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             Att uppleva självständighet och beroende efter stroke 

                    tolkat utifrån ett empowerment perspektiv 

                                     Carina Lundqvist 

                                 Institutionen för hälsovetenskap 

                                   Luleå tekniska universitetet 

 

Abstrakt 
Människor med stroke upplever det svårt att förlora sin självständighet 
och bli beroende av andra. De upplever sig mer motiverade, tar mer 
initiativ och känner större ansvar över sitt liv om rehabiliteringen sker i  
hemmet. Syftet med denna studie var att beskriva människors upplevelser  
av självständighet och beroende ett år efter stroke. I studien deltog fem  
personer med stroke. En kvalitativ latent innehållsanalys användes för att 
analysera intervjutexten. Analysen resulterade i fyra huvudkategorier 
och nio underkategorier. Huvudkategorierna är; Att sträva efter 
självständighet, Att få andras stöd är viktigt, Att förlora självständigheten, 
Att livet har satt sina spår. Resultatet visar att människors upplevelser av 
självständighet och beroende ett år efter stroke kan sammanfattas i de fyra 
huvudkategorierna. Resultatet visade att deltagarna i denna studie ville vara 
självständiga och strävade efter att klara mer än idag. De beskrev hur de fick 
stöd av andra så de kunde vara självständiga samtidigt som de beskrev hur 
andra styrde och begränsade. Stroke hade även lett till förluster och 
omvärderingar av livet. Diskussionen tolkades utifrån ett empowerment 
perspektiv. Deltagarna beskriver en inre positiv drivkraft som gör att de 
strävar mot självständighet. Genom andras stöd, gemenskap, trygghet 
möjliggörs det liv de vill leva. De beskriver ett medberoende. De beskriver 
förlust av kontroll, maktlöshet, men även en ökad tolerans, styrka, trygghet 
så de lättare kunde hantera stroke. 
 
 
Nyckelord: Stroke, självständighet, beroende, empowerment, kvalitativ 

latent innehållsanalys 
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Att leva med stroke innebär att de flesta människor måste möta förändringar av 

sitt liv både fysiskt,, socialt och emotionellt (Sisson, 1998; Burton, 2000a,). Även 

om personer som insjuknar i stroke kan återvända till sitt hem och till sin vardag, 

har många fortfarande restsymtom som påverkar hela människan (Nilsson, 

Jansson & Norberg, 1997; Wilkinson mfl. 1997). Att komma hem innebär att nya 

frågor dyker upp som ofta handlar om att hantera den nya situationen i vardagen 

som kan vara känslomässig och svår (Nilsson mfl. 1997; Burton, 2000a). 

Människor med stroke befinner sig i en helt ny livssituation, som de successivt 

måste lära sig hantera (Nilsson, Jansson & Norberg, 1999; Dowswell mfl. 2000).  

 

Det är viktigt för människor att deltaga i in social miljö så även för människor 

med stroke. Det uppmuntrar dem till att lära sig att hantera sin nya situation 

tillsammans med andra (Burton, 2000a). En del människor som lever med stroke 

beskriver att efter sjukdomen har de hamnat i en helt ny värld. Kroppen beskrivs 

som främmande och skild från sig själv. Många väljer att leva ett mindre aktivt liv 

än de gjort tidigare gjort och vad de egentligen skulle kunna klara av. En del 

personer med stroke upplever att omgivningen ser på dem om de t ex går 

annorlunda eller hänger med ena armen. De känner irritation när omgivningen 

misstolkar deras beteende och fylls av ett behov att förklara sin framtoning till 

människor som de inte känner (Ellis-Hill, Payne & Ward, 2000). Livet efter stroke 

kan innebära att det sociala livet har blivit inskränkt och beroende av att 

människor kommer och hälsar på utan att själva kunna besöka andra 

(Hafsteindóttir & Grypdonck, 1997; Sisson 1998; Dowswell mfl. 2000).  

 

En del människor som lever med stroke har ofta kvar en bild av sig själva innan 

insjuknandet i stroke som de ibland kan ha svårt att släppa, de beskrev bla att de 

ville vara sitt gamla jag (Nilsson mfl. 1999; Dowswell mfl. 2000). Enligt Burton 

(2000a) börjar den ”riktiga” rehabiliteringen då de återvänder hem och kontakten 

med hälso- och sjukvården vården bryts. Enligt Andersson (1992) kan de då 

uppleva en känsla av att bli övergivna, vilket kan tyda på rehabiliteringen inte  

helt har uppnått sitt mål. Målet är att integrera människor med stroke tillbaka till 

samhället (Andersson, 1992).  
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Människor med stroke beskriver att en lyckad rehabilitering är då de kan 

återvända till sin miljö och njuta av livet, medan vårdpersonalen menar att lyckas 

ligger i människors förmåga att utföra sitt ADL självständigt (Holbrook,1982; 

Lewinter & Mikkelsen, 1995). Människor som lever med stroke kan acceptera en 

mindre funktionell förmåga än de hade tidigare. Men om personalens mål och 

förväntningar på personen som lever med stroke är lägre än deras eget mål 

kommer de inte att acceptera den lägre förväntningen från personalen 

(Hafseteinsdottir & Grypdonck, 1997). En del människor som lever med stroke 

upplever att vården är artificiell och att den är mest designad till att klara av vissa 

specifika aktiviteter som har små likheter med deras egna hemmiljö. Vissa 

personer har svårt att använda sig i hemmet av det de lärt sig på sjukhuset miljön 

på sjukhuset skiljer sig avsevärt från människors eget hem (Burton, 2000a,b).  

 

Enligt Sisson (1998), Grant (1996) samt Dowswell och medarbetare (2000) 

förändras livsstilen för de flesta som lever med stroke och de har svårt att förhålla 

sig till den nya livssituationen. Flera studier Grant (1996), Sisson (1998), Niemi, 

Laaksonen, Kotila och Waltimo (1988), Sim (1998), Burton (2000a,b) samt 

Dowswell och medarbetare (2000) har visat att människor med stroke upplever  

det svårt att förlora sin självständighet och bli beroende av anhöriga. En del 

människor med stroke beskriver även en märkbar skillnad av sig själva, 

emotionellt, kognitivt och funktionellt jämfört med innan insjuknandet. 

Förändringarna beskrivs som hindrande för att leva ett dagligt liv som de gjort 

tidigare. En del upplever frustration, då de inte kan klara sitt dagliga liv på egen 

hand. Det kan handla om att inte kan klä sig själva, borsta tänderna eller kamma 

sig, de blir arga på sig själva för att de inte klarar av det (Grant, 1996, Burton, 

2000a, Dowswell mfl. 2000). Den process som människor med stroke går igenom 

fysiskt, psykiskt och socialt varierar mycket mellan olika människor. Det beror på 

den enskilda individens syn på omständigheterna kring sjukdomen och hur denne 

lyckas hantera sin situation. Då de hittar sätt som fungerar för att hantera sin 

situation känner de sig mer lyckade och mer kapabla att göra saker även om 

funktionen är densamma (Burton, 2000a).  

 

 



 

 

5 

En studie visar att 23 procent av de som insjuknar i stroke visar tecken på apati i 

efterförloppet och 50 procent visade tecken på depression. Hög ålder, kognitiv 

försämring, bristande förmåga att utföra ADL och skada i capsula interna var 

viktiga faktorer för att utveckla apati (Starkstein, Fedroff, Price, Legiiguarda, 

Robinson, 1993). Att bli fysiskt handikappad av stroke och därav ofta bli 

beroende i sitt ADL gör att livskvaliteten försämras och människor blir 

deprimerade (Ahlsjö, Britton, Murray & Theorell, 1984; Åström, 1992; Starkstein 

mfl 1993; Hafsteinsdóttir & Grypdonck, 1997). Enligt Niemi och medarbetare 

(1988) upplever människor med stroke att de inte har den livskvalitet som de hade 

innan insjuknandet. Ofta var upplevelsen av den låga livskvaliteten relaterad till 

att vara beroende i dagligt liv och att inte kunna gå tillbaka till sitt arbete. Enligt 

Niemi och medarbetare (1988) och Robinson och Starkstein (1990) får många 

personer med stroke depressiva symtom och förlorar initiativförmågan om de 

under lång tid upplever låg livskvalitet. Wyller och Kirkevold (1999) samt Ellis-

Hill och Horn (2000) menar att livskvalitet efter stroke är nära relaterad till den 

jämförelse människor gör med sig själva innan insjuknandet och jämfört med den 

nuvarande fysiska oförmågan.  

 

Människor som lever med stroke upplever i överlag en mer negativ syn på sig 

själva jämfört med innan insjuknandet (Ellis-Hill & Horn, 2000). De beskriver 

även att de mår sämre emotionellt upp till ett år efter att de blev sjuka jämfört med 

en jämförelsegrupp i samma ålder (Wyller, Sveen, Sodring, Pettersen, Bautz-

Holter, 1997; Ellis-Hill & Horn, 2000). Enligt Ellis-Hill och Horn (2000) känner 

sig människor med stroke överlag mindre intresserade, kapabla, tillfredställda, 

aktiva och självständiga än innan insjuknandet i stroke, men de beskiver samtidigt 

att de fortfarande upplever sig snälla, lugna, omsorgsfulla, hoppfulla och 

pratsamma.  

 

Människor med stroke kan känna sig stigmatiserade och uppleva ett beroende 

efter sjukdomen vilket leder till att de blir mindre motiverade och gör färre 

framsteg (Thomson, Sobolew-Shubin, Graham & Janigian, 1989). Familjer som 

överbeskyddar den sjuke fostrar denne till osjälvständighet och hjälplöshet 

(Thomson mfl. 1989; Proot, Huijer Abu-Saad, de Esch-Janssen, Crebolder,  

ter Meulen, 2000).   
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Enligt Koch, Widén Holmqvist, Wohlin Wottrich, Tham, Pedro-Cuesta, (2000) 

upplevde människor med stroke en större självständighet när de blir motiverade 

att själva få upptäcka sina behov i det förändrade livet i hemmet. Personalen blir 

då endast det stöd som de behöver för att kunna leva det önskade livet (Koch mfl. 

2000). Proot och medarbetare (2000) menar att en del människor som lever med 

stroke upptäcker sitt eget ansvar och möjligheter, om de får mindre hjälp men mer 

stöd till eget initiativ. Falk-Rafael (2001) menar att människor kan behöva stöd av 

andra för att få kontroll över sina liv och kunna ta ansvar för sin hälsa. Perkins 

och Zimmerman (1995) menar att de måste även få den information de behöver 

för att kunna fatta egna beslut och kunna ta egna initiativ. När människor 

involveras i ett eget beslutsfattande upplever en känsla av kontroll och ansvar. 

 

Alla människor vill vara självständiga och det gäller även efter en stroke. En del 

beskriver negativa känslor då de måste be om hjälp (Burton, 2000a). Människor 

med stroke upplever sig mer motiverade och känner större ansvar över sitt liv om 

rehabiliteringen sker i hemmet och då i form av ett partnerskap. Partnerskapet 

innefattar bla att personalen litar på att människor som lever med stroke vet sina 

egna mål och intressen (Koch mfl. 2000). Målet med rehabilitering för människor 

med stroke bör vara att de ska vara självständiga (Proot mfl. 2000). Rehabilitering 

ska även säkerställa optimal livstillfredställelse för varje människa (Fugl-Meyer, 

Bränholm & Fugl Meyer, 1991).  

 

Enligt Proot och medarbetare (2000) uppskattar människor som lever med  

stroke ett delat beslutsfattande när det gäller saker de själva kan fatta beslut om. 

De menar vidare att de som arbetar inom hälso- och sjukvården ska vara 

uppmärksamma på självständigheten hos människor med stroke och undvika 

paternalism. Personalen bör istället stödja människor med stroke att ta initiativ 

och ansvar, vilket ökar självständigheten. Enligt Labonte, (1989), Watts (1990), 

Chandler, (1991), Mason, Backer och Gerorges (1991) samt Manthey (1992) bör 

vårdpersonal ge upp behovet av kontroll och istället värdera samarbetet, dvs delad 

makt och ingå i partnerskap med kliententerna och hjälpa dem att ta kontroll över 

sina liv och sin egen hälsa.  
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Enligt Dowswell och medarbetare (2000) präglar hopp, rädsla, förväntning, 

kunskap och erfarenhet människor och deras syn på livet. Framsteg en människa 

med stroke gör upplevs inte lika hos en annan människa med stroke. 

 

Det har visat i den genomgångna litteraturen att empowerment har en betydelse. 

Att förstå hur människor med stroke upplever det förändrade livet i hemmet är  

en viktig kunskap för personal inom hälso- och sjukvården och kommunens 

hemtjänst i deras arbete, så att de ska kunna stödja människor med stroke att 

kunna vara självständiga. Mot denna bakgrund var syftet med denna studie att 

beskriva människors upplevelser av självständighet och beroende efter stroke.  

 

Metod 
Deltagare och procedur 

Fem personer som levt med stroke minst ett år har deltagit i studien och de valdes 

ut i en kommun i norra Sverige. Deltagarna bodde i sitt hem och hade insats av 

hemtjänst för att klara sitt dagliga liv. Deltagarna kunde uttrycka sig verbalt och 

tydligt sätt. Alla var ensamboende men alla hade någon närstående som fanns med 

i bilden. De var i en ålder mellan 70-86 år. En man och fyra kvinnor deltog i 

studien. Deltagarna i studien valdes ut av chefen för biståndshandläggarna i 

kommunen. Hemtjänstens personal lämnade ut informationsbreven om studien. 

Deltagarna kontaktades på telefon sedan de samtyckt om deltagande och tid för 

intervju bestämdes. De personer som intervjuades valde en tid som passade dem.  

 

Intervju 

Intervjun var narrativ och hade tre frågeområden som var följande: Kan du 

 berätta för mej vad det innebär för dig att vara självständig respektive beroende? 

(relaterat till stroke). Hur upplever du dig självständig/beroende med tanke på att 

leva med stroke? Hur skulle du vilja ha det i ditt liv för att uppleva dig 

självständig? el. mindre beroende?(relaterat till stroke). Sandelowski (1991) 

menar att om forskaren använder sig av narrativa modeller kan hon förvärva en 

insyn i hur människor förstår och upplever sitt liv genom deras historier.  
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Enligt Kvale (1997, s. 13) bygger den kvalitativa forskningsintervjun på 

vardagens samtal och den är ett professionellt samtal. Enligt Polit och Hungler 

(1999, s. 312) är samtalet en grundläggande form för mänskligt samspel, genom 

samtal lär vi känna andra människor. 

 

Personerna som blev intervjuade fick fritt berätta om sina upplevelser av 

självständighet och beroende relaterat till att leva med stroke. Intervjun varade 

mellan 30 till 60 min. Jag gav stöd till berättandet och använde tystnaden till att 

driva intervjun vidare och hade i tankarna att försöka fånga den enskilda 

personens perspektiv. Personerna uppmuntrades att berätta genom att frågor 

ställdes om tex. situationer eller händelser de varit med om. Strävan var att erhålla 

upplevelser av självständighet och beroende relaterat till att leva med stroke. I 

början av intervjun ville personerna som skulle intervjuas ha en uppfattning om 

mej innan de började tala fritt om sina erfarenheter och känslor. God kontakt 

eftersträvades genom att lyssna uppmärksamt, genom att visa intresse, förståelse 

och respekt för vad personerna sade. På samma gång var jag medveten om att 

uppträda obesvärat och vara klar över vad jag ville veta. Intervjun avrundades 

med en kort sammanfattning av det som sagts och jag frågade personerna som 

blivit intervjuade om de hade något mer att tillägga och om de fått säga allt de 

ville. Intervjun utfördes ostört, utan närvaro av andra människor än intervjuaren 

och intervjupersonen. Intervjun skedde i intervjupersonens hem, så denne kunde 

känna sig trygg, detta bestämde personerna som intervjuades. Miljön var lugn,  

dvs inget oväsen eller annat som kunde distrahera. Före intervjun fick 

intervjupersonerna en muntlig information om studien och det gavs tillfälle för 

frågor. Ambitionen var att skapa en stämning så att intervjun blev så naturlig och 

avslappnad som möjligt (jmf. Kvale, s. 117-126, 1997). Intervjuerna skrevs sedan 

ut ordagrant av författaren. Även pauser och känsloyttringar noterades i texten. 

Intervjutexten genomläses ett flertal gånger vid olika tillfällen för att få en känsla 

av helheten.  

 

 

 

 

 



 

 

9 

Etik 

Tillstånd hämtades av socialchefen inom kommunen. Chef för biståndsenheten 

valde ut deltagare, utifrån inklusionskriterierna ingen påverkan kom då från 

forskaren. Risken att undersökningspersonerna skulle lida skada skulle vara så 

liten som möjligt. Studien är godkänd av etikgruppen vid Institutionen för 

hälsovetenskap. Innan intervjun började gavs information om studien och 

försäkran om informerat samtycke (att deltagarna lät sig intervjuas frivilligt).  

Vidare gavs information om konfidentialitet (privata data som identifierade 

undersökningspersonerna skulle inte redovisas i resultatet) och rätt att avbryta 

studien när de ville utan ange skäl. Deltagarna fick också information om att 

kassettbanden kommer att raderas efter det att studien avrapporterats. 

 

Analys 

En kvalitativ latent innehållsanalys användes för att analysera intervjutexten. 

Kvalitativ innehållsanalys förutsätter att innehållet i kommunikationen är försett 

med intentioner, konsekvenser, meningar och kontext samt ord och fraser med 

samma innehåll som kan förenas till gemensamma kategorier (Downe-Wamboldt, 

1992; Cavanaugh, 1997). Innehållsanalys fokuserar på mänsklig kommunikation 

och har en praktisk användning och tillämpning inom forskning för 

sjuksköterskor. Den latenta innehållsanalysen förutsätter att forskarens intention 

är baserad på holistisk analys dvs att även analysera det underliggande budskapet. 

Att fånga det latenta budskapet sätter focus på undertonen eller känslan medan 

manifest innehållsanalys beskriver endast det synliga, ytan eller de självklara 

komponenterna i kommunikationen (Downe-Wamboldt, 1992). 

 

En initiutiv känsla från varje intervju skrevs ner för att fånga det latenta  

budskapet i intervjuerna eftersom intentionen av analysen var baserad på en 

holistisk analys (jmf. Downe-Wamboldt, 1992). Därefter identifierades och 

extraherades meningsenheter motsvarande studiens syfte. För att kunna upptäcka 

likheter kondenserades och kodades meningsenheterna som sedan organiserades i 

kategorier efter likheter i innehåll. Genom att föra samman de kategorier som 

beskrev likartade upplevelser reducerades antalet kategorier. Genom hela 

resultatet har det gjorts en tolkning av det latenta budskapet.  
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Kategorier som beskriver upplevelser av självständighet och beroende minst ett år 

efter stroke har organiserats till huvudkategorier (n=4) och underkategorier (n= 9). 

All text har använts. För att stärka validiteten av analysarbetet har materialet 

återigen genomlästs (jmf. Downe–Wamboldt, 1992).  

 

Resultat 
Analysen resulterade i fyra huvudkategorier och nio underkategorier (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Översikt över huvudkategorier och underkategorier 
Huvudkategorier   Underkategorier 

 
Att sträva efter självständighet Att kämpa för att klara av  
 

Att vilja göra mer 
 
 
 

Att få andras stöd är viktigt Att vilja ha kontakt med andra 
 
Att känna att andra styr och 
begränsar 

 
 
 
Att förlora självständigheten  Att sjukdomen har lett till 

omvärderingar 
 

Att känna bitterhet och att livet är 
otryggt  
 

 
 
Att livet har satt sina spår Att ha fått en ökad tolerans 
 
    Att andra förluster begränsar 
 
 Att känna en inre trygghet 

 

Att sträva efter självständighet 

Huvudkategorin ”Att sträva efter självständighet” består av två underkategorier: 

Att kämpa med att klara av och Att vilja göra mer. 

 
Att kämpa med att klara av 

Deltagare beskrev att de kände sig självständiga, då de kunde bestämma över sina 

liv.  De beskrev att de hade bestämt sig för att komma tillbaka till ett normalt liv 

och kände även att de hade gjorde det.  
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Det fanns en tro att de klarat det därför att de var födda envisa och hade en stark 

vilja. De beskrev hur de fordrade att få göra saker som de ville och de kände sig 

fria då de kunde välja vad de ville göra och då de inte behövde så mycket hjälp. 

Även om det ibland smärtade i kroppen när de t.ex. tränade, fortsatte de ändå och 

menade att de fick stå ut med smärtan eftersom de ville sträva vidare. Ibland blev 

de rädda när de ramlade t.ex. när de skulle gå på toaletten men de gav inte upp 

utan de fortsatte att själva försöka klara toalettbesöken. Det fanns en vetskap om 

att de skulle sluta kämpa på grund av rädsla så skulle de inte våga. Deltagare 

beskrev hur de ville tillbaka till det dagliga livet som de hade innan stroke och 

strävade efter det hela tiden. De beskrev hur de försökte utöva sina tidigare 

intressen eller så hittade de nya intressen. Andra människor kunde se på och 

förundras över deras mod när de gjorde svåra saker på egen hand. Deltagare 

beskrev att de inte längre kunde laga mat som tar tid, men istället för exempelvis 

råa grönsaker tog de då istället frusna grönsaker till köttsoppa och menade att de 

måste försöka. 

  

Deltagare beskrev hur de inte ville tala om sjukdomar eftersom de bara kände sej 

sjukare då. De beskrev hur de kände sig friska och mycket glada och tacksamma 

över att kunna känna sig friska, trots att de satt i rullstol. De beskrev hur de tyckte 

att de levde ett ganska rörligt liv i rullstol då de jämförde sig med andra som var 

friska. De tyckte inte om medömkan och tänkte att andra inte kunde tro att de 

levde ett så rörligt liv som de faktiskt gjorde. De beskrev att när de ville åka ut 

någonstans och ingen personal kunde följa med, åkte de själva och de beskrev hur 

andra gjorde stora ögon, eftersom de hade klarat det själva. Deltagare beskrev en 

kamp mot sjukdomen och hur de sökte nya lösningar om de stötte på hinder.  

 

kan baka och jag har lärt mej rulla köttbullar med en hand och baka 
anisbröd till jul fast det fick jag inte för sonen då han är rädd att jag 
ska bränna mej, har bränt mej med varmvatten en gång en jag fortsätter 
använder varmvatten om jag slutar törs jag aldrig mer, det har gått bra 
hittills 
 

självständig för mej är att jag kan göra det mesta själv och att jag har 
självförtroendet kvar och att jag kan baka, vaska av köksgolvet och 
dammtorka om jag vill och ha humöret kvar 
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Att vilja göra mer 

Deltagare beskrev hur det hade inre önskningar om saker i livet som drev dem 

vidare mot att bli mer självständiga. Även om önskningarna inte alltid gick att 

uppfylla så upplevde de inte nederlag, utan de hittade ofta annat att göra som de 

kunde vara tillfreds med. Önskningarna kunde bestå av att få handla mat själv. 

Eftersom de fick hjälp med att handla saknade de att inte själva få åka och titta på 

det de ville köpa t.ex. kläder. De beskrev hur de önskade att få handla sin egen 

mat men eftersom de fick maten tillagad där de bodde behövde de inte handla 

något. De beskrev hur de hade önskningar om att få gå på julmarknad eftersom de 

bodde i stan och det numera var så nära, de hade tidigare i livet bott långt från stan 

och hade då inte kunnat åka så ofta. Deltagare beskrev att de ville åka till ett 

rekreationscenter som de gjort förut i livet och önskade att någon kunde följa med. 

De beskrev hur de önskade att få fortsätta arbeta eftersom de hade trivts så bra och 

kände att de gjorde rätt för sig och hade bra gemenskap där. Deltagare beskrev hur 

de njöt när de fick komma ut på stan och önskade att få göra det oftare. De 

önskade även att få komma ut i naturen och helst på sommaren. Deltagare beskrev 

hur de inte hade varit ut på länge. De tänkte på hur naturen såg ut och hur vackert 

det var ute på sommaren. Önskningarna uttryckes som en längtan som fanns med 

dem hela tiden och en inre strävan att få sina önskningar uppfyllda.  

 
önskar att få komma ut litet oftare, men dom har inte tid eftersom de är 
mindre personal, då åker jag på balkongen istället eftersom jag älskar 

       att vara ute 
 

Att få stöd av andra är viktigt 

Huvudkategorin ”Att få stöd av andra är viktigt” består av två underkategorier; 

Att vilja ha kontakt med andra och Att känna att andra styr och begränsar. 

 

Att vilja ha kontakt med andra 

Deltagare beskrev att de själva tog kontakt med andra eftersom de fick trygghet 

och ville ha gemenskap med andra. De beskrev hur de kunde uppleva sej 

självständiga med andra människors stöd. De åkte på aktiviteter, hade roligt och 

trivdes tillsammans med andra och såg fram emot att få mötas igen. De beskrev 

hur de bara åkte ut för att träffa andra människor, för att prata, för att få 

gemenskap och trygghet av anhöriga och även av personalen.  
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Deltagare beskrev syskon och andra anhöriga som ett stort stöd eller ibland en god 

man som möjliggjorde det de ville leva och de tyckte speciellt om personal som 

hjälpte dem på ett uppmuntrade sätt. Deltagare beskrev att de inte tyckte om att 

vara beroende men att de ändå kände tacksamhet för det stöd de fick eftersom de 

behövde hjälpen.  När de skulle åka bort någonstans och behövde lite assistans var 

de tacksamma när personal kunde åka med och vara deras stöd. De kände att de 

hade det bra och skönt i sina hem eftersom personalen kom regelbundet på 

bestämda tider. De beskrev en trygghet att det fanns folk dygnet runt och att det 

fanns larm om något skulle hända. De kände tacksamhet att få hjälp med t ex 

städning eller att lägga sig eftersom de ibland var rädda att ramla. Deltagare 

beskrev att de upplevde sig självständiga eftersom de visste att det fanns andra 

människor i deras närhet som stöd och trygghet och som gjorde det möjligt att 

kunna leva det liv de ville. De beskrev att de kände sig självständiga när de tog 

initiativ till gemenskap med andra, hade planerat in möten med andra och de såg 

fram mot dessa möten. Andra beskrevs som en förlängd arm, som möjliggjorde 

det liv de ville leva. 

 
känner att det är bra att det finns hjälp dygnet runt händer det något så 
larmar, jag fick andningsstillestånd en natt jag kunde inte andas och jag 
ringde på nattflickorna och dom kom och jag sa, sätt mej i stolen så kanske 
jag kan andas 

 

Att känna att andra styr och begränsar 

Deltagare beskrev hur de upplevde sej styrda och begränsade av andra samtidigt 

som var de i behov av deras hjälp och stöd för att klara sitt dagliga liv. Det 

beskrevs ett beroende av andra som upplevdes besvärligt och irriterande. De 

beskrev hur de satt i rullstol och hade en vilja att komma ut men det var beroende 

på om personalen hade tid att följa med. Deltagare beskrev en anpassning till 

personalens arbetstider och om att ofta hålla skenet uppe av att ha det bra och att 

ha vant sig med beroendet eftersom de var i behov av hjälp. De beskrev att trots 

att de själv hade valt fasta rutiner som personalen skulle arbeta efter kände de sej 

ändå som en belastning för personalen. Deltagare beskrev att de upplevde sig 

övergivna av personalen och beroende av att vänner kom och hälsade på. De 

beskrev hur de ofta låg kvar i sängen istället för att gå upp själva eftersom de var 

rädda att ramla, så de inväntade personal som kunde hjälpa dem.  
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Deltagare beskrev hur de upplevde att en del personal inte respekterade dem. De 

beskrev hur de ville ha annan personal som förstod äldre människor bättre och att 

personalen ofta var yngre och därför ibland inte förstod dem. Deltagare beskrev 

hur personalen ofta bara stannade någon dag och sen kom någon ny, vissa hade 

vant sej med detta medan andra tyckte att det var ansträngande. De beskrev att de 

ville åka och bada i bassäng och hur de även hade frågat andra om det, men det 

fanns ingen plats. De beskrev ett beroende av andra för att kunna göra saker och 

andra bestämde hur det skulle bli.  

 

Deltagare beskrev hur de tagit hänsyn till personalen eftersom de såg att de hade 

mycket att göra och att de hade litet tid. De beskrev hur de brukade undvika att 

larma vissa tider och bad helst inte om hjälp att få komma ut även de hade en stor 

önskan om det. De beskrev hur de inte hade inte varit ute på flera år och ville 

skona personalen eftersom t.ex. rullstolen var tung och personalen hade sagt att de 

fick ont i axlarna. Deltagare beskrev hur de hade blivit lämnade av personalen då 

de höll på att få hjälp med något eftersom personalen tvingades gå till någon 

annan som ringde. De beskrev hur de tyckte synd om personalen och upplevde att 

personalen måste springa mycket eftersom det var för litet folk så de störde dem 

inte i onödan. De beskrev hur de upplevde att de fick den hjälp som behövdes men 

önskade att det skulle vara mer personal för personalens skull, för att de inte 

skulle behöva ha så bråttom. Deltagare beskrev hur de tänkte på olika saker de 

skulle vilja göra men ville inte besvära personalen eftersom de såg att de inte hade 

tid. De beskrev hur de istället ringde t.ex. Röda korset och be om hjälp för att få 

komma ut eftersom personalen inte hade tid.  

 

känner att det var fel av läkarna att skicka hem en så dålig och sjuk 
människa, även om det har gått, jag gick ner tio kilo åt och kräktes, kunde 
och klarade ingenting själv, tycker att jag skulle ha fått fara på avlastning på 
rehab för samariternas skull, men jag längtade ju hem naturligtvis det var väl 
det 
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Att förlora självständigheten 

Huvudkategorin ”Att förlora självständigheten” består av två underkategorier; Att 

sjukdomen har lett till omvärderingar och Att känna bitterhet och att livet är 

otryggt. 

 
Att sjukdomen har lett till omvärderingar 

Deltagare beskrev en förlust av tidigare självständig livssituation eller förmåga. 

De beskrev t.ex. hur de tidigare kunnat virka men kunde nu inte hålla i virknålen. 

De beskrev hur de tidigare kunde promenera fritt, men att nu inte vilja gå bland 

folk med rullator eftersom de blev förlägna. De beskrev hur de inte hade varit ute 

på flera år. De beskrev att de tidigare brukade äta frukost på cafét men upplevde 

nu att de spillde och hade förkläde på sig, därför valde de att äta på rummet 

istället. Deltagare beskrev hur de inte kunde bo kvar i sitt hem sen efter 

insjuknandet i stroke eftersom hiss saknades. De beskrev att de brukade sitta på 

cafét hela dagen men hade nu tvingats sluta med det eftersom det blivit 

ansträngande på grund av funktionsändringen efter stroke. Det fanns 

beskrivningar av deltagarna om att de blivit mer känsliga, allvarliga, hängiga och 

trötta efter hjärnblödningen. Det beskrevs att inte längre kunde kontrollera sin 

kropp som innan stroke, t.ex. att inte kunna gå, att inte kunna använda sina armar 

som tidigare, att inte kunna få ut orden ur munnen osv. Kroppens begränsning 

gjorde det svårt att hitta något att göra. Deltagare beskrev ett reflekterade kring 

när de fick stroke, hur de hade det innan stroke och hur de hade det i dag i sitt 

dagliga liv idag. De beskrev hur de fått en annan syn på livet och ibland 

accepterades livet som det var och de kände sej nöjda och självständiga.  

Men de beskrev även en mer uppgiven och beroende livssituation.  

 

tidigare gick jag promenader runt vattnet sommartid men att nu slipper jag 
ingenstans och tycker att det är tråkigt att jag inte varit ute på hela vintern 
och jag har varit aktiv och kunnat förflytta mej som vanligt och sen råka ut 
för en stroke 
 
det gör mej inte mycket att sitta i rullstol jag har ju ändå förståndet 
någorlunda i behåll men minnet försvann hemskt efter första stroken men 

       får jag fundera en stund så kommer det… jag har det bra, ska inte klaga, 
       en del andra klagar om ingenting 
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Att känna bitterhet och att livet är otryggt 

Deltagare beskrev hur de upplevde att självständighet och bitterhet varierade. De 

beskrev även en genomgående bitterhet i livet och en vilja att vara självständig 

men att istället känna sej beroende, isolerad och övergiven. De beskrev en 

förvirring och upplevelse av att vara isolerad. De beskrev hur de önskade att 

kunna sova bort några timmar men var för utvilade för att kunna sova. De beskrev 

att det besvärligaste och tyngsta i situationen började då de vaknade och pågick 

tills de somnade. De beskrev en vånda för varje dag, en vilja att ibland lämna livet 

och en önskan att vara frisk. De beskrev en även förvåning över att det gick en 

dag i taget eftersom de hade det mycket långsamt och tråkigt. Deltagare beskrev 

en vilja göra något, som det samtidigt fanns känslor om att det ingen ide var och 

de hade funnit sig i situationen. Det fanns en tro om att de skulle dö där och det 

beskrevs som en otrygg situation. De beskrev en hjälplöshet och tankar som var 

begränsande till att tänka på olika situationer som eventuellt skulle kunna komma 

att hända framåt om de fick en stroke till. Deltagare beskrev en oro att försämras i 

sin sjukdom. Även om de hade fått medicin som skulle förebygga en försämring 

visste de inte om medicinen skulle hjälpa och de beskrev en oro att då förlora 

kontrollen över sig själv. Deltagare beskrev hur de hade sett hur andra människor 

insjuknat, förlorat talet och sen inte kommit tillbaka igen utan flyttade. De beskrev 

hur de hade hört hur andra som insjuknat blivit förvirrade och kunde inte skilja på 

natt och dag och tvingades ha en larmmatta ifall de gick ut.  

 

det är som jag säger det går till och från olika dagar ibland är jag bitter och 
besviken då tänker jag det här går ju inte, nu ska du rycka upp dej säger jag, 
jag tänker herregud det är ju dom som har det mycket värre än jag tänker jag 
 
om jag skulle få en ny stroke skulle de bara skicka hem mej direkt,… sjukhus 
verkar som en handelsbod dom går in och handlar i, du ska vara döfärdig 
innan du får stanna och då får man ligga i en korridor, bara dom orkar stå 
på benen blir dom inte inlagda och det känns som en otrygg situation, 
meningen är att du ska ligga och dö hemma, jag fick medicin och åka hem 
dagen därpå 
 

 

Att livet har satt sina spår 

Huvudkategorin ”Att livet har satt sina spår” består av tre underkategorier; Att ha 

fått en ökad tolerans, Att andra förluster begränsar och Att ha en inre trygghet.  
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Att ha fått en ökad tolerans 

Deltagare beskrev hur livshistorian påverkade hur de tänkte, kände och handlade 

idag relaterat till stroke. Det fanns beskrivningar om självständighet och beroende 

relaterat till stroke när de blickade de tillbaka på sitt liv. De beskrev hur olika 

händelser ur livet som hade en inverkan på dem idag och att de genom dessa 

händelser hade fått en ökad tolerans, så även med att leva med stroke. De beskrev 

hur de hade gått igenom prövningar och klarat sig igenom dem. Att vara beroende 

relaterat till stroke upplevdes då inte så svårt eftersom de hade varit med om annat 

i livet som hade varit prövande. Deltagare beskrev t.ex. att ha varit på 

mentalsjukhus i sin ungdom och där nästan gett upp på livet och att idag känna sej 

ganska nöjd trots beroendet av andra relaterat till stroke, för att klara det dagliga 

livet. Deltagare beskrev att under sin ungdom ha varit i flera år på sanatorium på 

grund av en lungsjukdom och där kämpat med att bli frisk och även sett hur andra 

människor hade det svårt och hur många avled där. Vardagen med stroke 

upplevdes ganska bra trots beroende av andra för att klara sitt dagliga liv. 

Deltagare beskrev att ha fått lunginflammation efter sin första stroke och låg då i 

respirator. De var mycket sjuka och beskrev hur de hade klart krisen och upplevde 

idag en tacksamhet att bara få leva. Beroende relaterat till stroke upplevdes som 

en del av livet. Deltagare beskrev hur de fick ett magsår, låg på sjukhus och hur de 

kom hem som trasa och kunde ingenting. De beskrev hur personalen fick lyfta upp 

och knyta dem fast på toaletten för att de inte skulle ramla ner. Deltagare beskrev 

hur de hade klarat det eftersom de var envisa och starka personer. De beskrev en 

kraft och styrka inom dem som hade utvecklats genom prövningar.  

 

tycker att det går bra i min vardag idag, jag har varit sjuk i fyra år under 
ungdomsåren, hade något fel på lungorna, sen gifte jag mej, åkte söderut, 
jobbat och tagit hand om ett barn och jobbat på en syfabrik har sytt hela 
livet…andra säger att jag inte brukarklaga jag, brukar säga vad ska man 
klaga för, man är ju äldre också och jag har varit med om ett och annat  
och jag låg sanatorium under sanatorietiden  

 

Att andra förluster begränsar 

Deltagare beskrev hur deltagarna begränsades av andra förluster i livet än de 

relaterat till stroke. Ibland var det t.ex. ett annat funktionshinder som upplevdes 

som det stora hindret för att leva ett självständigt liv. De beskrev t.ex. att vara 

nästan blind på senare år och att ha svårt att veta var de befann sig.  
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Det beskrevs som svårast och begränsade mer än stroke. Deltagare beskrev att ha 

handarbetat mycket under livet och efter insjuknandet i stroke hade de kunnat 

fortsätta med det genom att handarbeta med en hand. Men att bli nästan blind 

hade gjort att de tvingats sluta helt med det. Deltagare beskrev att ganska nyligen 

ha förlorat sin närmaste vän plötsligt. De beskrev hur sorgen var begränsade för 

att vilja gå ut någonstans trots att de kunde, eftersom denna vän alltid brukade 

vara med. Deltagare beskrev om hur de hade tankar på hus som skulle rivas på 

stan som de hade cyklat förbi sen ungdomen och på ställen i stan som inte längre 

fanns kvar och upplevde det som att alla minnen försvann. De beskrev hur de inte 

längre upplevde sig som en del av samhället där de tidigare hade funnits med 

naturligt och haft ett inflytande. Att vara beroende av andra människor för att 

klara det dagliga livet upplevdes där av som mycket svårt. Deltagare beskrev hur 

de hade förlorat sin make i tidiga år, om hur de hade gift om sej, men blivit 

lämnad senare. De beskrev en övergivenhet och ensamhet i livet idag. Deltagare 

beskrev hur de ha haft stor kontroll över sitt liv och över andra bla i sitt arbete. 

Det upplevdes det mycket svårt att inte längre ha kontroll över sej själv på grund 

av funktionsnedsättningen efter stroke och att vara beroende av andra för att klara 

det dagliga livet. Deltagare beskrev hur de ville återta kontrollen men de visste 

inte hur. 

 

har haft en kraftig hjärnblödning men fick behålla min högra hand och jag 
kunde brodera, men har nu förlorat synen så nu kan jag inte brodera…det 
finns mycket som jag skulle vilja göra men kan nu inte eftersom jag är 
synskadad och jag har målat dukar, sytt gardiner, dukar och tavlor men det 
kan jag inte nu, jag har fått sluta med det 

 
husen på stan ska rivas och jag undrar var politikerna lägger pengarna 
eftersom jag ingen hjälp får, jag har växt upp i stan cyklat förbi husen sen jag 
var 20 år när jag började jobba… känner att vi är på väg tillbaks till 30-talet, 
det här med sjukhusen… alla minnen försvinner, då dom slår igen allting 
 
hade en väninna som jag var tillsammans med varje dag och så åkte hon inpå 
sjukhuset och så kom dom bara hem och sa att hon var död, jag saknar henne 
så gräsligt och plötsligt så kommer dom bara och säger att hon är borta och 
vi var precis lika gamla, tyckte om samma saker och så plötsligt har man 
ingen, hittar ingen som jag kan prata med som henne kanske det är enfaldigt 
och vi kom så bra överens 

 

 

 



 

 

19 

Att känna en inre trygghet 

Deltagare beskrev upplevelser av inre trygghet. De beskrev hur händelser hade 

påverkat dem så de upplevde en förnöjsamhet idag och en tilltro till livet framåt.  

De beskrev hur de hade varit nära döden och haft en nära döden upplevelse och i 

den kunde de gå och satt inte i rullstol längre. De beskrev en förvissning om att 

döden var vacker och det fanns ens önskan om att ta klivet över då de var så nära 

döden, men menade att tiden inte var inne just då. De beskrev en förvissning om 

någonting gott, en trygghet, dit de var på väg och hade en strävan mot. Deltagare 

beskrev en dröm innan insjuknandet i stroke, där människor bad för dem och de 

visste hur de var mångas bönebarn, så denna dröm blev en inre symbolik för 

trygghet som de hade kunnat bära inom sej och få stöd av även efter insjuknandet 

i stroke. De beskrev hur de alltid hade varit en glad och positiv människa och hur 

de hade en tro om att ha klarat sej i livet på grund av inre styrka. Denna styrka 

beskrevs också ha funnits hos anhöriga som hade levt ett mycket långt liv. Så 

länge ville de dock inte leva men de visste att vissa saker i livet inte gick att 

påverka och kände sig nöjda med det. 

 
har varit bondmora och haft lagård med djur och alltid gått i skog och mark 
och sjungit fast jag hade BC i sång men mamma sa att det ska du inte bry dig 
om sjung du och jag sjungit och har alltid varit glad av mej 

 

låg tre veckor på intensiven för hjärtsvikt och då hade jag en vacker nära 
döden upplevelse jag gick på där på stranden jag kunde gå hade ingen 
rullstol längre, det var fågelsång och blommor och på andra sidan gick 
Jesus, jag tror döden är mycket vacker 
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Kategorier i de olika intervjuerna 

I nedanstående figur ges en översikt över hur intervjuerna fördelas i de olika 

underkategorierna. Detta för att tydliggöra självständighet och beroende i 

intervjuerna.  

 

Huvudkategori 
 

Underkategorier 
 

Intervju 
1 

Intervju 
2 

Intervju 
3 

Intervju 
4 

Intervju 
5 

Att sträva efter 
självständighet 

Att kämpa med att 
klara av 

 X  X X 

 Att vilja göra mer 
 
 

X X X X X 

Att få andras stöd 
är viktigt 

Att vilja ha kontakt med 
andra 
 

X X X X X 

 
 
 

Att andra styr och 
begränsar 

X X X X X 

Att förlora  
självständigheten 

Att se att sjukdomen har 
lett till förluster 
 

X X X X X 

 Att känna bitterhet och 
att livet är otryggt 
 

X X    

Att livet har satt 
sina spår 

Att ha klarat prövningar 
 
 

 X X X X 

 Att andra förluster 
begränsar 
 

X X  X X 

 Att ha fått en inre  
trygghet 
 

 X X X X 

Figur 1. Sammanställning av intervjuer och kategorier 

 
Självständighet visar sig som kraft och styrka som deltagarna hade inom sej. 

Självständighet visar sig som inre och yttre strävanden, att ha kontroll över 

tillvaron och att se möjligheter i livet. Självständighet visar sig även som en inre 

trygghet, att klara prövningar och kunna se framåt i livet med tillförsikt. Beroende 

visar sej som ett icke strävande, förlust av kraft, styrka och kontroll i livet. 

Beroende visar sig även som inre otrygghet och osäkerhet inför framtiden.  
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva människors upplevelser av 

självständighet och beroende minst ett år efter stroke. Resultatet från denna studie 

kan sammanfattas i de fyra huvudkategorierna; Att sträva efter självständighet, Att 

få andras stöd är viktigt, Att förlora självständigheten och Att livet har satt sina 

spår. Resultatet i denna studie kommer att tolkas utifrån ett empowerment 

perspektiv där deltagarna beskriver upplevelser av självständighet och beroende 

relaterat till stroke. Begreppet empowerment kan ses som en process eller ett 

resultat av något (Rappaport, 1984; Zimmerman, 1990; Perkins & Zimmerman, 

1995 & Falk- Rafael, 2001). I denna studie beskrivs begreppet empowerment 

utifrån ett hjälp perspektiv och ses som en process där människor med stroke kan 

få stöd till att behålla eller att återta kontrollen över sina liv efter sitt insjuknande. 

Eftersom människor är olika så finns det många olika sätt att behålla eller återta 

kontrollen i livet och så är det även för de med stroke. Även om begreppet 

empowerment betyder individuella förändringar, så innebär det även i relation 

med andra. Wallerstein och Bernstein (1988) menar att empowerment innefattar 

bla att utveckla människors, självkänsla och självförtroende, att uppmuntra till en 

hälsosyn istället för att sätta focus på sjukdom. Rodwell, (1996) menar att 

empowerment utifrån ett hjälpperspektiv kan b la innebära att klienter ingår i ett 

partnerskap med personalen, med respekt, värde av sej själv och andra med syftet 

att utveckla klientens tro på sej själv och framtiden. Det är en process där klienter 

ges möjlighet och redskap att förändra en situation (Rodwell, 1996).  

 

Resultatet i denna studie visar att människor som har levt med stroke minst ett år 

strävar efter självständighet, de vill klara sig själva, klara av att göra olika saker 

och strävar att komma tillbaka till det dagliga liv de hade innan stroke. De 

beskriver en inre positiv drivkraft som gör att de strävar mot självständighet.  

Perkins och Zimmerman (1995) menar att denna positiva drivkraft, finns inom 

människor och kan beskrivas som empowerment. Den driver människor i att tänka 

i termer i riktning mot friskhet istället för sjukdom, kompetens istället för brist 

och styrka istället för svaghet.  
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De hävdar vidare att empowerment focucerar på människors styrka istället för 

svaghet och är ett positivt dynamiskt begrepp som gör att människor rör sig mot 

självständighet (Perkins & Zimmerman, 1995).  

 

Resultatet i denna studie visar även att människor med stroke upplevde sej friska, 

trots att de t.ex. satt i rullstol, hade förlamningar och talsvårigheter. Det beskrev 

också en inre önskan och strävan efter att få göra olika saker som de inte gör idag. 

Denna önskan var något att längta efter och ett mål att sträva mot. French, (1990) 

och Mason och medarbetare (1991) menar att empowerment bekräftar människors 

drömmar och de upplever en känsla av hopp inom sej. Deltagare hade en 

optimistisk syn på livet men även en realistisk syn, dvs att människan inte alltid 

själv kan påverka olika händelser i livet utan att vissa saker sker och det beror på 

varje människa hur hon hanterar den händelsen. Den positiva inre drivkraft 

beskrevs som bl.a. som att inte ge upp, att hitta nya vägar i livet, något positivt, 

envishet, tjurighet. Enligt Mason och medarbetare (1991) och Falk-Rafael, 2001) 

inkluderar empowerment att få ökad självförtroende, att kunna sätta mål till sej 

själv och sträva mot målen och enligt French (1990) och Falk-Rafael (2001) att 

uppleva en känsla av kontroll över livet och förändringsprocessen.  

 

Studien visar att det är genom andras stöd, gemenskap och trygghet som 

möjliggör det liv deltagarna ville leva och det är därigenom som de även kunde 

uppleva sej självständiga. Deltagare beskrev hur de genom uppmuntrande stöd 

upplevde sig sedda, bekräftade och lyssnade till. Deltagare beskrev hur möten 

med andra som upplevdes som; livsviktiga för deras överlevnad, det var andra 

som bröt isoleringen, det var med andra som de skrattade och hade roligt, det vara 

andra som kunde vara ett levandestöd så de inte ramlade när de tränade osv. 

De beskriver en genomgående tacksamhet för andras närvaro och omsorg i deras 

liv.  Falk-Rafael (2001) menar att empowerment för den enskilda individen kan 

det innebära att kunna få stöd av andra för att ha kontroll i sitt liv och ansvara sin 

egen hälsa. Proot och medarbetare (2000) menar att en del människor som lever 

med stroke tar mer initiativ om de får stöd och får själv upptäcka vad de behöver. 

Mahler och Kulik (1990) och Falk-Rafael (2001) menar att klienter som ingår i ett 

partnerskap med personalen och får det stöd de behöver kan successivt ta kontroll 

över sin hälsa.  
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Detta kan t.ex. innebära att när de inte har styrka, fysiskt eller psykiskt kan 

personalen leda och invänta klientens inhämtande av styrka (Mahler och Kulik, 

1990; Falk-Rafael, 2001). Enligt Mahler och Kulik (1990), Rodwell (1996) och 

Falk-Rafael (2001) ingår de båda i partnerskapet med syfte att klienten ska få mer 

kontroll över sin hälsa.  

 

Resultatet i denna studie visar även att deltagarna också kände sej styrda och 

begränsade av andra. De upplevde sig beroende men ville inte vara det. De 

beskriver att de kände sig övergivna, maktlösa, hjälplösa och som en börda för 

andra. Rappaport (1984) samt och Zimmerman och Rappaport (1988) menar att 

empowerment kan vara ett svårdefinierat begrepp som ibland kan vara lättare att 

förstås i dess motsats, dvs styrkeförlust, hjälplöshet, hopplöshet, paternalism, 

utsatthet, förlust av känslan av kontroll i livet och beroende. Enligt Appelbaum, 

Hébert och Leruox (1999) söker människor nästan vad som helst som kan ge dem 

en större känsla av makt/styrka och kontroll. När människor känner sig maktlösa 

blir de regelstyrda och överkontrollerade eftersom de försöker hålla fast den lilla 

del av världen som de faktiskt kan kontrollera. Makt och styrka är en av våra mest 

fundamentala mänskliga behov och har alltid varit i centrum av mänsklig 

motivation (Appelbaum mfl. 1999). Resultatet visar även att deltagarna upplevde 

att de hade förlorat sin känsla av kontroll i sitt dagliga liv, de kände sej hjälplösa 

men hade en önskan att ta återta kontrollen eftersom de beskrev hur de inte vill 

vara beroende av andra. Labonte (1989) och Falk-Rafael (2001) menar att 

personalen kan inte utveckla sina klienters kapacitet så de får en känsla av kontroll 

och makt, utan klienterna kan endast utvecklas sej själva men med ett stöd av 

personalen. 

 

Resultatet i denna studie visar att deltagarna ville skona personalen eftersom de 

upplevde att de hade en tung arbetssituation. De beskriver ett medberoende till 

personalen, dvs att deltagarna blir mer beroende än de skulle behöva vara. De 

beskriver att inte uppleva sitt eget värde och kunde inte kunna hävda sin rätt till 

och begära den hjälp och stöd som de behövde för att kunna leva ett liv med 

livskvalitet. De beskriver hur de bagatelliserade sina egna behov framför andras 

och hur de tryckte ned sin egen vilja och önskan som de samtidigt höll skenet 

uppe. De beskriver hur de har accepterat att inte kunna påverka sin situation. 
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Detta problem beskrivs som många gånger större än de hinder som deras 

funktionsnedsättning efter stroke innebär. Enligt Rodwell (1996) handlar 

empowerment om en process som utvecklar ett positivt självförtroende och en 

känsla för värdet av sig själv och andra. French (1990) och Mason och medarbetar 

(1991) menar att empowerment konfirmerar människors värde, förmågor och 

drömmar. Medan motsatsen ger en känsla av bla hjälplöshet och beroende. 

Zimmerman (1990), Perkins och Zimmerman (1995) och Falk- Rafael (2001) 

hävdar att empowerment är en inre pågående process hos människor som handlar 

om att kunna få kontroll över sina liv.  

 

Resultatet i denna studie visar att deltagarna beskrev en förlorad självständighet i 

form av förluster av kontroll fysiskt, psykiskt och socialt sen insjuknandet i 

stroke. De reflekterade på livet som gav dem nya perspektiv. Ibland beskrev de en 

förnöjsamhet med hur livet gestaltat sej medan ibland hade de svårt att finna en 

mening i det som förlorats. Resultatet i denna studie visar därför att deltagare 

upplever både förlusten av kontroll i det dagliga livet, samtidigt som de inser att 

de inte kan påverka det som hänt och försöker göra det bästa av det som är. Enligt 

French (1990) och Falk-Rafael (2001) är det när människor upplever en känsla av 

kontroll i livet de kan känna sig tillfreds och vara nöjda med det som är. 

 

Mason och medarbetare (1991) menar att när människor har kontroll i sitt liv 

upplever de en känsla av hopp, spänning och riktning i livet. Empowerment är 

därför en process eller en produkt som uppstår av ha fått möjligheter att fatta 

beslut som leder till förändring. Människor accepterar sedan ansvaret för det 

beslut som de fattat (Mason mfl. 1991).  Men eftersom människor är olika dvs 

olika personligheter, har olika behov, olika förmågor, har olika sociala kulturella 

värderingar osv, så skiljer sig även deras förmåga och vilja till empowerment.  

hävdar Mahler och Kulik (1990).  De behöver därför olika verktyg som stöd för 

att gå igenom processen. De hävdar vidare att för att människor ska bli motiverade 

och ta kontroll över sitt liv och sin hälsa ska de vara involverade och ta egna 

initiativ i förändringsprocessen. Det är då viktigt att det finns kompetent personal 

som stöd och som de regelbundet kan ha kontakt med (Mahler & Kulik, 1990).   

. 
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Resultatet i denna studie visar även att deltagare upplevde sorg och ilska över att 

självständigheten förlorats. Det beskrevs frustration över att inte kunna påverka 

sin situation. Det beskrevs kaos inom dem och de önskade att få dö samtidigt som 

det fanns en önskan att bli frisk. Det beskrev maktlöshet och hjälplöshet inför en 

framtid som de inte kunde påverka. Det beskrevs om hur deras liv låg i andras 

händer och de var inte säker på att få andras hjälp. Det beskrev rädsla och att helt 

tappa kontrollen över sej själv. French (1990) och Mason och medarbetare (1991) 

menar att personer som inte känner sitt värde eller sin förmåga upplever en känsla 

av hjälplöshet och beroende. Enligt Appelbaum och medarbetare (1999) har alla 

människor ett inre behov att känna makt och styrka. Allting som får människor att 

känna maktlöshet och hjälplöshet är en destruktiv kraft. Makt och styrka är inte ett 

stabilt tillstånd. Om människor inte har känner sin makt och styrka vill de sträva 

efter att återfå den (Appelbaum mfl. 1999). Mahler och Kulik (1990), Zimmerman 

(1990) Mason och medarbetare (1991) Perkins och Zimmerman (1995) samt 

Anderson (1996) menar att när människor däremot involveras i ett eget 

beslutsfattande över sitt liv upplever de en känsla av att ha kontroll och ansvar. 

 

Resultatet i studien visar hur deltagarnas olika livshistorier hade påverkat dem så 

att de fått en ökad tolerans till livets olika händelser. Att ha gått igenom 

prövningar under livet verkade ha gett deltagarna mer kraft och styrka att klara av 

att leva med förändringarna relaterat till stroke. Det verkade även som att vara 

nära att dö och klara sej med nöd och näppe, fyllde deltagarna med en positiv 

livskraft och en inre, djup tacksamhet över att vara i livet. Det beskrevs då att t.ex. 

funktionsnedsättningar som de fått av stroke eller att vara beroende att komma i 

skymundan. Denna inre kraft hos människor finns beskriven av Mason och 

medarbetare (1991), Perkins och Zimmerman (1995), samt Appelbaum och 

medarbetare (1999). Deltagare beskrev även att ha klarat sig igenom prövning 

med andra människors stöd (jmf. Kulik, 1990).  

 

Resultatet visar hur deltagare beskrev andra förluster som en viktig del i hur livet 

gestaltade sej idag, även om de inte alltid var relaterat till stroke. Det beskrevs 

sorg och saknad efter det som det förlorats och förlusterna beskrevs även som 

hindrande för att kunna uppleva sej självständiga och ha livskvalitet. 
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Deltagare beskriver t.ex. hur de redan innan stroke bar på en upplevelse av 

övergivenhet och att insjuknandet i stroke förvärrade upplevelsen. Deltagare som 

innan stroke hade haft ett stort behov av kontroll verkade hamna i maktlöshet och 

hjälplöshet utan att kunna se någon väg ut. Förlusten av kontroll i livssituation 

verkade göra att deltagare sjönk in i sej själv i upplevelsen av totalt beroende. 

Enligt Rappaport och Zimmerman (1988) beskriver deltagare ett 

motsatsförhållande till empowerment där de upplever hjälplöshet och förlust av 

kontroll i livet. Appelbaum och medarbetare (1999) diskuterar begreppet makt 

och styrka som de beskriver som inneboende kapacitet hos människor. Makt och 

styrka beskrivs även som en energi och att empower beskrivs då att vara att 

inneha energi eller att glöda. För att människor som känner sig maktlösa eller 

hjälplösa ska kunna återfå denna energi bör det utredas varför de upplever denna 

känsla och sedan hjälpa dem att hitta olika strategier som gör att de kan återfå 

kontrollen och energin.  

 

Resultatet i denna studie visar att deltagare beskrev att vissa upplevelser genom 

livet hade gett dem en inre trygghet. De beskriver även grundtrygghet och inre 

styrka sen födseln som verkade ha funnits med genom hela livet. Det verkar  

som att en inre tro på något hade en betydelse för tryggheten som även var 

avgörande för hur de hanterade insjuknandet i stroke och hur de upplevde sej 

självständiga, trots att de var beroende i dagligt liv av andra. De beskrev 

insiktsfullhet och både självkänsla och självförtroende. Enligt Anderson (1996) 

och Rodwell (1996) är empowerment en process som ger och utvecklar ett positivt 

självförtroende och självkänsla.  

 

Människors upplevelser av självständighet och beroende ett år efter stroke visar i 

denna studie att de flesta med stroke vill vara självständiga men på grund att de är 

unika som människor och har olika livshistorier som påverkar dem, behöver de 

mer eller mindre stöd av andra för att nå dit. Den dramatiska förändring som 

människor med stroke upplever av sej själv och sin livssituation kan göra att vissa 

personer tillfälligt förlorar sin kontroll och styrka i livet. De behöver då stöd av 

andra för att återfå sin styrka så de kan delta i livet på ett sådant sätt som de 

önskar.  



 

 

27 

För att sjuksköterskor ska kunna stödja sina klienter på ett sätt som sätter 

klientens önskan i centrum kan sjuksköterskor ingå i partnerskap med klienten 

och med empowerment som riktmärke. Enligt Falk-Rafael (2001) stödjer 

sjuksköterskor då klienterna till att få ökat självförtroende så de kan utvecklas och 

hitta sin fulla potential. Där av kan personen börja ta kontroll och makt att se 

saker utifrån en mer positiv syn och därav våga ta mer risker och nå sina mål. Det 

beror på vilket perspektiv sjuksköterskor har när de möter människor med stroke. 

T.ex. om sjuksköterskor ser framför sig hjälplösa, frustrerade människor som är i 

behov av hjälp, är det lätt att de blandar ihop sina egna känslor med den andra 

människan och projecerar över sina känslor på klienten. Detta kan hindra dem att 

få det stöd de behöver så att de kan gå in i empoweringprocessen och därav få 

kontroll och styrka i sitt liv (Watts, 1990).  

 

Med resultatet från denna studie hade det varit intressant att veta hur 

självständigheten påverkas med stöd i form av partnerskap för människor med 

stroke. Hur upplever människor med stroke empoweingprocessen? Sjuksköterskor 

kan handleda och undervisa personal om hur det stödet ska se ut. Intervjuer kan 

göras med de med stroke efter sex månader och efter ett år för att fånga processen. 

Intervjuer kan även göras med personalen för att fånga deras upplevelser i deras 

process. Sjuksköterskors roll som arbetsledare och handledare med specifika 

omvårdnadskunskaper behövs idag för att sprida omvårdnadskunskaper  

inom landsting och kommunens organisation. 

 

Eftersom hälso-och sjukvården och kommunens hemtjänst idag lär människor  

hjälplöshet och beroende av systemet lär empowerment perspektiv människor till 

ansvar och självständighet. Att stödja människor med stroke att ta kontroll över 

sitt liv och sin hälsa borde det på sikt även minska hälso-och sjuvårdens kostnader 

eftersom ett beroende perspektiv kräver mer resurser. 

 

Resultatet från denna studie utgår från en beskrivning av att uppleva 

självständighet och beroende efter stroke tolkat utifrån ett empowerment 

perspektiv. En kvalitativ latent innehållsanalys användes för att analysera 

intervjutexten eftersom min intention var att fånga det underliggande budskapet.  

Fem personer som levt med stroke minst ett år har deltagit i studien.  
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Eftersom intervjuerna innehöll rikliga beskrivningar och det kom inte någon ny 

information efter den femte intervjun, bedömdes det insamlade materialet mättat. 

De tre frågeområden som valdes täckte väl upp syftet med studien.  

 

Personerna som blev intervjuade utgick med sina berättelser från frågeområdena 

och berättade sedan fritt om sina upplevelser av självständighet och beroende 

relaterat till att leva med stroke. Miljön kändes avslappnad och deltagarna verkade 

lugna och hade mycket att berätta. Det kändes naturligt att sitta och lyssna och 

samtala. Alla deltagare var nyfikna på resultatet och som kommer att presenteras 

för var och ena av dem och då valideras även arbetet.  

 

Att snäva in resultatet utifrån ett empowerment perspektiv gör att annat som finns 

i resultatet då inte kommer med. Men det finns dock vidare möjligheter att med 

samma textmaterial se resultatet utifrån ett annat perspektiv och då ta tillvara alla 

resultat.  

 

Strävan efter trovärdigheten har uppnåtts genom att jag gått stegvis i 

forskningsprocessen. Hela tiden förbättrade och utvärderades trovärdigheten 

genom att hela tiden gått tillbaka till grundtexten. Pålitligheten syftar till stabilitet 

av data över tid och omständigheter. Pålitlighet av data har granskas av en 

utomstående dvs av handledaren och i analys och rapportseminarium. 

Bekräftbarheten refererar neutraliteten av data. Utomstående granskare dvs 

handledaren har användas för att konfirmera bekräftbarheten som t.ex. handlade 

om vilken tolkning av texten som var mest nära sanningen. Överförbarhet dvs, 

datan kan överföras till annan population än den som blev undersökt som därav 

stå för hela den populationen (jmf. Polit och Hungler, 1999, s.428-431; jmf. 

Downe-Wamboldt, 1992).  
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