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SAMMANFATTING 
 
Bakgrund: Varje år drabbas 30 000 personer av stroke i Sverige. En stroke kan orsaka bestående 
skada på hjärnvävnaden. Sjukdomen är en vanlig orsak till funktionsnedsättning och står för 
flertalet vårddagar på svenska sjukhus. Rehabilitering syftar till att återställa förlorad funktion 
och ska bygga på respekt och värdighet för individen. 
Syfte: Syftet var att belysa hur personer som har drabbats av stroke erfar sin livssituation. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på fem självbiografier genomfördes. Dataanalysen 
gjordes utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004).  
Resultat: Tre kategorier framkom: Upplevelse av en förändrad kropp, möta världen med nya 
förutsättningar och omgivningens betydelse för att känna välbefinnande. Kroppen upplevdes 
kraftlös vilket bidrog till osäkerhet över identiteten och känsla att vara otrygg. Personerna var 
beroende av hjälp vilket beskrevs som påfrestande där känslor av sårbarhet och bristande 
förmåga var återkommande. En ständig kamp fördes för att återta kontrollen över kroppen och 
självkänslan där stöd från andra personer och känsla att bli förstådd var värdefullt.  
Slutsatser: Att ha drabbats av stroke innebar att personernas livssituation förändrades. 
Funktionsnedsättning ledde till att de kände sig utelämnade och hjälplösa. Genom ökad kunskap 
om upplevelser efter insjuknandet kan det skapas större möjlighet att på bästa sätt möta och 
stödja. 
  



INNEHÅLL 
 
INLEDNING          1 
BAKGRUND          1 

Strokesjukdom         1 
Symtom och behandling        1 
Rehabilitering         2 
Psykosocial påverkan        2 

TEORETISK REFERENSRAM       3 
Livsvärld          3 
Kroppen-människans kontakt med världen     4 
Välbefinnande         4 

PROBLEMFORMULERING       4 
SYFTE           5 
METOD           5 

Datainsamling         5 
Urvalsförfarande         6 
Analys           6 
Författarnas förförståelse        7 
Etiska överväganden         7 

RESULTAT          7 
Upplevelse av en förändrad kropp       7 
Att förlora förmågor         8 
En förändrad identitet         8 
Avsaknad av sammanhang        9 
Möta världen med nya förutsättningar      9 
En ny tillvaro framträder        10 
Att vara beroende av hjälp        10 
Att återta kontrollen         11 
Omgivningens betydelse för att känna välbefinnande    12 
Stöd från andra personer        12 
Behov av förstående omgivning       13 

DISKUSSION          14 
Metoddiskussion         14 
Resultatdiskussion         16 
Slutsatser          19 

REFERENSFÖRTECKNING        20 
 
BILAGOR            

1. Sökning av självbiografier        
2. Sammanfattning av självbiografierna       
3. Exempel på kvalitativ innehållsanalys       
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagarna går åt till att försöka förstå allt jag inte förstår. 

Jag förstår i huvudet, men det kommer inte ut som jag har 

tänkt. Det är så konstigt att jag inte kan förstå varför det är 

som att någon annans huvud sitter på min hals. Jag vill ge 

upp, allt oftare, och det är tungt. Att vara så totalt 

främmande inför allt som jag är nu. Kom tröst, kom snart! 

Margareta Olsson, 2008 

 



INLEDNING 
 
Stroke är en stor sjukdomsgrupp och antalet insjuknade väntas öka i takt med att befolkningen 
blir äldre. Som blivande sjuksköterskor kommer vi troligtvis träffa personer från denna 
sjukdomsgrupp och det ingår i professionen att se till människan bakom sjukdomen. Författarna 
har i liten utsträckning träffat personer som har drabbats av stroke och beskrivningar av 
upplevelser efter insjuknandet är något vi önskar ta del av för ökad kunskap och förståelse. 
Genom att läsa självbiografier skrivna av de som insjuknat lyfts deras historia fram och vi kan få 
inblick i deras erfarenheter, behov och känslor i samband med en händelse som förändrar livet.  
 

 
BAKGRUND 
 
Strokesjukdom 
Stroke är den somatiska sjukdomsgrupp som står för flest vårddagar på svenska sjukhus (Engman 
& Lundgren, 2009). Varje år drabbas ca 30 000 personer i Sverige vilket gör stroke till en av våra 
vanligast förekommande sjukdomar, en folksjukdom (Hansson-Ekman, Beckman, Wihlborg, 
Persson & Troein, 2013). Av de som drabbas är 20 % yngre än 65 år, alltså i yrkesverksam ålder. 
I takt med att befolkningen ökar och blir äldre kommer antal individer insjuknade i stroke öka 
(a.a.). En stroke orsakas av att ett blodkärl i hjärnan brister eller blockeras av en blodpropp. 
Tillförseln av blod och därmed syre och näringsämnen skärs av, vilket orsakar skada på 
hjärnvävnaden (Världshälsoorganisationen [WHO], 2014).  
 
Risken att insjukna i stroke hänger samman med biologiska, fysiologiska och sociala faktorer och 
levnadsvanor (Engman & Lundgren, 2009). Riskfaktorer är diabetes, högt blodtryck, förhöjda 
blodfetter och andra kärlsjukdomar som många gånger är följder och konsekvenser av fysisk 
inaktivitet och felaktiga kostvanor. Brinsden och Farrand (2012) belyser vikten av att reducera 
saltintag i kosten, då en för stor mängd salt leder till högt blodtryck och ökad påfrestning av 
kärlen. Rökning och alkoholintag är också faktorer som påverkar förekomsten av stroke då intag 
av dessa leder till kärlpåverkan (Svensson, 2007). 
 
Symtom och behandling 
När en person drabbas av stroke kan tecken och symtom te sig på olika sätt. Vanliga symtom är 
plötslig svaghet i ansikte, armar eller ben, oftast på ena sidan av kroppen. Andra vanliga tecken är 
förvirring, svårigheter att tala eller förstå tal, förlust av balans eller koordination och 
medvetandesänkning (WHO, 2014). En del symtom är övergående och hjärnan läker gradvis 
tillbaka till normaltillståndet men vissa symtom kvarstår och bidrar till funktionsnedsättning i 
varierande grad. I Sverige är stroke den vanligaste orsaken till fysiska och psykiska 
funktionshinder hos kvinnor över 45 år och män över 50 år (Hjärt-Lungfonden, 2012). 
Funktionsnedsättning kan vara förlamning i ena eller båda sidor av kroppen samt svälj- och 
talsvårigheter. Förutom synliga funktionshinder kan andra handikapp förekomma. 
Strokeförbundet (2014a) belyser “dolda kvarstående men” som trötthet, yrsel, synfältsbortfall, 
minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter och humörsvängningar.  
 
Beroende på vad som orsakar stroke är behandlingarna olika. Flertalet blödningar behandlas med 
kirurgiska ingrepp (Svensson, 2007). I totalt 85 % av antal fall stroke är orsaken en propp som 
täpper till ett blodkärl. Vid en propp ges oftast ett propplösande läkemedel där tid är avgörande 
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för överlevnad och eventuella efterföljande funktionsnedsättningar. Detta läkemedel bör ges inom 
4,5 timmar efter symtomdebut för att förbättra personens funktionella utfall (Catangui, 2013).  
 
Rehabilitering 
God rehabilitering med evidensbaserad vård och goda psykosociala förhållanden är 
förutsättningar för att återfå så många funktioner som möjligt samt bibehålla kvarvarande 
förmåga. Brady, Clark, Dickson, Paton och Barbour (2011) visar på att effekten av 
strokerelaterade talsvårigheter överskrider den eventuella fysiska oförmågan och påverkar 
individens sociala liv och deltagande i rehabiliteringen. En stor vikt i rehabilitering ligger i att 
personerna blir erkända som individer och behandlade med värdighet och respekt. Förtroende och 
tillit till vårdpersonal där en dialog och utbyte av information kan ske är förutsättning för god 
rehabilitering (Mangset, Dahl, Førde & Wyller, 2008). Undervisningens betydelse samt 
uppmuntran och motivation till träning och egenvårdsmöjligheter betonas av Engman och 
Lundgren (2009). Ett emotionellt stöd som kan bestå i lugnande påverkan, att förklara samt fånga 
upp oro och rädsla är centralt för att skapa stödjande miljö och därigenom kan trygghet skapas. 
Vidare belyses vikten av hopp, glädje, humor och gemenskap för att stärka välbefinnande och 
bidra till tillfrisknande. Rehabilitering avser inte enbart träning av individen, utan också anpassad 
omgivning efter individens funktionsförmåga (a.a.). Det är därför betydelsefullt att se till hela 
människan för att rehabiliteringen ska bli god. Bergersen, Frøslie, Stibrant-Sunnerhagen och 
Schanke (2010) beskriver att samverkan med närstående och uppmärksamhet från familj och 
vänner är viktigt för ett bra liv efter en stroke. Även egenvård, uthållighet och ett positivt sätt att 
tänka är betydelsefullt för anpassning och välbefinnande (a.a.).  
 
Prognosen för strokepatienter ser olika ut beroende på vilken typ av skada hjärnan fått och om 
bestående skador uppstått. Det är stroketeamets ansvar att göra en preliminär prognos avseende 
förväntad funktions- aktivitets- och delaktighetsförmåga som även ska uppdateras kontinuerligt 
och rehabiliteringsmålen måste anpassas till den (Pessah-Rasmussen, 2007). 
 
Psykosocial påverkan 
Stroke har en negativ psykosocial inverkan på individen med påverkan på socialt samspel och 
livskvalitet (Brady et al., 2011). En betydande orsak är begränsningar att inte kunna delta i 
aktiviteter eller mista talförmågan. Många personer drabbade av stroke beskriver att de blir 
åsidosatta på grund av omständigheter orsakade av sjukdomen. Att inte kunna prata leder till 
isolering på grund av att personen själv drar sig undan men också för att andra inte involverar 
personen i sociala sammanhang. Att mista språket beskrivs som känsla att vara annorlunda och 
kan leda till identitetskris. Familjerelationer och vänskapsrelationer kan förändras vilket leder till 
osäkerhet om det egna jaget.  
 
Att uppfattningen av bilden om sig själv ändras beskriver också Thompson och Ryan (2009) som 
vidare belyser stroke som en livsförändrande händelse. Känsla av identitet, kontroll och 
självkänsla kan uppfattas förlorad. Då kommunikationssvårigheter uppstår förekommer ofta 
känslor bestående av ilska, frustation och maktlöshet över att inte kunna uttrycka tankar, känslor 
och viljor. Förändringar i sinnestillståndet som nedsatt tankeförmåga, koncentration eller förmåga 
att läsa en bok kan ge upphov till ångest och oro.   
 
Att drabbas av en allvarlig sjukdom och upptäcka att kroppen inte fungerar som den ska upplevs 
ge känslomässig påverkan i form av sårbarhet och rädsla. Att uppfatta sig som lat, värdelös och 
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en börda då dagliga rutiner inte går att utföra och att ständigt vara beroende av andras hjälp leder 
ofta till skuldkänslor. Äktenskap, förhållande och sexliv kan påverkas och förhållandet kan 
utvecklas till en relation mellan vårdare och patient eftersom den sjuke behöver hjälp (Thompson 
& Ryan, 2009). Många personer med stroke är beroende av hjälpmedel eller hjälp från andra 
personer där hjälp från familjemedlemmar för att utföra dagliga aktiviteter är vanligt 
förekommande (Hansson et al., 2013).  
 
Flinn och Stube (2010) beskriver en trötthet som kan uppstå efter en stroke som påverkar många 
personer i deras vardagliga liv. Tröttheten kännetecknas av brist på energi och svårigheter att 
upprätthålla rutinmässiga aktiviteter. Det kan leda till minskat socialt umgänge, ensamhet och 
svårigheter att gå tillbaka till sitt arbete. En oro framkommer över ovissheten varför tröttheten 
infinner sig och för påverkan på sömnen och utvecklande av en depression. Depression är 
dessutom väl dokumenterat som vanligt förekommande efter stroke och dessutom ångest som har 
negativ effekt på prognosen för depressionen (Bergersen et al., 2010). Vanlig orsak till ångest och 
depression efter stroke är nedsatt umgängesliv och att inte kunna delta på ett meningsfullt vis 
(a.a.). 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Studien grundar sig i ett vårdvetenskapligt synsätt vilket innebär ett kunskapsområde som med en 
vetenskaplig ansats och med patienten i fokus beskriver och analyserar vårdande. 
Vårdvetenskapen har fokus på hälsa och existens, på det liv som påverkas av sjukdom och vård. 
Patient, hälsa, miljö och vårdande är de fyra konsensusbegrepp som ringar in disciplinen och ger 
grunden för den forskning som bedrivs inom den. Vårdande som medverkar till hälsa och 
välbefinnande måste bygga på en tillgång till patientens livsvärld och måste vara öppet och 
följsamt inför patientens livssammanhang och livsprojekt (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett 
förhållningssätt som betonar livsvärlden kommer oundvikligen att beröra människors lidande och 
välbefinnande, vilka båda är naturligt förekommande i människors liv. Målet för vårdande är att 
lindra eller förhindra lidande samt skapa förutsättningar för välbefinnande (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
 
De vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, kroppen – människans kontakt med världen samt 
välbefinnande är av betydelse i denna litteraturstudie. 
 
Livsvärld 
Livsvärlden betecknar det sätt varmed människan förstår sig själv, andra och allt annat i världen 
och kan sägas utgöra den hållning varmed man närmar sig till världen, andra personer och sig 
själv. Därmed kan det förstås som världen så som den erfars. Samtidigt som livsvärlden utgör en 
värld som delas med andra är den högst personlig och unik för var och en. Det är i och genom 
den som hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom utspelar sig (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Sjukdom, i detta fall stroke, drabbar följaktligen hela personens värld. Genom att möta en person 
med livsvärldsteorin som grund beaktas unika upplevelser, erfarenheter och känslor. Efter att ha 
drabbats av stroke kan helt nya känslor uppstå och den egna identiteten och meningen i livet 
omvärderas i takt med hur ens kropp påverkas. Livssituationen kan erfaras på ett nytt sätt och det 
dagliga livet kan påverkas. Det går inte att träda in i någon annans livsvärld men genom att 
sjuksköterskan delges dessa känslor och tankar, det vill säga livsvärlden, kan individens 
hälsoprocess stödjas och genom stödet kan välbefinnande stärkas (a.a.).  
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Kroppen - människans kontakt med världen 
Den mångfasetterade livsvärlden har en fast medelpunkt, ett nav kring vilket världen ständigt rör 
sig, nämligen kroppen. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan människans kropp förstås som 
bärare av livshistoria, mening, självbild och är således mer än en fysisk gestalt (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Känslor kan inte skiljas åt från tankar och det kroppsliga kan inte skiljas åt från 
det själsliga. Kroppen och själen är en helhet och benämns den “levda” kroppen. Den är odelbar 
och således fysisk, psykisk, existentiell samt andlig på samma gång. En förändrad kropp, som vid 
stroke, innebär att upplevelsen av en själv blir på ett nytt sätt, men kan också leda till att 
bemötande från andra blir annorlunda. Greppet om tillvaron kan försvagas, sammanhangen kan 
lösas upp, existensen kan kännas osäker och främmande (a.a.). Eftersom det är genom kroppen 
människan hänger samman med världen och kommunicerar med omgivningen blir kroppen viktig 
för identiteten. Kroppen är det medium med vars hjälp andra kan uppfatta oss som personer med 
tankar, känslor och identitet (Wiklund, 2003). Att insjukna i stroke är inte bara något som drabbar 
exempelvis något organ eller annan del av den biologiska kroppen, mer eller mindre hela 
existensen drabbas. I vardagliga aktiviteter tas för givet att hälsan står oss bi, att kroppen bara 
finns där och gör de önskade aktiviteterna möjliga. Stroke, kan emellertid på ett tydligt sätt 
omöjliggöra och kroppen kan rent bli ett hinder för att utföra och förmedla det man vill (Dahlberg 
& Segesten, 2010).  
 
Välbefinnande  
Välbefinnande utgår från personens livsvärld och uttrycker en känsla. Det har att göra med 
personens inre upplevelser och är därför unikt och personligt (Wiklund, 2003). Känsla av 
välbefinnande är väsentligt för upplevelsen av hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). I 
vårdvetenskapligt perspektiv innebär det att man har förmåga att i en generell mening “må bra”, 
leva det liv man vill och genomföra det man anser vara av värde i livet, både i stort och i smått. 
Denna förmåga kan beskrivas som livskraft. Med den förståelse av hälsa ges utrymme för 
insikten att hälsa kan råda även om man drabbas av sjukdom som stroke (a.a.). För att känna 
välbefinnande trots stroke och leva ett liv fyllt av hinder och möjligheter, måste människan äga 
livskraft samt inneha känsla av mening och sammanhang. Det finns också en stark ömsesidig 
relation till trygghet som kan beskrivas att ha en tro på livet och framtiden, att leva med någon 
och få stöd och hjälp, att tro på sjukvården och att ha kontroll över kroppen. Livskraft och 
välbefinnande kan också få bränsle av ett lidande som genomgår av stroke, men för att det ska 
kunna ske behövs känsla av grundläggande trygghet och sammanhang. (Dahlberg & Segesten, 
2010).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Stroke orsakar skada på hjärnvävnaden och är en av de mest frekvent förekommande 
sjukdomarna i Sverige vilket resulterar i den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning för 
personer i medelåldern. Att drabbas av stroke kan leda till både fysiska och psykosociala 
begränsningar vilket innebär ett beroende av hjälpmedel och stöd från andra personer för att klara 
av det dagliga livet. En god och aktiv rehabilitering är förutsättningen för att kunna återställa 
förlorad funktion. Stroke uppfattas som en livsförändrande händelse när uppfattningen om 
kroppen och identiteten blir främmande och depression kan förekomma. För att kunna stödja 
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hälsoprocessen och bevara välbefinnandet trots strokesjukdom är det betydelsefullt att erhålla 
kunskap om hur en förändrad kropp och identitet kan gestaltas. 
 
Tidigare forskning inriktar sig främst på riskfaktorer, symtom och behandling. I litteraturstudien 
läggs fokus på hur personer som drabbats av stroke subjektivt erfar sin livssituation och hur 
vardagslivet påverkas. Allmänsjuksköterskor träffar med stor sannolikhet personer som drabbats 
av stroke. I många fall har sjukdomen påverkat talförmågan och personer som drabbats kan inte 
uttrycka sina tankar, viljor, känslor och behov. Varje person är unik och genom att vara öppen 
och följsam kan man ta del av andras unika livsvärld. Genom att få inblick i livsvärlden och ta del 
av drabbades upplevelser i denna studie kan betydelsefull kunskap erhållas för att på bästa sätt 
bemöta och vårda personer utefter deras förutsättningar.  
 
SYFTE 
 
Syftet var att belysa hur personer som har drabbats av stroke erfar sin livssituation. 
 
METOD 
 
Studiens resultat baserades på självbiografier och utgick från en kvalitativ ansats. Segesten 
(2012a) menar att kvalitativ metod lämpar sig bäst att använda då syftet är att skapa förståelse för 
en person och dennes livssituation. Med hjälp av denna metod fördjupas förståelsen för ett valt 
fenomen som har med upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov att göra. För att besvara 
syftet ämnades ett rikt datamaterial samlas in med många beskrivna upplevelser och till detta 
ändamål ansågs självbiografier vara lämpligt att använda. De utgör källa för analyser där 
ändamålet är att ta del av hur människor i olika skeenden erfar sin värld och innehåller ofta 
detaljerade och rikliga skildringar av personers vardag (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Studien hade 
livsvärldsperspektivet i fokus för att skildra personernas egna berättelser om deras unika känslor 
och erfarenheter av hur tillvaron uppmärksammas. Det metodologiska perspektivet i studien var 
induktivt. Det används ofta vid kvalitativa studier och innebär att författarna förutsättningslöst 
samlade in material och beskrev upplevelser (Forsberg & Wengström, 2013). 
 
Datainsamling 
Resultatet grundades på fem självbiografier skrivna av personer som drabbats av stroke. 
Sökningen efter datamaterialet gjordes i Libris: svenska universitets- och forskningsbibliotekens 
söktjänst (http://libris.kb.se/). Libris är en nationell katalog som uppdateras dagligen och 
översiktligt redovisar bland annat böcker. Inledningsvis i sökningen gjorde författarna en 
gemensam fastläggning av sökord och sökväg utifrån syftet. Därefter gjordes en översiktlig 
sökning för att säkerställa att tillräckligt material fanns att tillgå. En enkel sökning gjordes med 
sökordet “stroke” och resultatet blev 1750 biografier. Därefter utökades sökningen för att 
begränsa antal biografier och få fram tillgängliga och relevanta böcker i förhållande till syftet. I 
nya sökningen efterlystes böcker utifrån de valda sökorden som var: stroke, svenska, biografi & 
genealogi samt avgränsa på mina bibliotek. Sökresultatet blev åtta träffar som författarna 
gemensamt läste sammanfattningarna på och sedan valdes de ut som uppfyllde inklusions- och 
exklusionskriterierna. Tre av dem var skrivna ur andras perspektiv än personerna som insjuknat 
och exkluderades därför. Slutligen blev resultatet fem självbiografier som stämde överens med 
studiens syfte. Urvalet var begränsat men titlarna som framkom innehöll subjektiva beskrivningar 
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av livet efter en stroke och därför valdes ingen övrig databas för sökning. Till en början gjordes 
en sökning efter aktuella biografier utgivna inom de senaste 10 åren men det fanns ej tillräckligt 
material och därför utökades sökningen till 20 år. Hela sökvägen redovisas i bilaga 1.  
 
Urvalsförfarande 
Fem stycken självbiografier analyserades och låg till grund för studiens resultat. 
Inklusionskriterier var att materialet skulle vara självbiografier som beskrev upplevelsen av livet 
efter en stroke. De skulle vara skrivna av personer som drabbats av stroke själva, eller med 
personernas egna ord och vara utgivna på svenska för att undvika feltolkningar vid 
översättningen. Ett inklusionskriterie var även att självbiografierna skulle vara skrivna av 
personer mellan 30 och 60 år. Exklusionskriterier var böcker som var skrivna ur vårdares eller 
närståendes perspektiv. Biografier som var äldre än 20 år exkluderades men hittades böcker som 
utgavs tidigare än så gjordes en avvägning om de fortfarande var relevanta för syftet, det vill säga 
att personernas subjektiva upplevelse av livet efter en stroke framkom. Biografier som användes 
var: Min stroke, Att få stroke och komma tillbaka, Fjärilen i glaskupan, Vändtänd och Mitt andra 
liv: en berättelse om att drabbas av stroke. Beskrivning av självbiografierna redovisas i bilaga 2.  
 
Analys 
Materialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 
(2004) som är en vanlig metod i kvalitativa studier. Analysen gjordes utifrån det manifesta 
innehållet vilket innebär att det uppenbara, det som beskriver det synliga, vad texten egentligen 
säger, var det som inriktades (a.a.). 
 
Författarna läste alla fem självbiografier var för sig för att få en helhetsbild. Meningsenheter 
lyftes sedan i enlighet med syftet ut från biografierna allt eftersom läsningen pågick. En 
meningsenhet är en meningsbärande del av texten som kan bestå av ord, meningar eller stycken 
som genom sitt innehåll binder samman till en enhet. När meningsenheter enskilt tagits ut gjordes 
en gemensam sammanställning och analys av dessa där likheter samt skillnader jämfördes och 
slutligen fanns 223 meningsenheter som utgjorde datamaterial för studien.  
 
Nästa steg i analysprocessen var kondensering, vilket innebar att texten i enheterna förminskades 
och därmed blev mer lätthanterlig samtidigt som det centrala innehållet och kärnan i texten 
bevarades. Därefter abstraherades meningsenheterna genom att förses med koder. Graneheim och 
Lundman (2004) förklarar att genom att abstrahera lyfts innehållet till en högre logisk nivå och 
det oväsentliga i meningen avlägsnas. Genom att förse texten med koder framställdes innehållet 
kort och texten blev ytterligare hanterbar. Det var då enklare att översiktligt utläsa innebörden i 
meningsenheterna.  
 
Slutligen bildade flera koder med samma innehåll och betydelse underkategorier och i avslutande 
steg bildades kategorier. Det innebar att textens olika delar sattes ihop och gav en helhetsbild av 
resultatet som beskrivs under varje underkategori. I detta sista steg av analysen behandlades 
texten som en helhet igen efter att ha sönderdelats och blivit mer konkret på en mer abstrakt nivå 
i ett annat sammanhang än det ursprungliga (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Ingen data som var 
relevant för syftet utelämnades och ingen data passade heller in under två eller flera kategorier. 
Dataanalysen gjordes gemensamt för att minska risken att beskrivningar av personernas 
upplevelser skulle gå förlorad. Genom att analysera datan i flera steg och läsa meningsenheterna 

6 
 



upprepade gånger fick författarna god kännedom om materialet. För exempel på hur kategorierna 
formades se bilaga 3.  
 
Författarnas förförståelse 
Förförståelse handlar om den bild som forskaren har av det fenomen som studeras vilket bland 
annat inkluderar teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter men också förutfattade meningar 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna hade med sig den del av förförståelse som 
innebär teoretisk kunskap, främst vårdvetenskaplig teoretisk kunskap. Dahlborg-Lyckhage (2012) 
beskriver att göra analys av självbiografier innebär att vara öppen och försöka förhålla sig på ett 
sätt så hela texten kan visa sin mening. Det innebär att inte på förhand styras av teorier eller 
färdiga kategorier, utan följsamt låta texten visa sin komplexitet. När studien påbörjades och 
under hela studiens gång hade författarna ett öppet förhållningssätt vilket innebar att förutfattade 
meningar lades åt sidan för att få fram personernas upplevelser. 
 
Etiska överväganden 
Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) måste alltid liv, hälsa, värdighet och rätten till 
självbestämmande skyddas. Personuppgifter ska behandlas med sekretess. Självbiografier är 
material som författarna själva valt att publicera och materialet finns tillgängligt för omvärlden. 
Detta innebär att informanternas integritet och privatliv inte behövde skyddas med sekretess. 
Textdelar som ansågs relevanta för syftet användes respektfullt och författarna ändrade eller 
förvrängde inte texten och tog heller inte meningarna ur sitt sammanhang (a.a.). 
 
RESULTAT 
 
Resultatet baseras på analys av fem självbiografier och presenteras som tre huvudkategorier med 
åtta underkategorier (se bilaga 3). Nedan framförs kategorierna överskådligt (tabell 1).  
 
Tabell 1. Resultatets kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategori 

Upplevelse av en förändrad kropp - Att förlora förmågor 
- En förändrad identitet 
- Avsaknad av sammanhang 

Möta världen med nya 
förutsättningar 

- En ny tillvaro framträder 
- Att vara beroende av hjälp 
- Att återta kontrollen 

Omgivningens betydelse för 
upplevelse av välbefinnande 

- Stöd från andra personer 
- Behov av förstående 
omgivning 

 
 
Upplevelse av en förändrad kropp 
Att drabbas av stroke beskrev personerna som en förändring av livet. Förändringarna var 
individuella men många likheter kunde urskiljas i hur personerna upplevde livet efter en stroke. 
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Att mista talförmågan och att bli förlamad beskrevs med sorg som en overklig upplevelse. Det 
beskrevs som att befinna sig i en bubbla fylld med ensamhet.  
 
Att förlora förmågor 
Det upplevdes fruktansvärt att inte kunna röra kroppen eller inte kunna prata. Upplevelsen 
beskrevs som ett helvete som faktiskt finns och som man ofrivilligt befann sig mitt i. Att inte 
kunna utföra något som tidigare var så självklart kändes overkligt och förfärligt men samtidigt 
mycket påtagligt.  
 

Det är som att leva i en glasburk; jag har mina tankar, jag vet precis vad jag skulle sagt i olika 
situationer, men orden kom inte ut. Jag är fånge i mig själv. Orden är som inlåsta i ett kassaskåp, 
och nyckeln har jag tappat (Trollsten, 2010, s.103). 

 
Upplevelsen av att vakna upp efter en stroke och tiden efteråt beskrevs som främmande. 
Utlämnad och hjälplös vaknade personerna upp i en säng på sjukhuset och förstod inte vad som 
hade hänt dem. Personerna som blev helt funktionshindrade upplevde det som att bli ett barn i en 
vuxen kropp. De beskriver hur fruktansvärt det var i början, att bli som ett spädbarn som behöver 
omvårdnad. Kroppen var inte längre deras förutom när de plågades av den. Att bli påklädd 
beskrevs som en mardröm när de maktlösa och utlämnade såg sin lealösa kropp bli vriden fram 
och tillbaka. Skam förekom över att sitta i rullstol och att folk nu såg en som handikappad. 
Känslor av smärta och ensamhet beskrevs av att bara kunna sitta still och betrakta omgivningen 
och ens närstående och inte vara delaktig. Deras nya kropp bidrog till stor begränsning i livet. 
Saker som tidigare var självklart att kunna utföra var nu en prestation. 
 

Jag vill vara som förut. Jag vill ut ur min konstiga kropp. Ut ur mitt konstiga huvud. Jag vill hem 
till min kropp, in i mig själv. Jag vill inte vara här. Jag vill inte ha så många känslor som gör ont 
(Olsson, 2008, s.114). 
 

Att inte kunna uttrycka alla frågor, tankar och känslor i ord gav upphov till smärta och sorg. 
Mycket oro växte fram hos personerna och de beskrev att tankarna ständigt snurrade runt i 
huvudet och det gav upphov till trötthet. Känsla av maktförlust beskrevs då den språkliga 
kommunikationen med omvärlden och nyanserna i deras uttryck försvann tillsammans med talet. 
Personerna upplevde känslor av utsatthet när de inte kunde göra sin vilja hörd och berätta om sina 
behov. Humorn och glädjen som ansågs väldigt viktig, kunde inte komma till uttryck. Situationen 
var helt ny för personerna och behovet av kommunikation väcktes då språket inte längre kunde 
användas.  
 
En förändrad identitet 
Tiden efter att ha drabbats av en stroke kändes vilsen, otrygg och som att befinnas på okänd 
mark. Att tappa kontrollen och uppleva sin kropp dysfunktionell var helt främmande och skapade 
oro och rädsla som för dem var svår att hantera. Känslorna kändes inte igen och skiftade vilket 
ledde till en sårbarhet och de kände sig osäkra i personerna de blivit. De beskrev förlust av sin 
identitet då de upplevde att jaget plötsligt blev någon annan och att inte känna igen sig i sin egen 
kropp. Uppfattningen de tidigare hade om sig själva upplevdes förlorad och frågor om vem man 
är och varför man drabbats blev en ständig kamp att försöka få svar på. En längtan tillbaka till 
sina tidigare friska kroppar och en saknad av det gamla livet var påtaglig. Stundtals kände 
personerna att situationen de befann sig i blev outhärdlig och de ville ge upp. De sörjde sitt gamla 
jag och beskrev det som saknad av en tillitsfull livskamrat. 
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Jag såg likadan ut som jag alltid gjort. Om jag fräschade upp mig, målade mig lite och tog på mig 
något snyggt var det ingen som förstod att jag inte klarade av vardagslivets vanligaste bestyr 
(Åsén, 1992, s.49). 

 
Att bli sjuk beskrevs också som en ny start i livet. Ens förutsättningar och hur andra såg på en 
hade förändrats och därmed gavs chansen att börja om på nytt. Någon person beskrev stroke som 
en gåva som öppnat ögonen för människans själ och som gav möjlighet att välja vem man vill 
vara i världen och vilken inställning vardagen borde präglas av. En del negativa tankar som 
tidigare funnits upplevdes utplånade och över det kändes en lättnad. Samtidigt beskrev samtliga 
personer sorg i samband med att bli sjuk och nya negativa tankar uppkom. Men trots all denna 
sorg lärde de sig att se på livet med andra ögon och insåg att det finns mycket att njuta av om 
människan bara ger sig tid. Efter insjuknandet uppskattades saker som tidigare upplevdes 
självklara, som att kunna prata, gå, ställa sig upp på egen hand, läsa en bok eller dricka ett glas 
vatten. Ur sjukdomens alla vinklar framkom ett förändrat inre och ett nytt perspektiv på livet. 
 
Avsaknad av sammanhang 
Något som samtliga personer beskrev i den nya tillvaron var upplevelsen av ensamhet för att de 
var utanför och inte ingick i något sammanhang. Vidare upplevdes det som att inte ha någon 
tillhörighet, inte kunna vara med i ett samtal och ensamhet för att inte kunna vara delaktig i 
omgivningen. Att tala med andra var en längtan och något som ansågs viktigt för att inte känna 
sig ensam och fången i sig själv.  Det framställdes som en hinna, ett skal runt kroppen eller som 
att sväva i en bubbla. Innanför hinnan fanns nya jaget och utanför hinnan fanns omvärlden. Det 
fanns folk runt omkring men personerna skildrade att de inte var ihop med andra utan istället stod 
vid sidan om och det beskrevs som ensamhet med sig själv. Gemenskap med nära beskrevs 
förändrad eller förlorad och framträdde också som ensamhet. Gamla favoritsamtalsämnen var nu 
som vilket ämne som helst. 
 

Sofie kommer på besök och pratar på. Jag svarar henne med nickningar och tänker: så olika liv vi 
lever. Känner hon inte också att vi håller på att glid isär? Vi har hängt ihop som ler och 
långhalm, haft så mycket gemensamt. Hon pratar på som hon alltid gjort, men mitt liv har 
förändrats och därför känner jag inte samma samhörighet (Trollsten, 2010, s. 150). 

 
Det beskrevs obekvämt att sitta och försöka umgås som alltid förr, när inte mycket kändes som 
förr. En del nära upplevdes som främlingar, vilket skildrades som mycket ledsamt och en märklig 
känsla. Det var inte bara förhållanden till personer som förändrades utan tillvaron och högtider 
förändrades. Högtider som julen upplevdes förlora sin magi och det var svårt att fullt glädjas åt 
den nya annorlunda julen. Att tvingas lämna hemmet, en av de få sakerna som var kvar från det 
gamla livet och flytta till en anpassad lägenhet bidrog till känslor av sorg. Att inse sitt handikapp, 
att förstå sin hjärnskada och sin nya verklighet beskrev personerna som en tidskrävande process 
som kanske aldrig skulle bli klar men att komma en bit på vägen var framsteg för att hantera en 
ny tillvaro.  
 
Möta världen med nya förutsättningar 
Gemensamma känslor och erfarenheter som behovet att känna hopp, ha en mening och sträva 
framåt, framkom när de försökte bygga upp en ny värld ovanpå en värld som uppfattades som 
den gamla. En person beskrev att bli sjuk är som att vandra över en bro och bakom lämnas det 
gamla livet. Man traskar över bron och på andra sidan möts världen med nya förutsättningar. 
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En ny tillvaro framträder 
Gemensamt efter att ha drabbats av stroke var att personerna genomgick förändringar i livet. En 
ny tillvaro trädde fram och saker som nu var nytt i världen var sådant de inte behövt fundera över 
tidigare. Regler, lagar, minskade inkomster och att förstå hur ens egen kropp och själ fungerade 
blev nya utmaningar att bemöta. Personerna fick själva orientera sig i vilka rättigheter de hade 
som funktionsnedsatt när det gällde sjukersättning och försäkringar och det var ansträngande att 
behöva sitta i telefon under lång tid och argumentera för sina rättigheter. En kvinna blev 
förflyttad från ett rehabiliteringshem på grund av otillräckliga resurser och att kommunen skulle 
spara in pengar. Det gjorde henne arg för på det hemmet trivdes hon. Maktlös förflyttades hon till 
ett hem som inte kostade kommunen lika mycket pengar och med endast personer som var äldre 
än henne själv och tillsammans med dem kände hon ingen gemenskap.  
 
I nya tillvaron blev intressen och prioriteringar annorlunda och med tiden lärde sig personerna 
vad som fick dem att känna välbefinnande och livsglädje. Till skillnad från livet före 
insjuknandet beskrev personerna att små saker i livet uppskattades på ett sätt som tidigare tagits 
för givet. Att vistas i skogen, få motion, andas frisk luft eller känna solens strålar ingav känsla av 
frihet. Att sola beskrevs som ett av de få nöjen som fanns kvar och något man inte ville avstå 
från. En shoppingtur som tidigare inte ansågs vara något speciellt upplevdes nu som en 
långsemester. Pengar fick ett nytt värde och materiella ägodelar var inte längre viktiga. 
 

Praktiska saker är inte viktiga för mig. Sådana världsliga saker som pengar har mycket 
liten betydelse, och för knappt ett år sedan rann pengarna mellan fingrarna (Trollsten, 
2010, s. 30). 

 
Istället för dessa praktiska saker var små glädjeämnen som exempelvis fint väder och doften av 
nybryggt kaffe på morgonen något som värdesattes. Däremot ansågs betydelsefullt att ha 
ekonomiska förutsättningar för att kunna försörja sig med en minskad inkomst eftersom 
sjukersättningen var lägre än den vanliga lönen. Personerna beskrev sitt liv innan stroken som 
framgångsrikt och aktivt med högt tempo men som efter insjuknandet blev helt förändrat där allt 
som gjordes tog lång tid. Tålamod och envishet fick en helt ny innebörd och det var svårt att inte 
bli irriterad på nya långsamma jaget. Att vara spontan, åtminstone utanför familjen, vågade de 
inte och det var inte lätt att behöva stänga inne spontaniteten och glädjen. Det var en ständig 
kamp för att kunna leva så normalt som möjligt. 
 
Att vara beroende av hjälp 
Att gå, som tidigare kändes självklart, blev för flera en prestation och beskrevs som ett 
maratonlopp. Att vara funktionshindrad och begränsad i vad kroppen kunde göra var en ny 
upplevelse. För att klara av vardagen i nya livssituationen blev personerna beroende av olika 
hjälpmedel och andra människors hjälp.  
 
Det upplevdes påfrestande att hela tiden vara beroende av andra människor, att bli tvungen att ta 
emot hjälp och inte kunna klara sig själv. De beskrev en förlust av självständighet och att tappa 
kontrollen över sitt självbestämmande. Ofta förekom känsla av att bli överkörd då folk runt 
omkring fattade beslut över ens huvud. Föreställning att vara utlämnad och sårbar var något som 
beskrevs relaterat till att vara beroende av hjälp. När de var beroende av andra blev de extra 
känsliga för hur de behandlades, det krävdes inte mycket för att de skulle bli irriterade eller 
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förolämpade. Att lämna ut sin kropp och sitt hem till assistenter krävde att de hade stort 
förtroende till dessa människor och ville själv välja ut assistenter. Att ständigt ha personer i ens 
närhet och inte kunna bestämma över sin ensamhet var något som upplevdes jobbigt, samtidigt 
som de var tacksamma för det stöd och de insatser de fick då de visste att de inte skulle klara sig 
utan. Personerna relaterade till en känsla av skam och kände sig eländiga över att ha hamnat i 
situationen de befann sig i och vara beroende, både mentalt och fysiskt, av andra. Inte alla 
personerna var beroende av hjälp från assistenter för att klara vardagen utan för några fanns 
familjemedlemmar som stöd när det behövdes. Det beskrevs inte lika påfrestande att ha folk runt 
omkring när det var familjemedlemmar. I den relationen fanns redan förtroende och att vara nära 
familjen ingav trygghet. 
 
Personerna hade olika behov av hjälpmedel för att kunna röra sig, kommunicera, äta och klara av 
sin hygien. Rullstol eller permobil gav dem möjlighet att förflyttas och inte behöva vara konstant 
sängliggande. Det beskrevs också som en frihet som stärkte självkänslan att kunna köra rullstolen 
och ta sig ut på egen hand. För de med stora talsvårigheter gavs möjlighet att kommunicera med 
pratmaskin och dator och för dem var hjälpmedlet väldigt betydelsefullt då det var deras röst. 
Hjälpmedel som dator kunde också ge en funktion som sysselsättning och leda en väg till att 
kunna skriva.  
 

Det var tur att jag fick en dator, risken är stor att jag annars hade blivit tokig. Att bara ligga utan 
att ha någon sysselsättning blir enormt tråkigt. Ganska lustigt, förut var jag inte speciellt förtjust i 
elektronhjärnan men nu har den blivit livsnödvändig för mig. Kanske är det för att jag inte kan 
tala som jag flyr in i det skrivna ordet (Trollsten, 2010, s. 54-55). 

 
Personerna beskrev sina hjälpmedel som något oerhört viktigt och något de inte skulle klara sig 
utan men samtidigt fanns en viss hatkärlek. Hat kunde de känna till sitt hjälpmedel för att de var 
beroende av det och hellre hade varit självständiga. Samtidigt kände de kärlek då hjälpmedlet fick 
dem att bli mindre isolerade och mer delaktiga i världen.  
 
Samtliga personer beskrev kärleken till sin logoped som hjälpte dem att förbättra sin språkliga 
kommunikation eller hitta hjälpmedel att göra sin röst hörd. Logopeden beskrevs som en 
skyddsängel genom att skapa möjlighet att ha kvar gemenskapen med nära och inte vara helt 
avskuren från världen. Stunderna tillsammans med talpedagogen gav tröst och den glaskupa som 
ständigt innesluter kändes mindre besvärande. 
 
Att återta kontrollen 
Hopp om att bli helt återställd eller ett förbättrat tillstånd var nyckeln till att fortsätta kämpa och 
återta kontroll över sin kropp. Uppmuntran från omgivningen och att glädjas över små framsteg 
gav vilja till fortsatt träning och försöka lära sig saker. Alla framsteg inbringade hopp, motivation 
och stärkte självkänslan. Att sätta upp mål och ha drömmar och sedan ständigt kämpa mot dessa 
ansågs viktigt för att kunna möta framtiden med tillförsikt. Inte ville personerna höra hur omöjligt 
det skulle vara att kunna gå och att livet förändrats. De ville höra positiva ord och att med träning 
skulle förbättring ske och de skulle återgå till det normala livet och utföra vanliga aktiviteter. Det 
fanns ett behov av att ha något att leva för, en passion, för känslan av en meningsfull strävan mot 
ett mer normalt liv.  
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För att känna mening i vardagen fanns ett stort behov av att ha en uppgift och känna kapacitiet att 
utföra den. Att skapa genom att måla eller skriva blev en stimulerande och meningsfull syssla 
som hjälpte att hantera tankar och ingav en fridfull känsla. Känsla av att vara en resurs och klara 
av vardagliga sysslor som att duka eller göra efterrätt till maten var väsentligt för att känna 
tillhörighet, gemenskap och delaktighet. En återgång till tidigare arbete var för flera en 
omöjlighet men för de som kunde kunna komma tillbaka och få lättare arbetsuppgifter ansågs 
detta vara stärkande. De kände då att de hade ett syfte och kunde bidra till världen med något och 
inte bara känna sig odugliga. Förmåga att kunna sköta sin egen ekonomi och ta egna beslut var 
viktigt för att återta kontroll över det egna livet. Att klä sig i sina egna kläder var något som 
stärkte självkänslan. Det beskrevs som en symbol för att livet går vidare och bevis för att man 
fortfarande vill vara sig själv. En kvinna kände att en del av det förlorade jaget kom tillbaka när 
hon för första gången efter insjuknandet försökte sminka sig och lyckades med det. 
 
Både gemensamma och individuella strategier användes för att kunna hantera sin livssituation. 
Att acceptera och förena sig med vad som hänt med kroppen var viktigt för att hitta en balans. 
Det fanns behov av att prata om sitt tillstånd och känna att det inte var tabu. Ett alternativ var att 
bemöta sitt handikapp som ett skämt eller känna raseri då det blev lättare att hantera situationen.  
 

För att behålla min vaksamhet och inte sjunka ner i en likgiltig uppgivenhet, är jag mån om att 
känna ett visst mått av vrede och avsky, varken för mycket eller för lite, precis som tryckkokare 
har en säkerhetsventil för att inte explodera (Bauby, 1997, s. 62). 

 
Att känna tacksamhet över livet och att ha överlevt var enligt en av personerna en viktig 
inställning för att läka både psykiskt och fysiskt. Tålamod från omgivningen och eget tålamod var 
en nyckel till återhämtning. Personerna beskrev en nytillkommen trötthet och insikten om 
sömnens betydelse som läkande förmåga ansågs viktig för kraftsamling och förbättring. En trygg 
tillvaro i hemmet med egna tillhörigheter och hemkänsla var en styrka för att bättra självkänslan. 
I hemmet fanns tryggheten men samtidigt blev påminnelsen om förlust av förmågor och minnet 
av det gamla livet extra påtagligt där. När personerna mindes allt de gjort tidigare men som i sin 
nuvarande situation inte kunde göra upprymdes de av ledsamhet. Samtidigt som minnena bidrog 
till ledsamhet fanns ett nöje att kunna ta flykt till levande minnen av olika sinnesintryck och 
kärleksfullt tillreda dem. Att minnas sina förlorade förmågor beskrevs med sorg. Å andra sidan 
ansågs det som en del i hanteringen av sitt handikapp, att komma underfund med vad som inte 
klarades av och övervinna det. Fördelar på sjukhuset var tryggheten i att ha rutiner. Vetskapen 
om vad som händer och att ha kontroll över omgivningen och allt som rör sig ansågs viktigt för 
att tygla oro och hjälplöshet i nya jaget. 
 
Omgivningens betydelse för upplevelse av välbefinnande 
Efter en omskakande händelse som att drabbas av stroke beskriver personerna omgivningens 
betydelse för att återskapa balans i den nya person man upplever sig ha blivit. Att få stöd, 
ödmjukhet och förståelse från andra upplevdes hjärtvärmande.  
 
Stöd från andra personer 
En stor källa till återhämtning och lycka var det stöd personerna fick från deras nära och kära och 
de kände en stor tacksamhet gentemot dem. När rädsla fanns för att inte orka leva och när 
personerna fick lust att ge upp var närstående ett lyft tillbaka till livskraften. Det fanns ett stort 
behov av närhet och kärlek oavsett om det kom från sjukvårdspersonal, familj eller vänner. 
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Omtanke och visat stöd i form av brev, blommor eller samtal efter personerna insjuknat var 
värdefullt. Det beskrevs roligt att bli ihågkommen och känna sig som en viktig person. Besök 
från arbetskamrater, vänner och familj under den tid de befann sig på sjukhus eller något boende 
var högt värdesatt och gav dem ork och glädje som gjorde att kroppen kändes mer levande. 
 

Jag ville att folk skulle komma nära och jag behövde känna att de inte var rädda för mig. Jag var 
i desperat behov av vänlighet. Jag behövde kroppskontakt… jag behövde få positiv energi från 
dem som kom på besök (Bolte Taylor, 2009, s.129). 
 

Uppmuntran och stöttning var viktigt för tillfrisknande. Det var inspirerande att fira alla framsteg 
med någon i sin närhet. Att få känna att de i sin omgivning engagerade sig och trodde på en och 
ens förmågor gav en vilja och motivation till att fortsätta rehabiliteras. Det fanns ett behov att 
känna att man fortfarande hade ett värde. Praktiska saker som att exempelvis tillreda sitt hår eller 
inreda terrassen krävde en ork som inte alltid fanns hos de sjuka. Då fanns nära som engagerade 
sig och brydde sig för att göra vardagen så fin som möjligt. Omtanken från nära uppskattades och 
i efterhand kom glädje för att personer skött om en och att ha ett fint hår. Fysisk kontakt som 
kramar eller att få sina fötter ompysslade gav positiv energi, värme och trygghet.  
 

Här kommer en från personalen och ser mig i väntrummet och går direkt till mig. En stor varm 
kram, och utan ord, väller det fram värme åt mig. Det känns så bra och så tryggt och jag börjar 
gråta. Jag gråter för att jag ska sluta vara rädd (Olsson, 2008, s. 160). 

 
Behov av förstående omgivning 
Personerna kände att sjukdomen förändrat deras liv, hur dem upplevde sig själva som person 
samt hur omgivningen uppfattade dem som personer. Förståelse från omgivningen var önskvärt 
men inte alltid existerande. Det framkom att personerna bemötts med förutfattade meningar från 
människor som såg handikappet och inte personen bakom. Personer från omgivningen kunde höja 
rösten och behandla dem som korkade och smärtsamt blev de påminda om sitt handikapp.  
 
Förhållandet med en del nära gled längre isär samtidigt som det framkom nya vänner och en ny 
gemenskap med andra. För många knöts kontakter och samhörighet med andra patienter på 
sjukhus eller rehabiliteringshem. Det var roligt med någon i liknande situation som tvingades 
göra sig förstådd genom charader eller att ingen reagerade på ens funktionshinder. Vidare 
upplevdes att handikappade förstår varandra på ett speciellt sätt och har något gemensamt som en 
frisk person aldrig riktigt kan sätta sig in i. Två av personerna köpte hund ett tag efter de 
insjuknat och det beskrevs som återigen en livsförändrande händelse. I hunden fann de glädje, 
oändlig kärlek och en trogen vän för livet. De lärde sig att förstå varandra och kommunicera utan 
ord och det fungerade utmärkt.  
 
En normaliserad miljö med vårdpersonal utan vårdplagg framställdes som hälsofrämjande. 
Förståelse från vårdpersonal var viktigt för att känna bekräftelse som person och inte känna sig 
till besvär. 
 

Det är så skönt att hon pratar om sorg. Som om hon vet om den sorg jag mött flera 
gånger den här tiden kan hon klä av den. Nu kan jag möta sorg och veta att det inte är fel. 
Att det kommer till alla i min situation. Jag blir så stark för jag vet att hon vet (Olsson, 
2008, s. 106). 
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En ny kontext växte fram tillsammans med assistenter, logopeder, kuratorer, psykologer eller 
annan vårdpersonal. En lugn och förstående läkare lyfte fram trygghet, en psykolog bekräftade 
känslor och en kurator beskrevs som en container där ord, frågor och tankar kunde kastas vilket 
var en befrielse. Assistenter blev som en familj, som lärde sig förstå genom att tolka 
kroppsspråket och det beskrevs som en skön känsla. Det fanns behov att bli förstådd och älskad 
som den person man blivit. En vilja att bli bekräftade som sitt nya jag och inte personen som 
upplevdes försvunnen. Personerna skrev en bok för att få alla i omgivningen att förstå deras 
upplevelser. De ville att närstående och övriga omgivningen skulle ta del av deras känslor och 
tankar då de verbalt inte kunde uttrycka dem. De drabbade menar att de vet det som ingen annan 
kan förstå. Osynliga skador ska berättas för att de drabbade ska ses som friska men lite “udda”. 
De vill sprida sina erfarenheter till alla för att väcka kunskapen hos de som inte är drabbade för 
enligt dem är vi alla varandras resurser. De uttrycker en önskan att alla i deras omgivning ska 
förstå deras upplevelser.  
 
“Älska mig för den jag är idag. Tvinga mig inte att bli den jag var förut, jag har en annan hjärna 
nu.” (Bolte Taylor, 2009, s.190).  
 
DISKUSSION 
 
Studiens resultat besvarar syftet och belyser att livssituationen förändras hos personer som 
drabbats av stroke. Livet möts av nya förutsättningar med en kropp som är förändrad. Den 
upplevdes som en sorg då förlust av förmågor skapar en förändrad identitet. Att återskapa en 
maktbalans och återta kontrollen över sina kroppar upplevdes betydelsefullt. Stöd från andra 
personer och en förstående omgivning är värdefullt för upplevelsen av välbefinnande. 
 
Metoddiskussion  
Studiens resultat baseras på självbiografier skrivna av personer som insjuknat i stroke. En 
kvalitativ ansats valdes och anses lämplig då den syftar till att bättre förstå hur personers 
upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov kan mötas (Friberg, 2012). Självbiografier 
anses vara en lämplig källa för datamaterial då de ger en fördjupad kunskap. De utgör empiriskt 
material och är primärkällor som kan förmedla hur det är att leva i en speciell situation 
(Dahlborg-Lyckhage, 2012). Genom utgångspunkt från en skriven berättelse är det möjligt att 
utgå från den värld människor lever sina vardagliga liv i, det vill säga livsvärlden (Dahlberg & 
Segesten, 2010).  
 
Det är svårt att göra en kvalitetsgranskning på självbiografier då de utgår ifrån upplevelser och 
erfarenheter. Men även om det är en källa som enbart bygger på författarens egna tolkningar av 
världen så innehar den ändå trovärdighet för den är sann och förmedlar det som finns i 
författarens tankar (Segesten, 2012b). Det är den drabbades verklighet, personens ord och uttryck 
för att beskriva upplevelser vilket studien ämnade få fram. Studiens resultat grundas på fem 
personers upplevelser. Hade ytterligare biografier använts kunde resultatet möjligen fått en större 
omfattning, ett bredare djup och fler vinklar men resultatet gav ändå en fördjupad kunskap om 
personernas upplevelser i en ny livssituation. 
 
Intervjuer eller vetenskapliga artiklar är alternativa insamlingsmetoder till kvalitativa studier. 
Vetenskapliga artiklar uteslöts då författarna anser sig erhålla djupare inblick i personernas 
livssituation genom självbiografier. Intervjuer valdes bort då författarna är oerfarna och osäkra 
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med intervjuteknik. I en intervjusituation krävs att forskaren har en försiktig balansgång mellan 
neutralitet och närhet till informanten för att kunna uppfatta den information som erhålls och 
besitter ett större ansvar att datainsamlingen blir korrekt (Forsberg & Wengström, 2013). En 
annan svårighet med intervjuer hade varit om informanten inte kunnat uttrycka sig verbalt. Texter 
och skrivna berättelser används för att ge information om fenomen som inte kan undersökas 
genom direkt observation eller intervju (a.a.). Fördelen med intervjuer är möjligheten att rikta 
uppmärksamheten mot ett ämne genom att ställa följdfrågor och skulle kunna ge ett djupare 
resultat men det är inte säkert då vissa har lättare att uttrycka sig i skrift. Författaren till 
självbiografin har valt vad som ska berättas och det finns då en risk att information går förlorad. 
Upplevelsen är densamma oavsett intervju eller biografi och resultatet skulle förmodligen blivit 
liknande.  
 
Ett inklusionskriterie för studien var att självbiografierna skulle vara skrivna av den drabbade 
själv eller med hjälp av medförfattare. Detta för att få fram den drabbades egna beskrivningar av 
sina subjektiva upplevelser. En utav böckerna var skriven med den drabbades egna ord men av en 
medförfattare eftersom funktionsnedsättning hindrade personen att skriva själv. Likväl beskrevs 
det i boken att det är personens berättelse och subjektiva erfarenheter som skildras. Ett annat 
inklusionskriterie var att biografierna skulle vara skrivna av personer mellan 30 och 60 år 
eftersom det är en yrkesverksam ålder och dessa personers livssituation antagligen ser annorlunda 
ut jämfört med en äldre persons livssituation. Biografier som ej var skrivna på svenska 
exkluderas då bättre förståelse för textens innebörd och större inblick i den drabbades 
livssituation erhölls och för att undvika risken för feltolkning och missad information vid 
översättning från ett annat språk. Till studien användes böcker från Frankrike och USA där en 
översättning till svenska gjorts men böckerna var utgivna av tillförlitliga svenska förlag och 
fackgranskade. Därmed anses översättningen inte hindra eller förvränga personens budskap och 
biografierna inkluderades. Inklusionskriterie var självbiografier utgivna de senaste tio åren, men 
eftersom sökningen inte resulterade i tillräckligt antal biografier utökades sökningen till 20 år. En 
självbiografi med utgivningsår 1992 av Mildred Åsén (Att få stroke och komma tillbaka) 
inkluderades i studien eftersom den efter granskning visade sig vara relevant och användbar i 
förhållande till syftet. Biografin beskrev innehållsrikt upplevelsen av livet efter en stroke där 
känslor och erfarenheter skildrades vilket gjorde materialet relevant för syftet. Rosberg (2012) 
menar att en studies resultat bör vara meningsfullt och inspirera till nytänkande. Ett annat motiv 
till att titeln inkluderades var subjektiva erfarenheter inte har förändrats avsevärt på 20 år. 
Möjligen kan utvecklingen inom sjukvård, teknik och samhället påverkat upplevelser till viss del, 
men upplevelser kring en förändrad kropp, identitet och behov av kärlek har inte förändrats under 
den aktuella perioden. Dahlberg och Segestens (2010) bok är baserad på kunskap grundad på en 
stor mängd kvalitativa studier som bland annat innehåller skrivna berättelser. Framväxten av 
boken tog 25 år och dess vårdvetenskapliga kunskap används idag flitigt inom 
sjuksköterskeutbildningen (a.a.), vilket innebär att upplevelser beskrivna från bland annat 1990-
talet grundar den teoretiska kunskap som appliceras i vårdutbildningar idag. Materialet från äldre 
biografier kan därför anses vara lika användbart trots att det togs fram för 20 år sedan. 
 
Författarna läste enskilt samtliga självbiografier och följde metoden för manifest kvalitativ 
innehållsanalys. Det är en vanlig analysmetod för kvalitativa studier och genom att göra en 
innehållsanalys på ett systematiskt vis erhålls beskrivningar av specifika fenomen (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012). En svaghet kan dock vara att författarna arbetade med 
analysmetoden för första gången och att Graneheim och Lundman (2004) menar att ju mer man 
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använder en forskningsmetod och bekantar sig med den, desto pålitligare blir resultatet. Det som 
styrker tillförlitligheten i ett korrekt resultat är med vilken noggrannhet analysen gjorts. 
Meningsenheter lyftes ut enskilt för att sedan gemensamt sammanställas och analyseras. 
Innehållet i varje text diskuterades för att säkerställa att kodningen stämde med textens innehåll 
och att kategorierna som formades skildrade helhet över textens innebörd. Trovärdigheten stärks 
genom att tillvägagångsätt och exempel på hur meningsenheterna kategoriserats finns bifogade 
till studien (Hällgren-Graneheim & Lundman, 2012). I resultatet framförs citat för att styrka och 
skildra de upplevelser som återges i biografierna för att ge ett tillräckligt beskrivande resultat som 
läsaren kan bedöma värdet av (Polit & Beck, 2010).  
 
I kvalitativa studier kan evidens användas i betydelsen att vara vägledande för det praktiska 
vårdarbetet (Friberg, 2012). Den fördjupade kunskapen författarna erhåller kan appliceras i 
vårdarbetet genom att skapa bättre förutsättningar för ett bra möte med personer som drabbats av 
stroke. Trots att kunskapen kan forma förutsättningar för god omvårdnad är överförbarhet av 
erfarenheter i resultatet svårt då hänsyn alltid bör tas till individens unika upplevelse och 
resultatet kan inte appliceras generellt. Det är inte säkert att alla personer som drabbats av stroke 
upplever det som resultatet redovisar men genom en ökad medvetenhet om upplevelser och 
känslor som kan erfaras underlättas vårdpersonals stöd för välbefinnande och bekräftelse. Varje 
individ ska bemötas med ett livsvärldsperspektiv efter individuella förutsättningar och 
generaliserbarhet är därför svårt att uppnå. Kvalitativ metod fokuserar på upplevelser där mening 
är en mer styrande faktor än generaliserbarhet (Holloway & Wheeler, 2010).  
 
Att vara öppen och följsam kännetecknas av en vilja att försöka förstå, men öppenhet har också 
begränsningar i form av förförståelse och förutfattade meningar. Det finns ingen person helt utan 
erfarenheter eller kunskap och därmed kan öppenheten inte vara total (Dahlborg-Lyckhage, 
2012). Även teoretiska kunskaper kan innebära en begränsning. För att kontrollera förförståelse 
reflekterade författarna återkommande under analysprocessen om egna föreställningar och 
kunskap för att bli medvetna samt kunna tygla dem. Reflekterande görs för att undvika inverkan 
på fortgående undersökning (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Detta var ett viktigt element i analysen 
och således har en ny helhet och förståelse för hur det kan upplevas att drabbas av stroke 
förvärvats. 
 
Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer att personerna som drabbats av stroke upplevde sin livssituation 
förändrad. Kroppen upplevdes som något främmande, någon annans som utgjorde begränsning 
för deltagande i omvärlden. Upplevelsen av en ny kropp med förlorade förmågor skapade 
otrygghet, oro, rädsla och förlust av identitet. Personerna kände inte igen sig själva och beskrev 
upplevelsen som att befinna sig på okänd mark. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 
otrygghet innebär att leva med en känsla av hot, leva ensam och tappa kontroll över kroppen. En 
förändrad eller störning i kroppen påverkar hela existensen och möjlighet att genomföra 
livsprojekt som hör till hälsa och välbefinnande (a.a.). Carlsson, Möller och Blomstrand (2009) 
skriver att efter en stroke känner sig personer ofta som en annan person än före insjuknandet. 
Trötthet och personlighetsförändringar är ofta osynliga handikapp. En stroke är en stor 
livsförändrande händelse som ibland kräver livslånga strategier för att uppnå en acceptabel 
livssituation. Ett annat perspektiv efter insjuknandet som framkommer i samma studie är 
skräcken att ha kommit ett steg närmre döden. Oro för att leva med ett livshotande tillstånd och 
riskfaktorer samt rädsla för att drabbas av en ny stroke beskrivs (a.a.). Rädsla att leva nära döden 
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och att förebygga ett nytt insjuknande var inget som framkom i självbiografierna och således ej i 
studiens resultat. Istället undrade de varför de hade drabbats.  Därmed drar författarna till denna 
studie en slutsats att det är viktigt med upplysning och förespråkande av hälsosam livsstil hos 
vårdpersonal och till samhället för att orsaker till stroke ska komma till allmänhetens kännedom 
för att förebygga dess uppkomst. Önskan att öka kunskapen om stroke hos allmänheten var något 
som framkom i resultatet. En anledning till att skriva självbiografier om sin sjukdom var att 
sprida sina erfarenheter och tankar. Varje år arrangerar Strokeförbundet Strokedagen för att 
sprida information om sjukdomen till allmänheten (Strokeförbundet, 2014b). Detta kunde göras 
oftare eftersom det i studiens resultat framkom ett behov av en förstående omgivning, vilket kan 
skapas genom information. 
 
En annan anledning till varför personerna skrev självbiografierna var att det upplevdes som en 
meningsfull och stimulerande handling samt en uppgift för att lättare kunna hantera sina tankar. 
Baggens och Sandén (2009) menar att genom konstruerande av en berättelse skapas förståelse för 
nya livssituationen och mening i det avbrott av livsberättelsen och identiteten som sjukdom 
orsakar. Genom att berätta sin historia tar den nya kartan form och den förändrade kroppen blir 
igenkänd i historierna (a.a.).  
 
Resultatet visar att de som drabbats av stroke mötte världen under nya förutsättningar där ett nytt 
perspektiv på livet beskrevs. Intressen förändrades och prioriteringar för vad som gav glädje och 
välbefinnande var annorlunda jämfört med före insjuknandet. Personerna uppskattade små saker i 
livet på ett sätt som tidigare tagits för givet och materiella ägodelar var inte längre lika viktiga. 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att sjukdom förändrar ens syn på världen och ens sätt att 
vara. Sammanhangen, den egna identiteten och meningen i livet omvärderades i takt med en 
växande insikt om hur ens kropp påverkats av sjukdom. Materiell egendom fick ett mindre 
intresse då istället relationer med nära och kära prioriterades (a.a.). Betydelsen av stöd och 
förståelse från nära personer betonades också i studiens resultat. Närstående väckte liv i 
personernas livskraft och gentemot dem fanns en stor kärlek och tacksamhet. Omtanke från 
vänner, kollegor, sjukvårdspersonal och familj gav värme till deras hjärtan och främjade 
välbefinnande. Dahlberg och Segesten (2010) menar att hälsa i termer av välbefinnande kan 
förekomma trots sjukdom, men då måste tillvaron kännas meningsfull och känsla av trygghet 
finnas vilken kan främjas av närhet till andra. 
 
Resultatet visar att personerna upplevde det skönt att vara i gemenskap med andra 
funktionshindrade som befann sig i liknande situation. Där beskrevs glädje och ett nytt 
sammanhang och därmed skulle grupprehabilitering kunna vara positivt för dessa personer. 
Schouten, Murray, Boshoff, Sherman och Patterson (2011) framställer grupprehabiliteringens 
positiva utkomster och att gruppen ger de drabbade en social samvaro och en känsla av 
tillhörighet. Deltagarna kände att de fick den individuella hjälp de behöver även i grupp. 
Socialstyrelsen (2009) rekommenderar tidig utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmet då 
detta gynnar patientens självständighet och egenvårdsmöjligheter. Det leder till att fler personer 
återgår till hemmet och därmed minskar möjligheten att ha kontakt med andra i samma situation 
vilket studiens resultat visar vara fördelaktigt. Det beskrivs även i resultatet att personerna 
upplevde trygghet i sitt eget hem. I hemmet var påminnelsen om handikappet större då 
vardagsrutiner de tidigare kunde utföra utan problem inte var möjligt längre men samtidigt kände 
de en stark hemkänsla och det gav självkänslan styrka.  
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I resultatet framkommer att de drabbade uttryckte en önskan att kunna sysselsätta sig och om 
möjligt kunna arbeta igen. Det fanns ett behov att vara delaktig och ha en uppgift. Personerna 
som skrev biografierna hade drabbats av stroke i yrkesverksam ålder och kunde inte behålla sitt 
arbete då funktionsnedsättning eller trötthet som följd av insjuknandet hindrade dem. Personerna 
hindrades att delta i sociala aktiviteter och sammanhang och att vara delaktig och känna 
gemenskap ansågs värdefullt för att få mening i vardagen. Schouten et al. (2011) beskriver att 
patienter ser rehabiliteringskliniken som ett tillfälle att träffa och aktivera sig med andra då 
övriga aktivitetstillfällen annars är begränsade. I Brunborg och Ytrehus (2014) studie 
framkommer att sociala nätverk är ett viktigt forum för meningsfulla aktiviteter. Under 2000-talet 
har internet blivit ett medium för att sprida erfarenheter av att leva med 
kommunikationssvårigheter men också stöd, kontakt och lärande mellan personer som är i 
liknande situation (Carlsson, 2009). För de som är bekanta med att använda internet skulle det 
kunna vara ett värdefullt forum att erbjuda men då internet inte är ett alternativ bör till exempel 
gruppterapi eller sociala träffpunkter finnas för att främja gemenskap.  
 
I resultatet redovisas att förlust av talförmågan var främmande, sorgligt och smärtsamt. Känsla av 
maktförlust beskrevs i samband med att mista språket då deras åsikt och behov inte kunde 
uttryckas. Logopedens värdefulla betydelse framkom genom hjälpen att förbättra möjligheterna 
att kommunicera med omvärlden och således göra sin vilja hörd och minska den avskärmning 
som beskrevs. Baggens och Sandén (2009) fastställer att kommunikation är en grundläggande 
social aktivitet. Anderson och Whitfield (2013) beskriver hur personer drabbade av stroke känner 
sig nervärderade och att sjukdomen tagit bort makten och positionen för att kunna få andra att 
lyssna på deras åsikt.  
 
Studiens resultat visar att personerna kände skam över den situation de hamnat i och att de ibland 
drog sig undan folk de kände för att inte visa sig svaga. Det är vanligt att personer som drabbats 
av stroke konstant får slåss mot stereotyp att vara handikappad och även bland de drabbade finns 
en nedvärdering och många vill inte bli associerade med funktionsnedsättning (Andersson & 
Whitfield, 2013). De får ständigt argumentera för vad de klarar av och är sårbara för hur andra 
personer behandlar och placerar dem. För att återta sin sociala status belyses vikten att ha en 
maktfull person som stöttar och kan ta ställning för en (a.a.). En jämförelse kan skildras från 
denna studies resultat där personerna många gånger var tvungna att själva ta ställning och ordna 
med praktiska saker som sjukersättning och försäkring. Att behöva sitta i telefon och söka hjälp 
för att få det stöd de har rätt till beskrevs som ansträngande. Dock vilar ansvaret på samhället att 
hjälpa till med sådana saker och att dessa personer bör erbjudas hjälp. En kurator kan då vara 
hjälp i syfte att ge patienten kunskap och möjlighet att ta del av samhällets resurser vid sjukdom 
och funktionshinder. 
 
I resultatet framkommer att personerna som drabbats var beroende av andra personer eller 
hjälpmedel för att förflytta sig eller göra sin röst hörd och det beskrevs som en begränsning i 
livet. Dock framkommer en känsla av självständighet när möjlighet erhölls att kunna köra 
rullstolen själv och förflytta sig på egen hand. I dagens samhälle pågår ett ständigt arbete på 
riksdagsnivå för bättre handikappanpassat samhälle. Exempel är Plan- och byggnadslagen (SFS 
2010:900 kap. 2, 6 §) som innefattar att när nya offentliga byggnader planläggs ska det finnas 
möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området. 
Trots detta tas inte hänsyn i tillräckligt stor utsträckning och kontroller och förbättringar bör 
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därför ske. Som exempel finns idag inte alltid ramp där det finns trappor och därmed är det inte 
anpassat till funktionshindrade. 
 
I resultatet framförs att hopp om att bli återställd eller bli bättre var nyckeln till att fortsätta träna 
och återta kontrollen över kroppen. Framsteg gav personerna känsla av hopp, motivation och 
stärkte självkänslan. Betydelsen av hopp för personer som drabbats av stroke belyser Tutton, 
Seers, Langstaff och Westwood (2011). Hopp har stor betydelse för att kämpa mot en bättre 
morgondag och identifieras som ett värdefullt inslag i hur människor finner mening i 
återhämtning från sjukdom. Hopp uttrycks som en stark önskan att återhämta sig, komma tillbaka 
till det normala och en tid att reflektera över sina liv så långt (a.a.). I föreliggande studies resultat 
beskrivs vikten av att ha mål och att sträva för att bli bättre. Personerna ville inte höra hur 
omöjligt det skulle vara att kunna gå igen och att de hade alltför optimistiska mål uppsatta. Här 
kan en jämförelse göras med Tutton et al. (2011) som beskriver vårdpersonals syn på hopp. Det 
anses svårt för vårdpersonal att avgöra vad som är rätt sak att säga för att inte förvränga 
sanningen men samtidigt stärka mottagarens hopp. Det krävs en balans mellan att ge och ta hopp 
för att de drabbade ska ha en realistisk tillförsikt till framtiden. Det beskrivs som en utmaning att 
hålla patientens hopp uppe utan att ge dem falskt hopp (a.a.).  
 
Genom att öppet och följsamt se till en persons livsvärld kan information delges för vad som 
inger varje unik individ hopp och vad sjuksköterskan kan göra för att stärka den känslan. Den 
vårdvetenskapliga kunskapen kan berika vårdandet på ett sätt som sätter patient och hälsa i fokus 
(Dahlberg & Segesten). All samlad kunskap utgör en viktig referensram för varje vårdande 
situation som en sjuksköterska befinner sig i, men den samlade kunskapen måste kritiskt granskas 
och nogsamt avvägas i relation till personen i den aktuella situationen (a.a.). Kunskapen i 
studiens resultat kan främja god vård och användas av sjuksköterskan i möten med personer som 
drabbats av stroke. 
 
Författarna konstaterar att mer forskning utifrån den drabbades perspektiv behövs. I resultatet 
finns ett stort behov av förstående omgivning och skulle kunskapsnivån om stroke öka både på 
samhällsnivå, inom sjukvården och hos anhöriga kan ett utanförskap och isolering hos de 
drabbade undvikas och välbefinnandet främjas. Exempel på forskning skulle därför kunna vara 
om vilka konsekvenser som kan uppstå av sociala interaktioner och bemötande av 
funktionshindrade i samhället. Då betydelsen av logopedens roll framkom i så stor utsträckning i 
föreliggande studie skulle mer forskning kunna göras endast om hur kommunikationen kan 
stödjas och logopedens hjälp främjas.  
 
Slutsatser 
Resultatet visar att livssituationen förändras hos personer som insjuknat i stroke. Personerna 
drabbas av synliga men också osynliga funktionsnedsättningar vilka orsakar känsla att vara sårbar 
och hjälplös. Samtliga funktionsnedsättningar gör att personerna upplever sin kropp främmande 
och i samband med det ifrågasätts identiteten. De beskriver en ensamhet att inte känna 
tillhörighet och känslor av oro, rädsla och otrygghet är återkommande. Resultatet påvisar hur 
viktigt det är att öka allmänsjuksköterskans förståelse för hur det kan upplevas att drabbas av 
sjukdom som förändrar kroppen och vilka känslor som kan uppstå. Genom att ta del av den 
utsatthet som personerna upplever har ökad kunskap erhållits avseende hur stroke kan påverka en 
människa. Genom kunskapen kan människan bakom sjukdomen ses och oro samt rädsla lättare 
fångas upp. Därigenom kan trygghet stödjas och bättre vård och möten skapas.   
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Titel: Min stroke 
Författare: Jill Bolte Taylor 
Utgiven årtal: 2009 
Land: USA (översatt till svenska) 
 
Jill drabbas av en hjärnblödning i vänstra hjärnhalvan när hon endast är 37 år gammal. Hon är då 
hjärnforskare vid Harvards universitet och mitt i livet. Hon skriver om den morgon då hennes 
förmågor som att tala, skriva, läsa och gå försvann, hur hennes uppfattning av världen som den är 
försvinner och hennes minnen utplånas. Jill beskriver de faktorer som kom att bli viktiga i hennes 
återhämtning och hur hon gjorde för att rehabiliteras. Hon beskriver på ett lättförståeligt, 
intressant och pedagogiskt sätt vad som hände i hjärnan. En bok om en hemsk händelse ur ett 
optimistiskt perspektiv. I slutet av boken finns tips och en lista som hon tror skulle hjälpa 
personer som drabbats. Dessa har hon skrivit utifrån hennes egna erfarenheter. Jill skrev boken 
som hjälp för andra personer som drabbats av eller kommer i kontakt med personer som drabbats 
av någon form av hjärnskada. 
 
Titel: Att få stroke och komma tillbaka 
Författare: Mildred Åsén 
Utgiven: 1992, andra upplagan 1997 
Land: Sverige 
 
Mildred är en kvinna som har en fungerande vardag med ett jobb som lärarinna, familj, hus och 
barn. Hon drabbades av en smygande infarkt och blev gradvis sämre under en lång tid. Ingen 
kunde hitta vad felet var och situationen blev mer och mer hopplös för Mildred och hennes 
familj. Slutligen görs en mer grundlig undersökning och att hon fått en propp i vänster hjärnhalva 
konstateras. Hon beskriver sin kamp om hur det är att tappa tal, skrift och att kunna läsa och att 
åter lära sig dessa färdigheter för att kunna ta sig tillbaka till vardagen. Mildreds bok vänder sig 
till alla som kommer i kontakt med stroke. Hon vill uppmärksamma och informera alla om de 
problem hon möter, även utanför sjukvården. 
 
Titel: Fjärilen i glaskupan 
Författare: Jean-Dominique Bauby 
Utgiven: 1997, andra upplagan 2008 
Land: Frankrike (översatt till svenska) 
 
Jean-Dominique är 42 år och framgångsrik chefredaktör för franska Elle när han en dag 
drabbas av hjärnblödning. Han blir innesluten i så kallat “lock in syndrom”, ett tillstånd där 
personen blir instängd i sin egen kropp, med bibehållen intellektuell förmåga. Jean-
Dominique blir totalförlamad och kan endast kommunicera genom att blinka med ett öga. 
Med hjälp av en förlagsredaktör och sina blinkningar som verktyg skriver han en bok om sina 
tankar, upplevelser och erfarenheter av att vakna upp efter att ha drabbats av stroke och livet 
därefter. Tre dagar efter boken utkom i Frankrike avlider Jean-Dominique, tre år efter han 
drabbades av stroke. Boken är skriven till allmänheten men främst till hans två barn 
Théophile och Céleste, i hopp om många fjärilar. En fjäril är symbol för själen och 
pånyttfödelse men även för glädje och lycka.  
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Titel: Vändtänd 
Författare: Margareta Olsson 
Utgiven: 2008 
Land: Sverige 
 
Vid 59 års ålder drabbas Margareta av stroke. Sjukdomen påverkade språkcentrumet hos 
Margareta och hon får diagnosen afasi. Hon har svårt att tala och förstå tal, och beskriver en 
ständig trötthet. Hon berättar om sina tankar, känslor, erfarenheter i kampen mot sjukdomen 
och sin nya främmande situation. Boken är en berättelse om hur delar av första månaderna 
efter stroken upplevs. Med sin bok vill hon sprida sina erfarenheter och information till alla. 
Hon vill med boken få fler att förstå vad en stroke kan innebära i hopp om att hjälpa andra 
med handikapp. 
 
Titel: Mitt andra liv: en berättelse om att drabbas av stroke 
Författare: Ingrid Trollsten 
Utgiven: 2010 
Land: Sverige 
 
Ingrid är 39 år, ensamstående och framgångsrik mäklare i Stockholm. En dag drabbas hon av två 
proppar i hjärnan. Boken börjar med att Ingrid vaknar upp på sjukhuset, totalförlamad och kan 
inte tala. Efter följer en dagboksskildring av hennes kamp för att komma tillbaka. Hon berättar 
från tiden på sjukhuset som strokepatient, livet på rehabiliteringshemmet och flytten till den nya 
anpassade lägenheten. Ingrid beskriver sina erfarenheter och hur hon handskas med den nya 
livssituationen. Vidare berättar hon om fördomar, motgångar, framstegens stora betydelse och om 
kärleken till sina närmaste och hunden Eddie. Ingrid avled samma år som hennes bok gavs ut, nio 
år efter hon drabbades av stroke. Med sin berättelse ville hon inspirera läsaren att omvärdera 
sättet att leva på. 
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Exempel på kvalitativ innehållsanalys      Bilaga 3 s. 1(3) 
 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Vaknade av att någon 
kommer in genom dörren. 
Det är yngsta dottern med 
barn och man. Så glad jag 
blir! Jag är så glad att de är 
här. 

Dotter med barn 
och man kommer. 
Är så glad att de 
är här. 

Familj ger glädje   

Min starka arme med 
morska män och kvinnor 
som blåser ork i mig, blåser 
mig framåt. Så tacksam jag 
är som har den här armen. 
Alla mina tidigare 
anställda, alla kollegor i 
företag som jag både sålt 
och köpt till, alla kunder, 
alla inom vården, alla nära, 
alla grannar, alla bekanta, 
alla som hörts att jag 
drabbats av skadan och 
bara vill kramas. 

Tacksam för alla i 
min närhet. De 
blåser ork i mig. 
Blåser mig framåt. 

Nära ger ork  
 
 
 
Stöd från andra 
personer 

 
 
 
 

    Omgivningens 
betydelse för att 
känna 
välbefinnande 

Man blir som en familj 
med sina assistenter, i alla 
fall har det blivit så för 
mig. Mina assistenter har 
blivit väldigt duktiga på att 
tolka mitt kroppsspråk. Det 
känns väldigt skönt för 
mig. 

Familj med sina 
assistenter. De 
kan tolka mitt 
kroppsspråk. 
Känns skönt. 

Blir förstådd  
 
 
Behov av 
förstående 
omgivning 

 

Jag behövde känna att folk 
älskade mig inte för den 
person jag varit utan för 
den jag var på väg att bli. 

Behövde känna 
mig älskad för 
personen jag var 
på väg att bli. 

Behöver bli 
älskad för den jag 
är. 
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Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

En av nycklarna till att jag 
har lyckats återhämta mig så 
framgångsrikt är att både 
G.G. (mamma) och jag hade 
ett enormt tålamod 

Tålamod hos mig 
själv och mamma 
var nyckel till 
återhämtning. 

Nyckel till 
återhämtning 
var tålamod 

Att återta 
kontrollen 

 

Det är roligt och jag märker 
att jag kan skriva ganska så 
bra. Det här är roligt för nu är 
jag aktiv och då märker jag 
att jag lever och har en 
uppgift. 
 

Det är roligt när jag 
märker att jag kan 
skriva. Jag lever 
och har då en 
uppgift. 

Klara av och ha 
en uppgift är 
roligt. 

  

Allt är som är nytt i min värld 
nu är saker jag inte behövt 
fundera över förr. Alla dessa 
regler, lagar, inkomster och 
till och med att sätta igång 
med att förstå hur min egen 
kropp, även själ fungerar 

Allt som är nytt är 
saker jag inte 
behövt fundera på 
förut. Måste sätta 
igång med att 
förstå hur kropp 
och själ fungerar. 

Nya saker att ta 
hänsyn till. 

En ny tillvaro 
framträder 

Möta världen med 
nya 
förutsättningar 

Det är härligt väder idag och 
jag njuter av att låta strålarna 
smeka min kropp. Jag vill 
inte avstå från dessa sköna 
strålar. Det är ju ett av de få 
nöjen jag har kvar. 

Härligt väder och 
jag njuter av att 
sola. Vill inte avstå 
från dessa sköna 
strålar. Ett av de få 
nöjen jag har kvar. 

Har få nöjen 
kvar 

  

När jag fick min första 
permobil kände jag en 
hatkärlek till den. Nu har 
hatet minskat och idag känner 
jag mer kärlek. Det beror nog 
på att jag insett att jag inte 
klarar mig utan den. 

Känner nu mer 
kärlek till min 
permobil. Beror nog 
på att jag inte klarar 
mig utan den. 

Klarar mig inte 
utan permobil 

 
Att vara 
beroende av 
hjälp 

 

Förr tyckte jag inte om att ta 
emot hjälp, men i det här 
tillståndet av mental 
otillräcklighet så var jag 
tvungen att låta andra 
människor göra saker åt mig. 

I det här tillståndet 
av mental 
otillräcklighet var 
jag tvungen att låta 
andra göra saker åt 
mig 

Tvungen att ta 
emot hjälp. 
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          Bilaga 3 s. 3(3) 
 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag har blickpares, en 
störning i ögonmotoriken, 
får jag veta, och det går 
inte att operera, eller 
rättare sagt, man gör det 
inte för det kan bli värre. 
Det gör mig ledsen, för 
det innebär att jag aldrig 
kan läsa eller se på teve. 

Har blickpares. Går 
inte att operera. Det 
gör mig ledsen att jag 
aldrig kan läsa eller se 
på teve.  

Ledsen att inte 
kunna läsa eller 
se på tv. 

 
 
 
 
 
 
 
Att förlora 
förmågor 

 

Jag kan inte röra min 
kropp. Jag blir hysteriskt 
ledsen och börjar gråta. 
Det är overkligt och 
förfärligt och samtidigt 
mycket påtagligt. 

Kan inte röra mig, 
blir hysteriskt ledsen. 
Det är overkligt, 
förfärligt men 
samtidigt påtagligt 

Förfärligt att 
inte kunna röra 
kroppen. 

 Upplevelse av en 
förändrad kropp 

Nu blir det konstigt i 
mina tankar igen. Jag blir 
trött, orolig och jag vet att 
jag inte klarar det här. Det 
är som att lägga pussel, 
men jag känner inte igen 
delarna och de passar inte 
heller i det här pusslet. 
Det här är ingenting jag 
kan hantera och jag blir 
rädd. 

Konstigt i tankarna 
igen. Jag blir trött och 
orolig. Det här är 
ingenting jag kan 
hantera och jag blir 
rädd.  
 

Svårt att hantera 
oroliga tankar. 

 
 
 
 
En förändrad 
identitet 

 

Kanske mitt andra jag tog 
med sig min säkerhet. Jag 
är otrygg, osäker och ofta 
rädd. 

Mitt andra jag tog 
med sig min säkerhet. 
Är ofta otrygg, osäker 
och rädd. 

Nya jaget är ofta 
osäker, rädd, 
otrygg 

  

Jag är utanför. Jag ingår 
inte i något sammanhang. 
Jag har ingen tillhörighet. 
Jag är inte med i ett 
samtal 

Jag är utanför, ingår 
inte i något 
sammanhang, har 
ingen tillhörighet. Är 
inte med i samtal. 

Utanför 
sammanhanget. 

 
 
 
Avsaknad av 
sammanhang 

 

Jag blir mer vaken på 
omgivningen och rör mig 
i fler miljöer, men det är i 
alla fall svårt. Jag känner 
mig fortfarande utanför 
och inte riktigt med i 
sammanhanget. 

Rör mig i fler miljöer 
men känner mig 
fortfarande utanför 
och inte med i 
sammanhanget 

Känner mig 
utanför 
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