifrån studiens syfte.  

Intervjuerna skrevs ut ordagrant och texterna lästes igenom upprepade gånger, enskilt av 

författarna, för att få en överblick av datamaterialet. Generella teman markerades i texten 

utifrån studiens syfte och stödord skrevs i marginalen.  

Materialet lästes åter igenom enskilt av författarna och så många koder som var möjligt skrevs 

ner i marginalen för att beskriva alla aspekter av innehållet, detta steg benämns som öppen 

kodning. Exempel på öppna koder var: trötthet går inte att vila bort, vänta till en annan dag 

(tabell 2). En lista skapades och liknande koder slogs samman till ett antal mera övergripande 

underkategorier, och reducerades därmed i antal. För att få validitet i datamaterialet lästes, 

kodades och kategoriserades materialet enskilt av de två författarna. Även handledare läste 

delar av det insamlade datamaterialet samt kodade och kategoriserade. Därefter jämfördes 

författarnas koder och kategorier med handledarens. Datamaterialet lästes åter igenom och 

jämfördes mellan författarna, avseende kategorier och justeringar genomfördes. Därefter 

skapades en ny lista med kategorier och underkategorier, av vilka de som var likartade fördes 

samman till en slutlig lista. Datamaterialet arbetades åter igenom och kodade sektioner som 

hörde till samma kategori markerades med en siffra. De siffermarkerade sektionerna i 

datamaterialet klipptes ut. Därefter sorterades de kodade sektionerna under respektive 

kategori och klistrades upp på större pappersark under respektive kategori. Slutligen 

granskades att allt originalmaterial fanns tillgängligt, därefter skrevs rapporten. Funna resultat 
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knöts till tidigare forskning och citat valdes från datamaterialet och skrevs under respektive 

kategori.  

 

Tabell 2. Exempel på generella teman, koder och kategorier 

 
Generella teman           Koder         Kategorier 
 
 
mitt på dan var jag alltid  vila varje dag Balans mellan 
tvungen att gå och lägga mig  vila och aktivitet 
och vila    
 
tar mig en tupplur mitt  orkar inte vara igång   
på dan fortfarande orkar hel dag 
inte vara igång en hel dag  
 
skulle man inte ha tröttheten svårt hitta motivation Svårighet att  
i sig så skulle man säkert  påbörja och  
vara mer initiativrik och   slutföra aktivitet 
göra saker 
 
de blir alltid man skjuter på vänta till annan dag 
de ja man får ta de när man 
mår bättre 
 
då planerar jag att i morgon  planera aktivitet Förändrat 
gör jag det och nästa dag gör   aktivitets-  
jag det det är inte säkert att  utförande 
det blir så alla gånger   
 
nu gör jag inte nånting på aktivitet under förmiddag 
kvällen om jag gör nånting 
så gör jag det från morron 
  
 

Etiska överväganden 

Nyttan med denna studie kan medföra en ökad förståelse för hur trötthet efter en stroke kan 

påverka aktivitetsutförandet. Informanterna informerades skriftligt och muntligt om studiens 

syfte, metod, nytta samt att deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst under 

studiens gång om dessa så önskade (Kvale, 1997). Dessutom informerades att informerat 

samtycke inhämtas. Ett informerat samtycke bör vara skriftligt vilket inneburit att 

informanterna skriftligen besvarat medföljande svarstalong efter de mottagit informationsbrev 

(SFS, 2003:460). Kvale (1997) menar att all information och uppgifter i inspelat och utskrivet 
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material från informanter ska behandlas konfidentiellt. Detta innebar att inga namn, stadsdelar 

eller övriga uppgifter som gör att informanter kan identifieras har skrivits ut i datamaterial 

eller rapport. Endast författare och handledare har haft tillgång till inspelat och utskrivet 

datamaterial, allt datamaterial har förvarats inlåst under studiens gång och kommer att 

förstöras efter godkänd rapport. Kvale (1997) menar att delta i en intervju och berätta om sina 

erfarenheter kan väcka känslor och uppfattas som jobbigt, samtidigt som det kan finnas ett 

värde för människor att delge sina erfarenheter. De två författarna har haft ett etiskt 

förhållningssätt, där de visat respekt, lyssnat aktivt samt uppmärksammat kroppsspråk i alla 

kontakter med människor under studiens gång. FSA (2005) menar att etiskt hänsyn och ett 

värdigt bemötande skall visas vid kontakter med människor. 

 

Resultat 

Analys av datamaterial resulterade i tre kategorier som beskriver personers erfarenhet av hur 

trötthet efter stroke påverkade utförandet av aktiviteter i dagliga livet. Dessa presenteras i 

följande kategorier: ”Balans mellan vila och aktivitet”, ”Svårighet att påbörja och slutföra 

aktivitet” och ” Förändrat aktivitetsutförande”. De tre kategorierna presenteras nedan och 

exemplifieras med valda citat ur intervjutexterna.  

 

Resultatet visade att trötthet efter stroke påverkade utförandet av aktiviteter i dagliga livet hos 

samtliga informanter i varierande grad. Påverkan av trötthet kvarstod hos samtliga 

informanter flera år efter insjuknandet i stroke och påverkade dagligen utförandet av 

aktiviteter. Trötthetens påverkan innebar svårigheter att finna balans mellan vila och aktivitet, 

obalansen innebar att vila krävdes både före, under och efter aktiviteter. Förmågan att påbörja 

och slutföra aktiviteter påverkade aktivitetsutförandet negativt, aktiviteter fick lämnas ogjorda 

eller utföras vid ett annat tillfälle. Behov av ett förändrat aktivitetsutförande fanns och innebar 

att olika strategier nyttjades, som att planera, förbereda och anpassa aktiviteter eller skaffa nya 

intressen. Närstående upplevdes av informanter som ett stöd för aktivitetsutförande. 

 

Balans mellan vila och aktivitet  

Denna kategori utgörs av informanternas erfarenhet av hur trötthet efter stroke inverkade på 

balansen mellan vila och aktivitet. Det fanns svårighet att finna balans mellan vila och 

aktivitet för att kunna utföra meningsfulla aktiviteter. För att uppnå balans planerade 

informanter vilka aktiviteter som skulle utföras under dagen samt vilade före, under och efter 

aktiviteter. Om ett flertal aktiviteter utfördes under en dag ökade behovet av vila under dagen 
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eller nästkommande dag. Tröttheten kvarstod i större eller mindre utsträckning och det var 

inte en trötthet som de upplevde innan insjuknandet i stroke.  

 

Samtliga informanter uppgav att tröttheten innebar att det fanns olika behov av att vila före, 

under och efter aktiviteter och behovet av vila varierade över olika dagar. De flesta 

informanter vilade varje dag för att klara av aktiviteter i det dagliga livet. En hel dag orkades 

oftast inte med utan att vila någon gång, en längre eller kortare stund, under dagen. När 

aktiviteter utförts under förmiddagen fanns behov för de flesta av vila, för att orka med 

fortsättningen av dagen. Fyra informanter uppgav att om flera aktiviteter utfördes under 

samma dag fanns behov av vila genom avslappning eller sömn mellan olika aktiviteter. Även 

under själva utförandet av aktiviteter fanns det vissa dagar behov av vila. Det fanns 

svårigheter med att finna balans under dagen, vissa dagar dominerade tröttheten och 

aktiviteter lämnades ogjorda. När flera aktiviteter utfördes under en dag, och informanterna 

inte fick tillräckligt med vila, ökade behovet av vila dagen efter vilket innebar att aktiviteter 

under den dagen blev tyngre att utföra. Vilket illustreras med följande citat: 

 

”då hade jag det där jag kom hem  tre halvfyra  då  åt jag och så gick jag och la  
mig men du vet då efter ett tag fick jag ligga över natten dududu  somna det var ju 
alltså om jag la  mig för mycket om jag sov för mycket då på eftermiddan då 
somna man ju inte på kvällen och det kom ju tungt då morron efter”  

 

För flertalet informanter var tröttheten mer dominerande första tiden efter insjuknandet i 

stroke och behovet av vila minskade över tid men kvarstod hos samtliga i varierande grad, 

vilket innebar svårigheter att finna balans mellan vila och aktivitet. Tröttheten beskrevs av 

några informanter som en trötthet som inte alltid var fysisk utan mental, en trötthet som inte 

gick att vila bort utan var ständigt närvarande och upplevdes inte som trötthet var före 

insjuknandet i stroke. Andra beskrev att tröttheten fanns där men vila hjälpte. En informant 

förklarade det med att tröttheten inte var fysisk utan satt över ögonlocken och tyngde ner, en 

annan informant beskrev att tröttheten satt på axlarna hela tiden. En informant beskrev 

tröttheten efter stroke enligt följande citat: 

 

”så det är ju en sån där konstig trötthet det är det man blir inte riktigt klok på  
man vet inte riktigt vad  det är för nånting som är så konstigt du är inte sömning 
men du kan sova och känna dig utvilad men den bara finns där” 
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Tröttheten blev mer påtaglig och behovet av vila ökade när informanter utförde fysiska 

aktiviteter, som krävede mycket muskelkraft. Även aktiviteter som krävde koncentration 

under en längre tid och gav hög psykisk ansträngning påverkade informanter, och behovet av 

vila ökade. Svårigheten att finna balans mellan vila och aktivitet innebar att vissa informanter 

hade behov av upprepade vilopauser under en dag, trots dessa vilopauser fanns det inga 

svårigheter att somna till kvällen, medan nattsömnen stördes för ett fåtal.  

 

Svårighet att påbörja och slutföra aktivitet 

Denna kategori beskriver informanters erfarenhet av hur trötthet efter stroke påverkar 

förmågan att påbörja och slutföra aktiviteter i dagliga livet. Tröttheten innebar svårighet att 

finna motivation och koncentration till att påbörja aktiviteter. Minnesförmågan påverkades av 

trötthet vilket innebär att aktiviteter inte kunde slutföras fullt ut. 

 

Ett fåtal informanter beskrev svårigheter att finna motivation och hitta energi till att påbörja 

aktiviteter. Vissa dagar var det lättare att påbörja aktivteter medan andra dagar var det 

omöjligt att komma igång, vanligt var att göromål sköts upp till en annan dag. En informant 

beskrev att det fanns behov av att måla stugan under sommaren och det fanns inga problem att 

handla hem material och utföra aktiviteten men motivation till att påbörja aktiviteten saknades 

och målandet sköts på framtiden och slutfördes inte. En informant beskrev att efter stroke är 

det lätt hänt att känna sig olustig, vilket innebär att saker inte blir gjorda utan skjuts på 

framtiden. När tröttheten innebar att motivation saknades till att påbörja aktiviteter, sköts 

dessa upp i väntan på att informanter skulle känna sig piggare och motiverade till att påbörja 

aktiviteter. Flertalet informanter beskrev att det fanns aktiviteter i hemmet som var svåra att 

hitta motivation till och påbörja men de var tvingande att utföra, som matlagning eller betala 

räkningar. Dessa informanter menade då att känslan av trötthet måste övervinnas för att 

aktiviteten ska kunna utföras. En informant beskrev däremot tröttheten som överväldigande, 

och denne orkade inte pressa sig till att påbörja aktiviteter, trots att de ska utföras. Följande 

citat beskriver hur en informant upplevde tvingande aktiviteter: 

 

”man tänker nu ska jag göra det o gud hur ska jag orka hur ska jag orka bädda 
sängarna på morron men man måste som tvinga sig hela tiden att göra nånting 
det är ingenting som kommer av sig själv” 

 

Flertal av informanter beskrev att tröttheten påverkade koncentrationsförmåga och minne, 

vilket innebar att förutsättningen att slutföra aktiviteter påverkades. Två informanter beskrev 
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att bilkörning var koncentrationskrävande, vilket gav trötthet. Vid längre körsträckor orkade 

de inte själva köra tillbaka, vilket resulterade i att hjälp behövdes av närstående eller vänner, 

för att slutföra aktiviteten. Några informanter menade att trötthet gav svårighet att uppfatta 

innehåll vid läsning eller att hjärnan inte orkade ta emot information. Ett fåtal informanter 

förklarade att när tröttheten blev påtaglig var det svårt att minnas nästa steg i aktiviteten eller 

aktiviteten blev ostrukturerad och lösningar på problem hittades inte, de fick avbryta 

pågående aktivitet och kunde inte slutföra. En informant belyser det med valda citat nedan: 

 

”och så gick jag till skafferiet men jag kom inte på vad ja skulle ha så sa jag åt 
xxx hördu de funkar inte nu sa jag jag måste vila en stund kan du vänta med 
maten” 

 

Förändrat aktivitetsutförande 

Denna kategori utgörs av informanternas erfarenheter av hur trötthet efter stroke inneburit ett 

förändrat aktivitetsutförande i dagliga aktiviteter. Ett förändrat aktivitetsutförande var 

nödvändigt, för att kunna utföra dagliga aktiviteter enligt informanter. En förändring i 

aktivitetsutförandet har skett genom att olika strategier användes som anpassning av 

aktiviteter utifrån fysiska förutsättningar samt att planering skedde inför aktiviteter. 

Ytterligare strategier för ett förändrat aktivitetsutförande var att acceptera livssituationen, ta 

aktiva val samt att närstående var ett stöd för att möjliggöra utförandet av meningsfulla 

aktiviteter. Genom att informanter fann alternativa intressen eller använde sig av teknologi 

möjliggjorde även det till aktivitetsutförande.   

 

Flertalet informanter beskrev ett förändrat aktivitetsutförande genom olika anpassningar, för 

utförande av aktiviteter i dagliga livet. Tröttheten innebar att flertalet informanter fått avstå 

eller minska på aktiviteter som tidigare utförts och varit meningsfulla. En informant beskrev 

att en fysisk nedsättning innebar att även de enklaste saker tog lång tid att utföra, vilket gav en 

ökad trötthet. Denna trötthet ökade när den fysiska nedsättningen innebar ett förändrat 

aktivitetsutförande där endast en arm och hand kunde användas. Många aktiviteter som 

matlagning och städning fick ett förändrat aktivitetsutförande eftersom vissa informanter 

överlät dessa aktiviteter till närstående. Ett flertal informanter beskrev att det var viktigt att 

uppmärksamma hur mycket kroppen orkade med, att ta dagen som den kom och inte planera 

för mycket. Fyra informanter beskrev att när ett flertal aktiviteter utfördes och kroppen 

pressades för hårt innebar ett förändrat aktivitetsutförande att andra aktiviteter som planerats, 

som att hälsa på folk inte orkade utföras. Flera informanter beskrev att aktiviteter planerades 
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att utföras under morgon och förmiddag när orken var bättre. En informant beskrev hur ett 

förändrat aktivitetsutförande yttrade sig enligt följande citat: 

 

”nu gör jag inte nånting på kvällen om jag måste göra nånting så gör jag det från 

morron då är det bättre” 

 

Förändrat aktivitetsutförande innebar att informanter använde strategier för att utföra 

aktiviteter i dagliga livet, genom att informanter planerade hur aktiviteter skulle genomföras 

och dessa förbereddes innan start. Informant beskrev att vid bakning och matlagning 

plockades alla ingredienser fram innan aktiviteten påbörjades, i annat fall blev aktiviteten för 

rörig och klarades inte av. För att komma ihåg inplanerade aktiviteter, använde informanter 

kalender eller anteckningsblock som ett stöd för att inte glömma bort eller göra fel. En 

informant beskrev att tröttheten påverkade minnesförmågan, ett förändrat aktivitetsutförande 

innebar att denne planerade innan vad som skulle tas upp på möten samt skrev ned allting som 

skulle sägas och efter avslutat möte lämnades det nedskrivna till berörd person. Några 

informanter beskrev att det förändrade aktivitetsutförandet inneburit att aktiviteter utfördes i 

etapper och delades upp under dagen eller över en längre tidsperiod en informant beskrev att 

hela rummet inte behövde städas färdigt samma dag. Både aktiviteter som måste utföras i 

hemmet likväl aktiviteter som utfördes för nöjes skull fick delas upp. Nedan följer ett citat 

som belyser uppdelning av aktivitet:  

 

”när ja städar så avbryter ja när jag känner att ja blitt så där vansinnigt trött och 
jag tycker om att håll på ute i trädgårn å den lilla trädgård som jag har å i 
drivhuset å det är precis som om nån har slagit mig med något i huvudet jag blir 
så trött och så tar ja av mig och så går jag å lägger mig en kvart tjugo minuter 
kanske en timme och så börjar ja om igen så där får jag göra flera gånger och det 
tror ja faktiskt är rätt så bra” 

 

En strategi för ett förändrat aktivitetsutförande var för informanter att acceptera sin 

livssituation genom att bestämma sig för hur livet skulle levas och vilka val som främjade den 

egna personen. En informant beskrev att balansen mellan fysisk kraft och vilja inte är lika, 

viljan var starkare, de val som togs var viktiga, ett förändrat aktivitetsutförande innebar att 

TV-program valdes utifrån vad som intresserade för stunden och upplevdes meningsfulla. En 

informant beskrev att människor som tog mycket energi valdes bort, eftersom tröttheten 

påverkade aktivitetsutförandet innebar det att aktiviteter valdes med omsorg, för att orka 

utföras. En annan informant beskrev att vid datoranvändande blev tröttheten påtaglig, brev 
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som skrivits, skickades inte samma dag, dessa lästes alltid igenom nästkommande dag så att 

innehållet hade rätt mening och stavning. Annan informant beskrev sitt förändrade 

aktivitetsutförande med att snöslunga var för tröttsamt att köra, snöraka användes för 

finputsning efter det att fru hade slungat bort snön. Ytterligare en strategi för ett förändrat 

aktivitetsutförande var att engagera sig i meningsfulla aktiviteter som upplevdes 

tillfredställande när de utfördes. Tillfredsställelsen underlättade vilken aktivitet som skulle 

väljas. En informant beskrev ett förändrat aktivitetsutförande genom acceptans av den nya 

livssituationen med följande citat: 

 

”nu är det ett nytt läge alltså om man säger vad man presterar de är ju de som 
förändrats man får ju bara inse att nu är det så här nu får man ställa om det är ju 
något frustrerande man måste ju lära sig att det är så hära och ta det lugnt alltså 
är det ett nytt läge” 
 

Om informanter på grund av sin trötthet inte kunde utföra aktiviteter, förändrade de sitt 

aktivitetsutförande genom att närstående fick hjälpa till med tyngre lyft samt kontrollera att 

giroblankett och deklaration var rätt ifyllda. Några informanter beskrev att mycket av 

matlagning och städning utfördes tillsammans med närstående, även lejd arbetskraft anlitades 

för utförande av olika projekt i hemmet. Även social samvaro hade minskat eftersom trötthet 

innebar att informanter inte orkade besöka släktingar och bekanta i samma utsträckning som 

före insjuknandet i stroke. En informant beskrev att eftersom denne inte orkade bjuda hem 

folk blev denne inte bortbjuden. Närstående var ett stöd i det förändrade aktivitetsutförandet 

för att kunna bibehålla fysiska aktiviteter, två informanter beskrev att hustrun var angelägen 

om att dagliga promenader utfördes. En informant beskrev stödet av närstående enligt 

följande citat: 

 

”jag brukar oftast gå med min man för att då blir jag så trött helt plötsligt så att 
då brukar jag få stå på sparken i och han knuffar fram mig när jag inte orkar men 
då kan jag vila en stund också kan det komma efter ett tag att då orkar man mer” 
 

Informanter beskrev att när tröttheten innebar svårigheter att finna motivation till 

aktivitetsutförande var det underlättande att ha någon som uppmuntrade till och att 

gemensamt genomföra aktiviteter med. Det förändrade aktivitetsutförandet i form av socialt 

stöd och samvaro av närstående, goda vänner och grannar möjliggjorde att informanter 

utförde aktiviteter både i och utanför hemmet. Nedanstående citat belyser detta: 
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”så städade vi tillsammans och när man har nån att göra det med så går det 
mycket bättre det är också konstigt att man nästan inte kan ta sig för nånting när 
man är ensam men så fort det kommer som dottern min eller karln kommer så när 
han börjar så kan jag också börja… så det är som att man är så beroende av att 
ha nån att göra med ” 

 

Flertalet informanter beskrev ett förändrat aktivitetsutförande genom anpassningar där nya 

intressen var en utväg för utförande av aktiviteter, när fysisk förmåga och trötthet begränsade 

deras aktivitetsutförande. En informant beskrev att talböcker blev ett alternativ när läsning 

blev för tröttsamt och promenader blev motionsformen när dans inte längre orkade utföras. 

Annan informant beskrev en anpassning till förändrat aktivitetsutförande genom inköp av 

fyrhjuling och snöskoter. Det innebar en möjlighet att bibehålla motorintresset samt en 

möjlighet till att kunna fortsätta vistas i naturen. Ytterligare anpassningar som informanter 

infört var att nyttja teknologi, genom inköp av diskmaskin, tvättmaskin och åkgräsklippare, 

vilket främjade aktivitetsutförandet. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva personers erfarenhet av hur trötthet efter stroke 

påverkade utförande av aktiviteter i det dagliga livet. Resultatet visade genomgående att 

trötthet efter stroke var ett problem, som påverkade utförandet av dagliga aktiviteter i större 

eller mindre utsträckning. Att trötthet är ett problem som påverkar aktivitetsutförandet efter 

stroke styrks av andra författare som Van der Werf et al. (2001) och Bogousslavsky (2003) 

vilka i sina studier beskriver människor som efter stroke upplevde att trötthet var deras största 

problem vilket i sin tur påverkade aktivitetsutförandet.  

 

I kategorin ”Balans mellan vila och aktivitet” visade resultatet att det var av vikt att finna 

balans mellan vila och aktivitet för ett fungerande aktivitetsutförande. Behovet av vila 

varierade över dagen, att finna balans innebar att informanter vilade både före, under och efter 

utförande av aktivitet, utifrån sin fysiska och mentala förmåga. Detta överensstämmer med 

Ingles et al. (1999) studie som visade att behovet av vila över dagen varierade hos personer 

som upplevt trötthet efter stroke och med Van der Werf et al. (2001) och deras resultat, vilka 

belyser att informanter hade anpassat sin livsstil utifrån fysiska förutsättningar och den 

funktionsnedsättning som stroke medfört. Innebörden av resultatet i den aktuella studien 

indikerar på vikten av att personer som insjuknat i stroke uppnår en förståelse för att daglig 

vila i större eller mindre utsträckning och anpassning till fysisk förmåga är en förutsättning 



 
 

19

för ett fungerande aktivitetsutförande. Flera informanter beskrev att tröttheten ökade när 

fysiska aktiviteter eller aktiviteter som krävde koncentration utfördes, vilket kan relateras till 

Staub och Bogousslavsky (2001a) vilka i sin studie visar att trötthet efter stroke påverkade 

aktiviteter som kräver fysiska och psykosociala förmågor. Detta resultat kan ha betydelse för 

hur framtida interventioner designas för att fästa uppmärksamhet på trötthetens betydelse på 

aktivitetsutförandet efter stroke och att anpassningar och strategier är av vikt. Ett annat 

intressant fynd visade att flertalet informanter hade erfarenhet av att tröttheten kvarstod år 

efter insjuknande. Detta är i linje med vad Schepers, Vissser-Meily, Ketelaar och Lindeman, 

(2006) visade i sin studie, där upplevelsen av trötthet ett år efter stroke procentuellt sett ökat. 

Studien belyser att fysiska symptom efter stroke är mer påtagliga första tiden efter 

insjuknandet och dolda funktionshinder, som trötthet, upplevs då inte vara en så påtaglig 

faktor som påverkar aktivitetsutförandet. Fyndet i vår studie visar att trots den kvarstående 

tröttheten, upplever informanter att den avtagit ju längre tid som passerat efter insjuknandet i 

stroke, vilket indikerar på att informanter anpassat sig till tröttheten och att behovet av vila är 

en vana som integrerats i det dagliga livet. Betydelsen av detta stärks av Ingles et al. (1999) 

studie, där informanter menar att tröttheten kvarstod och anpassning samt förändring i 

livsstilen innebar att tröttheten var en del av vardagen.  

 

I kategorin ”Svårighet att påbörja och slutföra aktiviteter” visade resultatet att informanterna 

hade svårt att finna motivation och energi till att påbörja och slutföra aktiviteter i hushållet 

som matlagning eller städning. Motivation och energi till aktiviteter varierade från dag till 

dag. Det var vanligt att informanter sköt upp göromål till en annan dag då de kände sig 

piggare att utföra hushållsaktiviteter. Detta fynd kan betyda att ansvaret för grundläggande 

aktiviteter i dagliga livet som matlagning, betalning av räkningar och hygien var så pass 

ändamålsenliga för informanter att de utfördes trots påtaglig trötthet efter stroke. Blesedell 

Crepeau och Boyt Schell (2003) menar att människor engagerar sig i ändamålsenliga och 

meningsfulla aktiviteter för sin egen skull, vilket kan stämma överens med denna studie där 

informanterna slutförde dessa aktiviteter i större utsträckning än aktiviteter som inte hade så 

stor betydelse. Aktiviteter som inte var meningsfulla kunde överlåtas eller utföras vid ett 

senare tillfälle. Denna procedur påvisade vikten av att meningsfulla aktiviteter är av betydelse 

för möjligheten att påbörja, avsluta och utföra aktiviteter när trötthet påverkar 

aktivitetsutförande. Ytterligare ett intressant fynd var att informanter beskrev trötthetens 

påverkan på koncentrationsförmåga och minne, vilket minskade förutsättningen till att avsluta 

aktiviteter. Det i sin tur innebar ett ökat behov och stöd från andra personer vid aktiviteter 
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som krävde dessa förmågor, vilket uppfattades som ett beroende av andra personer, men en 

förutsättning till att slutföra aktiviteten. Det stärks i studie av Carlsson et al. (2004) som 

påvisar att en försämring av kognitiva förmågor efter stroke påverkar förmåga att slutföra 

aktiviteter och att behov av hjälp från andra personer ökar. Detta implicerar på vikten av att 

arbetsterapeuter involverar närstående i rehabiliteringen av denna grupp av klienter.  

 

I kategorin ”Förändrat aktivitetsutförande” visade resultatet att alla informanter använde 

varierande strategier för att möjliggöra aktivitetsutförande genom att acceptera livssituationen 

och finna nya lösningar i olika aktivitetssituationer, ta aktiva val, finna nya intressen eller 

avstå aktiviteter. Vilket även Carlsson et al. (2004) belyser i sin studie som visar att trötthet 

efter stroke innebar att personer avstår aktiviteter som de tidigare utfört. Ryden och Stenström 

(2000) belyser att människor som drabbats av någon form av trauma i sitt liv kan anpassa sig 

till och hantera en ny livssituation, antingen med emotionella eller probleminriktade 

strategier. Resultatet i denna studie indikerar på att personer har olika erfarenhet och olika 

möjligheter till att använda varierande strategier, vilket implicerar att arbetsterapeuter i 

rehabiliteringen av dessa personer bör belysa vikten av att finna strategier som fungerar 

utifrån den egna livssituationen. I arbetsterapeutiska interventioner med klienter som drabbats 

av en stroke är vanliga strategier ett anpassat eller kompensatoriskt utförande av aktiviteter, 

vilket stärks av Ahlström och Bernspång (2003) artikel som visar att dessa metoder är vanliga 

tillvägagångssätt. Informanterna i denna studie hade användbara strategier vilket kan bero på 

att tid förflutit sedan insjuknandet i stroke och att erfarenhet av den nya livssituationen har 

skapat nya vanor och rutiner. Kielhofner (2002) menar att med tiden formar människor nya 

vanor och rutiner utifrån sin nya livssituation vilket resulterar i att de kan leva livet utifrån 

personliga önskemål och behov. Ytterligare ett intressant fynd är att vid anpassning av 

aktiviteter innebar det att informanter i större utsträckning än tidigare tog stöd av närstående, 

vilket främjade aktivitetsutförandet. Informanter beskrev närstående som en stor resurs. 

Uppmuntran och att de gemensamt kunde utföra aktiviteter, underlättade och ökade 

motivationen till utförande av aktiviteter i och utanför hemmet. Vilket överensstämmer med 

Larson (2005) som påvisar att närstående är den huvudsakliga källan till socialt stöd. Även 

Hamilton (2000) menar att socialt stöd och gemenskap utgör resurser i livssituationen efter 

stroke. Resultatet av denna studie visar på betydelsen av att informanterna uppnår en 

förståelse för att trötthet påverkar aktivitetsutförande lång tid efter stroke och att olika 

strategier behövs för att möjliggöra aktivitetsutförande.  
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Konklusion  

I denna studie framkommer att trötthet påverkade utförandet av dagliga aktiviteter hos 

personer som fått en stroke, långt efter insjuknandet. För att möjliggöra ett utförande av 

aktiviteter trots trötthet var det av vikt att finna balans mellan vila och aktivitet vilket det 

fanns svårigheter att finna. En obalans mellan vila och aktivitet innebar ett försämrat 

aktivitetsutförande hos informanter. Att ha motivation till och att engagera sig i meningsfulla 

aktiviteter samt stöd av närstående var betydelsefullt för informanter i samband med att 

påbörja och slutföra aktiviteter. För att möjliggöra ett aktivitetsutförande i dagliga aktiviteter 

har informanter behövt finna olika strategier. Denna kunskap och en förståelse för att trötthet 

kan kvarstå år efter stroke och påverka aktivitetsutförandet är viktig för arbetsterapeuter och 

övrig personal inom rehabiliterande verksamhet som kommer i kontakt med denna 

klientgrupp. Författarnas förhoppning är att denna studie kan bidra till en medvetenhet hos 

rehabiliteringspersonal runt denna klientgrupp. 

Implikationer för fortsatt forskning vore att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av 

trötthetens betydelse vid aktivitetsutförandet hos personer med stroke och med trötthet som 

framträdande symtom. 

  

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva hur trötthet efter stroke påverkade personers utförande av 

aktiviteter i det dagliga livet. I denna studie diskuterades studiens trovärdighet utifrån 

begreppen pålitlighet, tillförlitlighet och överförbarhet, vilka är relevanta begrepp i en 

kvalitativ studie enligt Holloway och Wheeler (2002), Krefting (1999) samt Patton (2002).  

 

För att stärka studiens tillförlitlighet var valet av en kvalitativ ansats med öppna intervjufrågor 

relevant utifrån studiens syfte, eftersom informanterna därmed beskrev sina erfarenheter med 

egna ord omkring specifika situationer och händelser i sin värld, vilket enligt Holloway och 

Wheeler (2002) samt Kvale (1997) stärker tillförlitligheten i studien.  

 

Genom att ändamålsenligt urval skett har tillförlitligheten stärkts. Ett ändamålsenligt urval 

kan enligt Patton (2002) ge bred och rik information som svarar mot studiens syfte. En fördel 

var att urval skett med geografisk närhet i norrbotten län, vilket medfört att samtliga 

intervjuer genomfördes med enskilda besök i informanters hemkommuner, en van miljö för 

informanter gav en trygghet i intervjusituationen. Nackdel var att samtliga intervjuer skedde i 

norrbottens län, vilket kan ha inneburit en begränsning genom att alla informanter levde i 
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likartade kommuner därav kan likartade svar ha erhållits. För att ge alla informanter likvärdig 

chans att komma med i studien, genomfördes en lottning på de inkomna svarsbreven, vilket 

innebar en fördel. En nackdel kan vara att informanter fått en förhoppning av deltagande i 

studien, vilket inte tillgodosetts. En fördel med lottning bland samtliga svarsbrev är enligt 

Wedin och Sandell (2004) en garanti för att alla informanter har samma chans att komma med 

i studien och en nackdel med lottning kan vara att det blir en ojämn fördelning av ålder och 

kön när undersökningsgruppen är liten.  

 

När författarna var ovana intervjuare innebar det en begränsning i studien vilket ledde till att 

lämpliga följdfrågor inte alltid ställdes, det kunde ha undvikits genom att pilotintervjuer 

genomförts innan data började insamlas (Kvale, 1997). När ovana intervjuare genomför 

datainsamling är nyttjande av hjälpmedel för inspelning viktigt enligt Holloway och Wheeler 

(2002) och Kvale (1997) för att ingen information ska gå förlorad. Inspelning av intervjuer 

med MP3 stärkte pålitligheten i studien, det innebar att i samtliga intervjuer gick ingen 

information förlorad och de kunde skrivas ut ordagrant. Nackdelen med MP3 var att 

informant kunde känna sig hämmad av att inspelning skedde, vilket kan ha medfört att 

väsentlig information inte framkom. Att båda författarna deltog vid samtliga intervjuer var en 

fördel, det innebar att de tillsammans kunde belysa olika nyanser och få en större förståelse 

för det som framkom vid intervjuer, vilket stärkte pålitligheten i studien. En annan fördel var 

att författarna kunde stötta varandra och komma vidare vid intervjuerna, när långa tysta 

uppehåll förekom. En nackdel i studien var att tysta uppehåll uppfattades som stressande för 

de två författarna, vilket medförde att vissa intervjuer påskyndades och det därmed inte 

lämnades nog med utrymme för informanter att mer ingående beskriva sina erfarenheter, 

vilket kan ha inneburit en begränsning av information. Ytterligare en begränsning i studien 

kan vara att intervjuer endast skedde vid ett tillfälle med vardera informant, vilket kan ha 

inneburit att väsentlig information missades. Om intervju skett vid ytterligare tillfällen kunde 

ett förtydligande av tidigare information kunnat ges av informanter. Ytterligare nackdel med 

att båda författare deltog kan vara att informanter kunde ha svårt att koncentrera sig eftersom 

de har en förvärvad hjärnskada. Ytterligare en begränsning i studien var svårigheter med att 

intervjua personer med förvärvad hjärnskada. Det finns ofta en problematik med 

minnesstörning, svårighet att hitta ord, förstå och fokusera på frågeställningar samt att 

informanter beskriver olika versioner av samma händelse, vilket belyses av Paterson och 

Scott-Findlay (2002). För att eliminera dessa svårigheter bad författarna informanterna att 

beskriva mer omkring eller förtydliga sina svar, samt att de upprepade frågeställningen för att 
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säkerställa förstående svar. För att underlätta för informanter hade frågeställningarna kunnat 

medfölja informationsbrev (bilaga 2), vilket gett dem möjlighet att förbereda sina svar. 

Samtidigt har beslutet att inte skicka frågeställningar i förväg gett spontana svar från 

informanter. Värt att notera i denna studie är att vid en kvalitativ intervjustudie menar Kvale 

(1997) att det är vanligt med tio till femton intervjuer. I denna studie genomfördes tolv 

intervjuer istället för tio planerade intervjuer, därmed uppnåddes en större bredd i 

datamaterialet, vilket stärkte tillförlitligheten i studien.  

 

Pålitlighet i studien stärks av, att de två författarna vid analysen enskilt läste, kodade och 

kategoriserade datamaterialet. Även handledare läste, kodade och kategoriserade materialet 

enskilt. Därefter diskuterades och jämfördes koder och kategorier mellan författarna, samt 

mellan författarna och handledare. Detta för att se om samstämmighet fanns avseende koder 

och kategorier, vilket ytterligare stärker studiens pålitlighet enligt Patton (2002). Om 

samstämmighet inte fanns diskuterades innehållet i datamaterialet till dess att samstämmighet 

uppnåddes omkring koder och kategorier. För att ytterligare styrka studiens tillförlitlighet 

valdes representativa citat i varje kategori, vilket enligt Holloway och Wheeler (2002) stärker 

en studies tillförlitlighet.  

 

I denna studie stärks pålitligheten genom en beskrivning av procedurens tillvägagångssätt, 

vilket enligt Holloway och Wheeler (2002) innebär en ökad möjlighet att replikera studien 

med liknande resultat. Studiens överförbarhet kan stärkas genom en utförlig beskrivning av 

informanter samt det kontext de befinner sig i. Det är dock upp till läsaren att avgöra om det 

finns fynd som är överförbara till andra sammanhang. Resultat i denna studie kan inte 

generaliseras men möjligen överföras till andra grupper av personer som upplevt trötthet efter 

stroke. 
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Tillkännagivanden 

Författarna vill tacka kontaktpersoner inom tre strokeföreningar i norrbottens län för hjälp 

med kontakt till informanter. Ett stort tack riktas till alla informanter som beskrivit sina 

erfarenheter av hur trötthet efter stroke påverkar deras utförande av aktiviteter i dagliga livet. 

Samt ett stort tack till vår handledare Ann-Louise Lövgren - Engström, universitetsadjunkt 

vid Luleå tekniska universitet för goda råd och nya infallsvinklar på vårt arbete. 
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Bilaga 1 
Förfrågan om förmedling av kontakt    

Efter en stroke är trötthet ett vanligt symptom som kan vara kvarstående en längre tid och 

upplevas hindrande vid utförandet av vardagliga sysslor. Det finns idag få studier omkring hur 

trötthet påverkar aktiviteter i det dagliga livet. Syftet med denna studie är att beskriva 

personers erfarenhet av hur trötthet efter stroke påverkar utförandet av vardagliga sysslor. 

Betydelsen av denna undersökning kan innebära att arbetsterapeuter får mer kunskap om hur 

trötthet påverkar människors förmåga att utföra vardagssysslor. 

Vi är intresserade av att få kontakt med personer som kan berätta om sina erfarenheter 

omkring hur trötthet efter stroke påverkar deras utförande av vardagliga sysslor. För att 

motsvara valda kriterier i studien ska personerna ha upplevt trötthet vid utförande av 

aktiviteter i samband med stroke, vara hemkommen efter rehabilitering i samband med stroke, 

för minst ett år sedan, vara boende i eget hem och kunna kommunicera, svara på och förstå 

frågeställningar. 

 

Studien utgörs av intervjuer och beräknas ta 30-60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in 

på band och därefter skrivas ut. De som har tillgång till informationen är endast vi författare 

till studien och vår handledare. Efter godkänd studie kommer allt inspelat och utskrivet 

material att förstöras. All information kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 

enskilda svar och personuppgifter inte kommer att kunna identifieras i det färdiga arbetet. Den 

som medverkar i studien kan när som helst avböja sitt deltagande om så önskas 

 

Vi vore tacksamma om du kunde dela ut vårt informationsbrev med en förfrågan om 

deltagande i studien till 10 personer. Har du några frågor eller funderingar kring vår studie, är 

du välkommen att ringa någon av oss 

Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt via universitetets hemsida http:// 

www.ltu.se/depts/lib/ under länken universitetets publikationer. 

 
Med vänliga hälsningar 

Eva Johansson                                                         Kristina Flodström 
e-mail: xxxxx                                      e-mail: xxxxx           
tel.nr:   xxxxxx                                                        tel.nr: xxxxx 
 
Handledare Ann-Louise Lövgren - Engström, universitetsadjunkt, Luleå tekniska universitet. 
Telefon växel: xxxxxx 
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Bilaga2 

Förfrågan om medverkan i en studie, till dig med erfarenhet av att leva med stroke 

 

Efter en stroke är trötthet ett vanligt symptom som kan vara kvarstående en längre tid och 

upplevas hindrande vid utförandet av vardagliga sysslor. Det finns idag få studier omkring hur 

trötthet påverkar aktiviteter i det dagliga livet. Syftet med studien är att beskriva personers 

erfarenhet av hur trötthet efter en stroke påverkar utförandet av vardagliga sysslor. Betydelsen 

av denna studie kan innebära att arbetsterapeuter får mer kunskap om hur trötthet påverkar 

människors förmåga att utföra vardagssysslor. Vi har valt att vända oss till dig som har 

erfarenhet av hur trötthet efter stroke påverkar dig i utförandet av vardagliga sysslor.  

Studien utgörs av intervjuer och beräknas ta cirka 30-60 minuter. Intervjuerna kommer att 

spelas in på band och därefter skrivas ut. De som har tillgång till informationen är endast vi 

författare till studien och vår handledare. All information kommer att behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att enskilda svar och personuppgifter inte kommer att kunna identifieras i det 

färdiga arbetet. Efter godkänd studie kommer allt inspelat och utskrivet material att förstöras. 

 

Om du är intresserad av att delta i denna studie, besvarar du svarstalongen inom fem dagar, du 

har därmed gett ditt skriftliga godkännande till att delta i studien. Deltagande i studien är 

frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange några skäl. Det färdiga 

examensarbetet kommer att finnas tillgängligt via universitetets hemsida http:// 

www.ltu.se/depts/lib/ under länken universitetets publikationer, efter sommaren 2007. Vi som 

skickar denna förfrågan till dig är två studenter vid Luleå tekniska universitet på 

arbetsterapeutprogrammet, termin 6. 

Har du några frågor eller funderingar kring vår studie, är du välkommen att ringa någon av 

oss. 

Med vänliga hälsningar 

Eva Johansson                                                          Kristina Flodström 
e-mail: xxxxxx                                                         e-mail: xxxxxx          
tel.nr: xxxxxx                                                           tel.nr: xxxxxx  
 
…………………………………………..                 …………………………………………… 
 
Handledare Ann-Louise Lövgren- Engström, universitetsadjunkt, Luleå tekniska universitet 
Telefon växel: xxxxxx 
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Svarstalong: 
 

Jag har tagit del av informationen om studiens syfte som är att beskriva hur trötthet efter en 

stroke påverkar vardagliga sysslor. Jag förstår hur min medverkan i studien kommer att gå till 

och jag bekräftar att min medverkan är frivillig. Genom att besvara svarstalongen ger jag 

därmed mitt godkännande till att medverka i studien.  

 

Namn: ………………………………………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………... 

            

           ……………………………………………………………………………… 

 

Telefonnummer:…………………............................................................................. 
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