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Strokedrabbade personers erfarenheter och upplevelser av förändringar 

i deras vardagliga aktiviteter 

 

Bukineh Swa och Sabina Kozlicic 

 

Bakgrund. Varje år drabbas omkring 25 000 personer i Sverige av stroke. Individer som 

drabbats av stroke får oftast funktionsnedsättningar som orsakar aktivitetsbegränsning i 

vardagslivet. Syfte. Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser 

strokedrabbade personer har av förändringar i vardagliga aktiviteter.  

Metod. Studien genomfördes som en kvantitativ metod där instrumenten The Community 

Intergration Questionnaire [CIQ], en enkät om eventuella förändringar av dagliga aktiviteter 

före/efter skada/sjukdom använts som datainsamling.  Även en öppen fråga tillfogades kring 

upplevelsen av förändringarna i vardagliga aktiviteter, och vad det innebar för deltagarna. 

Undersökningsgruppen bestod av 19 individer, varav 11 kvinnor och 8 män mellan 57-81 år. 

För svaren från enkäten användes deskriptiv statistik och den öppna frågans svar analyserades 

genom en manifest innehållsanalys. Resultat. Resultatet visade att deltagarna har minskat sitt 

utförande i flera aktiviteter efter insjuknandet i stroke. Deltagarnas upplevelser och 

erfarenheter av aktivitetsförändringar beskrivs i tabellform samt en figur följt av fyra 

huvudkategorier ”Anpassning”, ”Kontroll”, ”Roller” och ”Avvikande”, som belyses med citat 

utifrån den öppna frågan. Konklusion. Med förståelse för hur personer som insjuknat i stroke 

påverkas av de förändrande aktiviteterna kan enskilda personer inom vården men även 

personer i allmänheten bidra till ökad aktivitet och delaktighet i dessa personers vardagliga 

liv. 
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The experiences and perceptions of changes in everyday activities 

after stroke 

 

Bukineh Swa and Sabina Kozlicic 

 

Background. Every year approximately 25 000 people suffers from a stroke in Sweden. 

Individuals that suffer from a stroke, also suffer from disabilities which limit their activities in 

everyday living. Aim. The aim of this study was to investigate the experiences and 

perceptions of people who suffered from stroke, and how the changes have affected their 

everyday activities. Method. The study was a quantitative survey, in which the instrument 

“The Community Intergration Questionnaire”, [CIQ], was used for data collection. CIQ is a 

questionnaire that measures changes to daily activities before and after an injury/illness. We 

also added an open question about the experience of the changes in everyday activities, and 

what it meant to the participants. The study involved 19 participants; including 11 women and 

8 men between the ages 57 and 81. Descriptive statistics were used for the answers from the 

questionnaire and the answers from the open question were analysed by a manifest content 

analysis. Results. The results showed that the participants have reduced their performance in 

several activities after stroke. The participants' experiences of changes in activity are 

described in tabular form and one figure, followed by four main categories "Adaptation", 

"Control", "Roles" and "Divergent ", that is illustrated with quotes from the open 

question.Discussion. With an understanding of how a person that has suffered from a stroke is 

affected by the changes in their activities individuals in health care, but also people generally 

can contribute to greater participation in these people's everyday lives. 

 

 

Keywords: Occupational therapy, Stroke, Everyday activities, Changes, Perceptions, 

Experiences. 
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Bakgrund 

Stroke 

Enligt World Health Organization [WHO] (2006) är stroke en försämring i hjärnans funktion 

som börjar plötsligt, varar mer än 24 timmar eller som leder till döden och där orsaken antas 

vara av kärlursprung. Stroke är en av Sveriges största folksjukdomar och varje år drabbas 

omkring 25 000 personer i Sverige (Statistiska Central Byrån [SCB], 2011). Av alla som 

drabbas av stroke får 85 % en infarkt i något av hjärnans blodkärl (SoS, 2009). Enligt SoS 

ökar risken för att få stroke med individens ålder. De flesta som får en stroke är över 65 år. 

Samhällets äldre personer beräknas öka, vilket innebär att antalet personer som drabbas av 

stroke kan komma att stiga. Sjukdomen kan ge olika funktionsnedsättningar beroende på var 

skadan är lokaliserad i hjärnan (Strokeförbundet, 2011), vilket i sin tur kan ge svårigheter i det 

dagliga livet. 

 

Funktionsnedsättningar efter stroke 

Funktionsnedsättningarna som kommer efter insjuknandet kan vara både synliga och dolda. 

Synliga funktionsnedsättningar är till exempel begränsad rörelseförmåga, svaghet eller 

förlamning i den ena kroppshalvan. Andra synliga funktionsnedsättningar är svårigheter med 

språkliga funktioner som afasi. Exempel på dolda funktionsnedsättningar är 

minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter, trötthet och personlighetsförändringar. Både 

synliga och dolda funktionsnedsättningar kan leda till att individen blir aktivitetsbegränsad 

(Bendz, 2003; Dahlin, 2007; Röding, Lindström, Malm & Öhman, 2003; Spanó, 2004; 

Thompson & Ryan, 2009), men på vilket sätt och hur det påverkar den enskilde varierar.  

Aktivitetsbegränsningar 

Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi. Aktivitetsutförande beskrivs som ett 

dynamiskt samspel mellan person, miljö och aktivitet (Law, Cooper, Strong, Stewart, Rigby 

& Letts, 1996). Efter insjuknande i stroke är det vanligt att samspelet mellan dessa förändras 

på grund av att personkomponenten blir påverkad, vilket leder till att det blir obalans i 

aktivitetsutförandet, vilket leder till att individen kan ha svårt att utföra de dagliga 

aktiviteterna på ett optimalt sätt (Christiansen & Baum, 2005; Law, et al., 1996). Exempel på 

aktivitetsbegränsningar efter stroke är svårigheter med att kunna gå, sköta hygienen, på-och 

avklädning och hushållsarbete (Geyh et al., 2004) och även svårigheter att kunna läsa, skriva 

och räkna (Geyh et al., 2004, Murray & Mårtensson, 2004; Vincent, Robichaud, Rosseau, 

Viscogliosi, Talbot & Desrosiers, 2007).  
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Konsekvenserna efter insjuknandet i stroke påverkar samspelet mellan; person, miljö och 

aktivitet, vilket i sin tur kan påverka en persons hälsa. Arbetsterapins grundsyn är att 

människor av naturen är aktiva och utvecklingsbara. Vi människor förstår och upplever 

världen genom aktivitet, vilket även bidrar till att vi mår bra (Persson, Erlandsson, Eklund & 

Ivarsson, 2001; Jaracz & Kozubski, 2003). Genom att delta i olika aktiviteter kan en person 

bibehålla sitt mentala välmående (Hällgren & Kottorp, 2005). Många är dock i stort behov av 

tidig rehabilitering för att kunna återgå till ett självständigare liv (SoS, 2009).  

 

Enligt Kielhofner (2008) utvecklas vi människor med flera olika roller från det vi födds och 

resten av livet. Vi får många roller i olika sammanhang. Genom dessa olika roller skapas vår 

identitet. Det finns roller som är självvalda, medan andra inte är det (Kielhofner, 2008). När vi 

åldras eller exempelvis får en stroke kan det innebära att inte bara våra kroppsfunktioner 

förändras utan också våra roller, dessa förändrade roller går inte alltid att ersättas, vilket kan 

få en person att uppleva ensamhet och depression (Thompson & Ryan, 2009). Sociala 

kontakter är ett grundläggande behov för människan, som gör att en person utvecklar och 

skapar en social identitet (Creek, 2002). Människan blir delaktig i sociala sammanhang 

genom aktivitet och får en tillfredställande och även meningsfull vardag (Creek, 2002). Dessa 

meningsfulla aktiviteter ger individen motivation och energi (Carlsson, Möller & Blomstrand, 

2009). Flera personer som för första gången insjuknat i stroke känner under en lång period, 

eller till och med i resten av livet att de inte är säkra i sitt liv. De känner att de har förlorat 

kontrollen. Eftersom insjuknandet i stroke kommer så plötsligt är det många som känner sig 

ovetande om vad som ska hända här näst (Bendz, 2003). Oro över att återigen få en stroke är 

vanligt, och många vågar inte på grund av rädsla för att skada sig utföra aktiviteter som är 

krävande, fast att de har kapaciteten till att utföra dem. Flera personer har svårt med att få 

tillbaka känslan av att vara sig själv efter insjuknat i stroke och kämpar med detta och vid 

misslyckande kan det resultera att många upplever nedstämdhet (Cederfeldt, Gosman- 

Hedström, Gutierrez Perez, Sävborg & Tarkowski, 2010; Thompson & Ryan, 2009). Det kan 

även yttra sig genom att undvika vissa aktiviteter eller tröttsamma situationer (Riksstroke 

2010; Thompson & Ryan, 2009). Det är också vanligt att personer som insjuknat i stroke är 

beroende av hjälp i personliga aktiviteter i dagliga livet [P-ADL] (Cederfeldt et al., 2010; 

Riksstroke, 2010) även efter flera månader. Det är viktigt att individer med 

funktionsnedsättning får en möjlighet att på ett självständigt sätt vara delaktiga och kunna 

utföra olika sorters aktiviteter, då delaktigheten i vardagen har ett stort inflytande på 

människans välmående (Hällgren & Kottorp, 2005).  
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I Riks-strokes årliga rapport (2010) visade det sig att mer än hälften av strokepatienter i åldrar 

över 75 år är helt eller delvis beroende av hjälp och stöd från närstående tre månader efter 

insjuknandet. I studien skriven av Cederfeldt et al. (2010) visade det sig att ungefär en 

tredjedel av individerna som deltog i studien var beroende av hjälp i P-ADL efter att de 

drabbats av stroke. P-ADL förbättrades visserligen signifikant (Riksstroke, 2010), men 

samtidigt upplevde flera att beroendet av andra personer var frustrerande och påverkade deras 

identitet (Cederfeldt, Gosman- Hedström, Gutierrez Perez, Sävborg & Tarkowski, 2010).  

Kielhofner (2008) lyfter fram hur en person väljer, planerar och utför sina vardagliga 

aktiviteter i hemmet, på arbetet, i skolan och på sin fritid i relation till sin identitet och 

kompetens. Om individen väljer att ge upp sina aktiviteter så kan det leda till isolering och att 

man undviker socialt umgänge (Carlsson et al., 2009). Av kvinnor som har insjuknat i stroke 

upplever flera att det är svårt att sköta hushållet och ta hand om sina barn (Röding, Lindström, 

Malm & Öhman, 2003). För att anpassa sig till det vardagliga livet använder många sig av 

strategier för att undvika tröttsamma situationer (Thompson & Ryan, 2009). Däremot 

upplever flera män att de har svårigheter i att ta hand om den ekonomiska försörjningen 

(Röding, Lindström, Malm & Öhman, 2003). Både män och kvinnor upplever att deras roller 

har förändrats efter insjuknandet, vilket har haft en negativ påverkan på dessa personers 

självuppfattning och identitet (Röding et al., 2003; Thompson & Ryan, 2009).    

 

Sammanfattningsvis finns det många studier som visar att strokedrabbade personers framtida 

livssituation ofta präglas av aktivitetsbegränsningar med negativ påverkan av välmåendet som 

följd. Däremot verkar det finnas få studier som fokuserar på hur personer som insjuknat i 

stroke uppfattar hur förändringarna påverkar livssituationen. Det är därför av intresse att 

studera om personerna fortfarande utför aktiviteter enligt tidigare vanor eller inte och hur 

förändringarna upplevs. 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser strokedrabbade 

personer har av förändringar i vardagliga aktiviteter. 
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Metod 

I studien användes en kvantitativ ansats med en enkät som också innebar en mindre kvalitativ 

ansats med en öppen fråga. 

 

Undersökningspersoner 

Ett informationsbrev med samtyckesblankett skickades till verksamhetscheferna på några 

strokeverksamheter i södra Sverige. På grund av tidsbrist togs också kontakt med några 

strokeverksamheter via telefon och epost. Dessa fick även ta del av informationsbrevet om 

studiens syfte och om hur insamlingen skulle genomföras. Efter visat intresse kontaktades 

skriftligt verksamheternas arbetsterapeuter, så kallad mellanhand, som hjälpte oss att kontakta 

personer som insjuknat i stroke och som motsvarade följande inklusionskriterierna: att 

personerna hade insjuknat i stroke för högst 12 månader sedan, att de skulle vara 85 år eller 

yngre och hade genomgått minst en rehabiliteringsperiod. De skulle även kunna uttrycka sig 

verbalt, kunna förstå och göra sig förstådda på svenska. Det var även ett kriterium att de 

bodde hemma.Urvalet genomfördes med målinriktad sampling, det vill säga att deltagarna 

som valdes ut hade vissa gemensamma egenskaper. Mellanhanden skickade 

informationsbrevet till urvalspersonerna med en förfrågan av deltagande i studien. I brevet 

fanns det även en svarstalong och ett svarskuvert som vidarebifogades till deltagarna. De 

personer som önskade att delta skickade i sin tur svarstalongen till författarna. 

Undersökningsgruppens storlek var 19 personer, varav 11 kvinnor och 8 män mellan 57-81 år. 

Medianåldern var 70 år . Det var nio personer som var samboende och tio personer som var 

ensamboende. Av de totala 19 deltagare var 16 pensionärer, de 3 resterande arbetade, varav 2 

deltidsarbetade. Samtliga deltagare hade motoriska nedsättningar, sex personer förflyttade sig 

med rollator, nio personer hade kognitiva funktionsnedsättningar, exempelvis 

minnessvårigheter och uppmärksamhetssvårigheter. Flertalet personer uppgav att de upplevde 

nedstämdhet, humörsvängningar och/eller trötthet. 

 

Instrument  

Enkäten som användes var The Community Intergration Questionnaire [CIQ] (Tepper, Beatty 

& DeJong, 1996).  Studier (Saeki, Okazaki & Hachisuka, 2006; Sander et al,1999) har visat 

att instrumentet har god validitet för personer med hjärnskada. Enkäten är översatt till svenska 

(G, Grimby, personlig kommunikation, 14 maj, 2012). Det finns inga uppgifter kring 
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relabilitet och validitet för den svenska enkäten, men den används vid rehabilitering av 

exemepelvis personer med traumatiska hjärnskador.  

Enkäten består av frågor som mäter vilka eventuella förändringar som en person har i dagliga 

aktiviteter efter en sjukdom/skada. Enkäten består av 15 frågor inom tre områden: i hemmet 

(5 frågor), socialt integration (6 frågor) och produktiva aktiviteter (4 frågor) (se bilaga 1). 

Genom summering av poängen från samtliga frågor erhålls totalpoängen som varierar från 0-

29 poäng. Då ingen av deltagarna hade barn hemma som de tog hand om, och ingen av 

deltagarna hade en aktuell utbildningssituation, exkluderades dessa frågor, varför 

totalpoängen var maximalt 27 poäng.  Poängsättning sätt efter manualens instruktioner och 

varierar för de tre områdena (se bilaga 1). Gemensamt är dock att ju högre poängen är, desto 

högre grad av samhällelig integration (Tepper et al., 1996).  Även en öppen fråga ställdes till 

deltagarna. De fick besvara frågan ”Hur upplever du eventuella förändringar i dina vardagliga 

aktiviteter, och vad innebär det för dig”.   

Enkäten och den öppna frågan prövades på fyra personer. Alla som deltog förstod enkäten 

väl, men upplevde att den öppna frågan var lite bred så att man kunde tolka den på olika sätt. 

Efter att ha mottagit kommentarerna omformulerades frågan till ”Beskriv hur du upplever de 

förändrade vardagliga aktiviteterna” till ”Hur upplever du eventuella förändringarna i dina 

vardagliga aktiviteter, och vad innebär det för dig”.  Enligt DePoy och Gitlin (1999) kan 

validiteten förbättras genom förtydligade frågor som bättre motsvarar syftet.  

Procedur 

Personerna som accepterade att delta i studien kontaktades per telefon för att bestämma tid 

och plats för intervju. Inga påminnelser skickades ut på grund av tidsbrist. Författarna träffade 

och intervjuade de elva första deltagarna tillsammans. Under dessa intervjuer höll en av 

författarna i intervjun och den andra antecknade och flikade emellanåt in följdfrågor. 

Resterande åtta deltagare delades upp och intervjuaren ställde själv följdfrågor samt 

antecknade. Anteckningarna renskrevs efter intervjutillfällena. Intervjuerna genomfördes 

antingen i ett rum som verksamheten ställde till förfogande eller i deltagarens hem. Varje 

intervju tog mellan 25 till 45 minuter.  
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Bearbetning av insamlad data 

Den insamlade data från CIQ lades in i frekvenstabeller för varje individ och summerades 

sedan för varje fråga, för att få fram ett tydligt resultat av de förändringar som deltagarna fått i 

vardagliga aktiviteter efter insjuknandet. Författarna valde dock att presentera de aktiviteter i 

vilka det inte var en så stor förändring enbart i löpande text. Enligt Hansagi & Allebeck 

(1994) kan frekvenstabeller tydligt sammanställa materialet vid fler observationer och på så 

sätt tolkas det sammanställda resultaten lättare.  

I syfte att lyfta fram deltagarnas upplevelse valdes en manifest innehållsanalys som 

analysmetod. Vid en manifest innehållsanalys fokuseras det konkreta, det vill säga bara det 

som står i texten utan att göra en tolkning av underliggande mening (Graneheim & Lundman, 

2008).  

 

Båda författarna läste igenom det insamlade materialet två gånger var för sig, för att få en 

översikt av innehållet. Enligt DePoy och Gitlin (1999) ger det en högre tillförlitlighet av 

resultatet om materialet bearbetas av två personer, till skillnad från om endast en person 

bearbetar det eller om det bearbetas av två personer tillsammans. Författarna plockade sedan 

ut meningsenheter, som är ord eller meningar av texten, som är meningsbärande. Dessa ord 

och meningar hade en gemensam innebörd.  Meningsbärande enheterna kortades ned, men 

själva kärnan, dess innehåll och sammanhang i texten behölls, det vill säga att texten 

kondenserades. Efter detta skapades koder för de meningsbärande enheterna, som var ord som 

beskrev flera av deltagarnas upplevelser av de förändrade aktiviteterna. Dessa ord jämfördes 

och räknades sedan för att bli insorterade i kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 

Kategorierna valdes ut efter de ord som var utmärkande och mest nämnda av deltagarna. De 

ord som blev insorterad i kategorin ”Avvikande” var även synonym ord, som ”missbildad” 

och ”onormal”. 

 

Resultatet presenteras först med frekvenstabeller för de aktiviteter som inneburit markanta 

förändringar efter insjuknandet i stroke. Mindre förändringar presenteras enbart i den löpande 

texten. Avslutningsvis presenteras kategorierna som framkom i innehållsanalysen. 

Kategorierna belyses med citat. 
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Etiska överväganden 

Deltagarna informerades i informationsbrevet att deltagandet var frivilligt och de kunde 

avbryta när som helst utan anledning och konsekvenser för eventuell fortsatt behandling och 

kontakt med rehabiliteringsenheterna. De som valde att delta i studien fick skriva på en 

blankett om samtycke för deltagande. 

Författarna var medvetna om att intervjuer av denna karaktär kan vara känsligt för deltagarna, 

eftersom de delar med sig av fölorade funktioner. Därför ställdes inga följdfrågor till den 

öppna frågan som kunde upplevas som dömande eller kränkande. Konfidentialitet 

garanterades genom att det insamlade materialet förvarades inlåst och resultatet presenteras så 

att personerna inte kan identifieras. Vårdvetenskapliga etiknämnden, VEN, har granskat 

projektplanen för ett utlåtande och förändringar har gjorts i enlighet med de givna 

rekommendationerna.  

Resultat 

Integration i samhället 

Deltagarna uppgav att integrationen i samhället förändrades med minskad integration 

avseende alla tre områdena; i hemmet, socialt och produktivt. 

 

I figur 1 visas deltagarnas genomsnittliga poäng* före och efter insjuknandet i stroke, där 27 

poäng är den maximala nivån. 

  
 

Figur 1. Deltagarnas genomsnittliga poäng uppdelat i integration i hemmet, social integrering 

och produktivitet (n=19). 

 

* Ju högre poängen är, desto högre grad av integration i samhället. 
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Figuren visar att integrationen i hemmet och sociala förhållanden har sjunkit med två poäng 

efter insjuknandet för respektive. Deltagarnas genomsnittliga poäng i produktiviteten hade 

sjunkit med ett och ett halvt poäng efter insjuknandet i stroke. Detta tyder på att deltagarna 

har minskat sitt aktivitetsutförande inom samtliga områden. Deltagarnas genomsnittliga 

totalpoäng efter insjuknandet motsvarade knappast hälften (12,5) av maximala poängen för 

CIQ, vilket betyder att integrationen i samhället ligger på måttlig nivå.   

Tabell 1: Resultat angående ansvar för aktiviter som avser hemmet. (n=19)  

Du själv          12  3           7  3           11      5 7           4   9           3 

 

Tillsammans            5 10          8   9            6      8 8           9    5          6 

med någon 

 

Någon annan           2  6           4   7            2      6 4           6    5         10 

 

* förnödendenheter innbär specerivaror och andra nödvändigheter 

Tabell 1 visar att Alla deltagarna uppgav att ansvaret för aktiviteter i hemmet hade förändrats 

efter insjuknadet i stroke. Den största förändringen hade skett avseende inhandlingen av 

förnödenheter till hemmet. Innan insjuknandet ansvarade 12 av deltagarna för inhandlingen, 

men enbart tre gjorde detta efter insjuknandet i stroke och för fem deltagare utfördes 

aktiviteten oftast tillsammans med någon annan, men efter insjuknandet var det tio personer 

som handlade tillsammans med någon annan. Det visade sig att ansvaret för hushållsarbete 

och ekonomin även hade förändrats markant för respektive sex deltagare. Ansvaret för 

ekonomin hade för fem deltagare helt överflyttats på någon annan person. Den aktivitet som 

de flesta inte hade så stor förändring i var att planera sociala engagemang.  

Totalt uppgav mer än hälften av deltagarna alla aktiviteterna utfördes tillsammans med någon 

eller av någon annan efter insjuknandet. 

I tabell 2 visas att fler personer utövar aktiviteter utanför hemmet i mindre utsträckning än vad 

de gjorde innan insjuknandet, det vill säga att den sociala integrationen har minskat. 

 

 

 

 Vem handlar 

förnödenheter* 

till hushållet? 

Vem lagar 

maten? 

 

Vem utför 

hushållsarbete? 

 

Vem 

planerar 

sociala 

engagemang? 

Vem tar 

ansvar för 

personliga 

ekonomin? 

 Före      Efter     Före     Efter       Före    Efter           Före      Efter       Före      Efter 
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Tabell 2: Resultat avseende social integration. (n=19)  

 

 

 

 

 

Aldrig           0  6           0    5             0       1  5           11  

 

1-4 gånger 

i månaden           11  11        13   11            9     16 10            8     

 

5 gånger  

eller fler per           8  2           6     3           10       2  4             0     

 

Deltagarna uppgav att den sociala integrationen hade minskat efter insjuknandet i stroke. 

Cirka en tredjedel av deltragarna har slutat utföra aktiviteten ”att handla” och ”att engagera 

sig i föreningsaktiviteter”. Deltagarnas fritidsaktiviteter, som till exempel att gå på bio, idrotta 

eller att gå på konserter, minskades även efter insjuknandet, och de flesta besökte inte sina 

vänner och släktingar i samma utsträckning som de tidigare hade gjort. 

Majoriteten av deltagarna deltog i fritidsaktiviteter med samma slags sällskap innan 

insjuknandet som efter insjuknandet, där de flesta utför sina fritidsaktiviteter med 

kombination av familjemedlemmar och vänner. Samtliga deltagare uppgav att de hade någon 

förtrogen som de kunde anförtro sig till. Majoriteten av deltagarna lämnade sina hem eller 

deras nära omgivning i ungefär samma utsträckning som innan insjuknandet, det vill säga 

nästan varje dag. 

När det gäller den produktiva integrationen var majoriteten av deltagarna pensionärer. För två 

av de tre deltagarna var arbetssituationen i stort sett densamma som innan insjuknandet i 

stroke, men med minskad arbetstid. Den deltagare som arbetade heltid innan insjuknandet 

hade minskat sin arbetstid till 50 % efter insjuknandet. En av deltagarna som arbetade deltid 

innan insjuknandet har minskat sin arbetstid till cirka 30 %. Den tredje som arbetade deltid 

innan insjuknandet hade för tillfället slutat att arbeta.  

Upplevelser av förändringar avseende aktiviteter  

Deltagarnas upplevelser utkristalliserades i fyra kategorier: ”Anpassning”, ”Kontroll”, 

”Roller” och ”Avvikande”.  Kategorierna var utmärkande, då flera av deltagarna utryckte sig 

i dessa ord som belyser deras upplevelser av de förändrade aktiviteterna. Den första kategorin 

innehåller deltagarnas upplevelser kring planering och strategier. Den andra belyser 

 Handla? Fritids 

aktiviteter? 

 

Besöka vänner 

eller 

släktingar? 

Engagerad i 

förenings-

aktivitet? 

 Före        Efter Före      Efter Före       Efter Före        Efter 
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upplevelser av nedsatt aktivitet och delaktighet. Den tredje kategorin beskriver deltagarnas 

upplevelser kring att behöva vara beroende av andra och den sista kategorin omfattar 

förändrat självförtroende.  

Tabell 3. Fördelningen av antal citat avseende kategorier (n= antal nämnda citat) 

Kategori n % 

Anpassning 32  36 

Kontroll 24  27 

Roller 18  20 

Avvikande 15  17  

Totalt 89 100 

 

Mer än en tredjedel av deltagarna uttryckte sig med olika böjningsformer av ordet 

”anpassning”. ”Kontroll” och ”roller”, även här i olika böjningsformer, var ord som de flesta 

deltagarna nämnde att de hade förlorat eller fått en förändring av efter insjuknandet. 

”Avvikande” och synonymer till ordet var ett annat begrepp som upprepades en del, då flera 

uttryckte sig i ordet i samband med att de kände sig annorlunda.  

Anpassning 

För många av deltagarna upplevdes den fysiska miljön som ett hinder i deras vardagliga 

aktiviteter. Men många av dessa kände att de nu efter ett tag har fått lära sig att anpassa sig 

efter miljön. Många hade även lärt sig att anpassa sig efter sina fysiska förutsättningar. 

Exempelvis så valde många att använda kläder som de själva kunde ta på sig. Flera beskriver 

även att de lättare kan utföra vissa aktiviteter med hjälp av en annan person eller hjälpmedel. 

Flera nämnde även att de var glada över de aktiviteter de kunde utföra på egen hand, då detta 

påverkade deras självbild positivt. Flera prioriterade sina vardagliga aktiviteter, där det valdes 

om de skulle utföra aktiviteten själv eller om någon annan skulle hjälpa dem. Många upplevde 

att hjälpen de fick av andra var väldigt underlättande, därför drog många nytta av det. Flera 

upplevde att de fick avstå från vissa aktiviteter som de tidigare utfört på grund av 

insjuknandet, exempelvis var trötthet en orsak. Hos samtliga deltagare var trötthet ett stort 

problem i deras vardag. Tröttheten gjorde att de inte kunde utföra alla aktiviteter som de hade 

velat och även deras och sociala och familjeliv påverkades negativt på grund av det. 
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”Mycket är anpassat efter mig, och det fungerar mycket bättre så här, nu kan jag göra saker 

själv” 

Majoriteten av deltagarna beskrev att deras vardagliga aktiviteter tar längre tid att utföra nu 

efter insjuknandet, därför tyckte många av dessa personer att planering av ens dag och 

planering i aktiviteterna underlättade. Flera beskrev att de ville träffa vänner och släktingar, 

men orken till det fanns inte. En del beskriver att de har svårt att hitta föremål, de glömmer 

bort vart de har lagt saker. Därför försöker de vara extra noga med att placera föremål på ett 

bestämt ställe för att slippa springa runt och leta. 

 

”Kalendern hjälper mig mycket, jag skriver in de flesta aktiviteterna i den, det är en bra 

strategi” 

 

Flera av deltagarna beskrev även att de upplevde att de hade nedsatt koncentrationsförmåga 

och minnesstörningar. Därför var det ett stort antal av dem som behövde rutiner för att 

komma ihåg saker och ting. Många använder sig av externa minnesstöd som kalender eller 

mobiltelefon för att komma ihåg vad som skall göras. Flera talade om att dagliga aktiviteter 

som krävde finmotorik var svårt att utföra. Exempelvis att knäppa knappar, öppna burkar och 

att skriva, här använde sig många av hjälpmedel eller hjälp av annan person. 

 

”Jag var tvungen att acceptera förändringarna, det var tufft, men det har hjälpt mig att gå 

framåt och hitta nya strategier så att jag kan leva så självständigt som möjligt” 

 

Kontroll 

Flera deltagare beskrev att de under den första tiden efter insjuknandet upplevde oerhörd 

kontrollförlust för att de var rädda för att bland annat falla men även för att få en ny stroke. 

Många upplevde att de hade förlorat sina fysiska förmågor, som då medförde att en hel del 

förlorade kontrollen i sitt liv. En del berättade även att förmågan att kontrollera känslorna var 

nedsatt, de hade humörsvängningar. En person berättade att hon ofta tänkte på om det skulle 

bli värre. 

 

”Jag sitter ofta och tänker om det kommer bli värre, det gör mig väldigt dyster. Det är svårt 

att få bort såna tankar, jag kan inte kontrollera det” 
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Men många av deltagarna påpekade att det var viktigt att försöka tänka positivt och hitta nya 

lösningar till de hinder som uppkom i aktiviteter så att personen kan anpassa sig till den nya 

livssituationen, för att sedan få tillbaka kontrollen över både kroppen och identiteten. 

 

”Det kändes hemskt, jag hade förlorat kontrollen över min hand och ben, vänstra sidan. 

Väldigt ostadig var jag och rädd för att falla. Nu går det framåt” 

Alla deltagarna hade minskat sitt aktivitetsutförande i både fritidsaktiviteter och dagliga 

aktiviteter efter insjuknandet av stroke. Detta innebar att många av deltagarna inte längre 

klarande av att utföra vissa aktiviteter, de utförde vissa aktiviteter på ett annat sätt eller 

utförde de aktiviteterna i mindre utsträckning, vilket medförde att deras upplevelse av 

delaktighet i aktiviteter minskades. Aktiviteter som är tyngre, som storhandling och städning 

fick flera stycken hjälp med ut av andra familjemedlemmar eller hemtjänsten. Detta gjorde att 

de flesta av deltagarna fick ork och lust till andra aktiviteter, så som matlagning, tvätt, men 

även aktivteter som läsning och hantverk.  

“Plötsligt så kan man inte göra saker på egen hand, nu får jag vänta tills jag får hjälp av 

någon, jag kan inte utan” 

  

Roller  

Majoriteten av deltagarna upplevde att det var frustrerande att de inte längre hade samma 

roller, vilket gjorde att många var beroende av någon annan person. Flera beskrev att de kände 

sig begränsade, men att familj och vänner gärna hjälpte till.  

 

”När jag vill åka in till köpcentret måste jag vänta på min dotter, jag kan inte längre åka 

själv” 

 

Många nämnde att eftersom deras roller hade förändrats, kände de sig inte lika nödvändiga för 

andra personer. En del kände att den förändrade rollen ibland kändes positivt, då dessa 

personer upplevde att de hade fått en bättre relation till sin partner eller andra anhöriga som 

inte förekom innan insjuknandet. En deltagare beskriver att hon har kommit sin partner och 

närstående närmare efter insjuknandet. Nu utför de fler av de vardagliga aktiviteterna 

tillsammans. 
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”Ja, självklart hjälps vi åt, allihopa! Barnen, barnbarnen hälsar på oftare” 

Deltagarna beskrev att deras roller främst i familjen hade förändrats som mest efter 

insjuknandet. De hade inte samma arbetsuppgifter i hemmet som tidigare. 

”Ombytta roller är det nu. Han handlar numera, men jag skriver inköpslistan” 

Flera upplevde att deras sociala relationer hade förändrats. En del beskrev att de i början efter 

insjuknandet hade väldigt bra kontakt med familj och vänner, men efter ett tag minskade 

kontakten och vissa av deltagarna kände sig isolerade på grund av det.  

 

”Flera hälsade på, både på sjukhuset och här hemma. Det kom och gick folk hela tiden. Men 

de har jobb och barn och annat viktigt att ta hand om, så det minskade med tiden, då kändes 

det ensamt, för jag gick inte ut själv” 

 

Avvikande 

Majoriteten av deltagarna uttryckte att deras självkänsla och självbild hade förändrats efter 

insjuknandet, vilket gjorde att de hade fått sämre självförtroende.  

”Mitt självförtroende försämrades enormt, jag fick en annan personlighet och detta gjorde 

mig så frustrerad, jag hade förlorat kontrollen över mig själv” 

 

På grund av att deltagarna upplevde sig själva annorlunda, medförde det att deras vardagliga 

aktiviteter (valet av aktiviteter och utförandet) även blivit annorlunda. 

 

”Nu, efter jag har fått stroken känner jag mig inte som samma person, detta är inte jag, för jag 

gör inte saker som jag gjorde innan. Inte heller beter jag mig på samma sätt, mina nära och 

kära känner inte igen mig ibland, de förstår inte mig som de gjort innan” 

En del av deltagarna beskrev att de kände sig avvikande, bland annat på grund av att de inte 

längre kunde köra bil. En person beskrev att hon var tvungen att sluta arbeta vilket gjorde att 

hon kände att hon hade förlorat en del av sin identitet.  

 

”Hur ska jag ta mig till … utan bilen, färdtjänst är krångligt. Oerhört avvikande är detta 

tillstånd” 
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Diskussion 

Resultatdiskussion  

Som resultatet visar har majoriteten av deltagare minskat sitt utförande i flera aktiviteter, 

eftersom de krävde mycket av dem. Trötthet var ett problem hos de flesta, vilket försvårade 

deras vardag. Flera studier har tidigare påvisat att trötthet kan få en att känna sig nedstämd, ha 

mindre delaktighet i olika aktiviteter och i sociala sammanhang (Bendz, 2003; Dahlin, 2007; 

Röding et al., 2003; Thompson & Ryan, 2009), vilket även stämde in på flera av deltagarna i 

denna studie.  

Resultatet visar förändring i både valet av aktiviteter och utsträckningen. Mycket av detta 

berodde på att den fysiska förmågan var nedsatt, men även psykiska och sociala faktorer hade 

påverkats. Det framgår i resultatet att deltagarna har minskat utförande av följade aktiviteter; 

handla, matlagning, hushållsarbete, planera sociala engagemang, ta ansvar för ekonomin, 

fritidsaktiviteter, besöka vänner/släkt eller att engagera sig i föreningsaktivitet. Resultatet 

visar tydligt att de aktiviteter som mest blev drabbade efter insjuknandet i stroke var inköpet 

av specialvaror, där majoriteten av deltagarna antigen hade en person med sig som hjälp vid 

inköpet eller så handlade någon annan person åt dem. Även fritidsaktiviteter och 

engagemanget i föreningsaktiviteter hade en tydlig minskning, där flera valde att inte delta i 

dessa aktiviteter efter insjuknandet. Liknande resultat kan ses i Almborgs (2010) studie, där 

flera personer som insjuknat av stroke inte kunde åka och handla mat själva och saknade den 

friheten att på egen hand utöva sina fritidsaktiviteter som de tidigare hade gjort.  

Saeki, Okazaki och Hachisuka (2006) studie visar att totalpoängen för CIQ för arbetande eller 

studerande personer med traumatiska hjärnskador var högre än för personerna som genomgick 

en rehabilitering eller gjorde något annat. Den genomsnittliga totalpoängen för de arbetande 

eller studerande var 15,41 poäng efter att de hade fått en hjärnskada, medan de andra två 

grupperna låg på 11,39 och 11,70 poäng (Saeki, Okazaki & Hachisuka, 2006). Genomsnittliga 

totalpoängen för vår studie efter insjuknandet i stroke låg på 12,5 poäng. Här kan vi se en 

liknelse i och med att de flesta i vår studie var pensionärer, och inte arbetade eller studerade, 

vilket resulterade att den genomsnittliga totlapoängen för CIQ var medel.   

 

I resultaten framkom fyra huvudkategorier; Anpassning, Kontroll, Roller och Avvikande. 
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Anpassning 

Det framkommer att det var till stor hjälp för flera av deltagarna att planera de vardagliga 

aktiviteterna och ha olika strategier i aktiviteterna, som medför mer självständighet och 

delaktighet. Detta överensstämmer med Hällgren och Kottorp (2005), som menar att det är 

viktigt med strategier och planering, eftersom det har ett stort inflytande på människans 

välmående. Vidare menar Butt et al., (2008) att genom att ha en positiv inställning och att 

använda sig av lämpliga strategier så kan personer som insjuknat i stroke anpassa sig efter 

egna begränsningar de har i olika aktiviteter, vilket även resulterar till bättre psykiskt 

välmående. Kielhofner (2008) påpekar att miljön man lever i är avgörande för hur begränsad 

man blir i en aktivitet. Även i denna studie upplevde deltagarna att den fysiska miljön kunde 

vara ett hinder, därför anpassade många av dem sig efter miljön, men även efter sina fysiska 

förutsättningar.  Författarna ser tydligt i studien att om någon förändring av komponenterna; 

person, miljö eller aktivitet sker blir personens aktivitetsutförande en negativ påverkat, detta 

poängterar även Law et al. (2002) och Baum och Christiansen (2005). Deltagarna i denna 

studie hade fått en förändring i sina fysiska förmågor, men även en del kognitiva 

nedsättningar, som då gjorde att de hade svårigheter att utföra sina vardagliga aktiviteter.  

Som resultatet visar beskrev även deltagarna att de prioriterade vissa aktiviteter efter egna 

intressen, värderingar och förmågor, vilket Kielhofner (2008) menar att alla människor gör.  

 

Kontroll 

Kontrollförlust upplevde flera av deltagarna. Bendz (2003) fann liknande resultat avseende 

upplevelser av kontrollförlust på grund av försämrade funktioner, som ledde till att personer i 

studien valde att avstå från särskilda aktiviteter då de var rädda för att falla. Flera hade fått 

nedsatt kontroll över både identiteten och kroppen, vilket medförde begränsningar i 

aktiviteter. 

Enligt resultatet hade flera av deltagarna svårt att kontrollera sina känslor. Carlsson, Möller 

och Blomstrand (2007) beskriver att insjuknande i stroke kan leda till att en person kan få 

ökad känslosamhet med avtrubbning av känslor. Depression är även en faktor som kan 

förekomma efter insjuknandet i stroke.  

 

Roller 

Flera av deltagarna beskrev, enligt resultatet, att de upplevde att deras roller hade förändrats, 

vilket innebar för en del att de inte kände sig lika nödvändiga som innan. Det visade sig att 

både män och kvinnor upplevde en rollförändring. Butt et al. (2008) beskriver att personer 
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som insjuknat i stroke kan uppleva förändrade roller då flera blir beroende av andra personer, 

exempelvis familjemedlemmar. Även Röding och Thompson (2009) fann att många personer 

som insjuknat i stroke upplever att de har fått en rollförändring, eftersom att de inte kan utöva 

aktiviteterna i samma grad som innan insjuknandet. Detta påverkar personernas 

självuppfattning och identitet. Enligt Almborg (2010) är det vanligt med nedstämdhet som 

ofta leder till nedsatt motivation i att utföra aktiviteter och detta kan även resultera till 

aktivitetsförlust och rollförlust. Resultatet visar att deltagarna upplevde de förändrade rollerna 

på olika sätt. Vissa upplevde att de fick bättre social relation till närstående, mycket på grund 

av att de var mer beroende av andra personer än tidigare, medan andra upplevde att de efter 

insjuknandet blev isolerade från omgivningen, då de hade fått sämre kontakt med framförallt 

vänner. Kielhofner (2008) påpekar att rollförändring kan leda till upplevelser av ensamhet och 

depression, eftersom de förlorade rollerna inte alltid går att ersättas.  

 

Avvikande 

Resultatet av studien visar att en del av deltagarna hade en annan syn på sig själva, de kände 

sig annorlunda vilket resulterade i att deras aktivteter blev annorlunda. Flera hade fått 

förändrad självkänsla och självbild efter insjuknandet, vilket gjorde att de hade fått sämre 

självförtroende. Likheter kan dras till studien av White et al. (2008) där flera deltagare efter 

insjuknandet i stroke upplevde att deras liv hade förändrats inom flera olika faktorer, därför 

kände många sig annorlunda i jämförelse till andra personer. Detta har även framkommit i 

andra studier, där personer som har insjuknat i stroke känner att deras förändringar har 

påverkat identiteten och självuppfattningen (Röding et al., 2003; Thompson & Ryan, 2009). 

 

Eftersom många strokepatienter upplever en ökad nedstämdhet leder det till att delaktigheten i 

de vardagliga aktiviteterna blir påverkad. Av den anledning är det ytterst viktigt för 

arbetsterapeuten att inte bara hjälpa en strokedrabbad med att återgå till de basala aktiviteterna 

som P-ADL och I-ADL utan även kunna stötta personer som drabbats av stroke att också 

delta i andra aktiviteter som leder till en ökad självkänsla. Denna studie visar att många fick 

en negativ påverkan på sina fritidsaktiviteter som i sin tur påverkade självkänslan. Av den 

anledningen har denna studie lyft fram tonvikten av erfarenheterna och upplevelserna kring 

förändringen att inte längre kunna delta i fritidsaktiviteter som byggt upp ens självkänsla. 

Detta har i sin tur bidragit till att även de vardagliga aktiviteterna har påverkats. Av den 

anledningen är det viktigt för arbetsterapeuten att ta hänsyn till upplevelsen och 

erfarenheterna av förändringarna i vardagliga livet.     
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Metoddiskussion 

Metodvalet har fungerat bra i studien. Författarna upplever att enkäten kombinerat med den 

öppna frågan har gett oss en betydelsefull information inom de områden som vi har 

undersökt. Den öppna frågan besvarades i olika omfattningar. Mer än hälften av deltagarna 

bestämde sig för att intervjuas i hemmet och resten intervjuades på verksamheterna. Att 

deltagarna hade möjlighet till att fritt kunna välja plats tror författarna kan ha påverkat 

studiens tillförlitlighet positivt, eftersom att deltagarna känt sig trygga och därmed kunde dela 

med sig av sina erfarenheter och upplevelser kring de förändrade aktiviteterna. 

Författarna insåg senare att materialet från intervjuerna i hemmet var rikligare i jämförelse 

med det vi fick från intervjuerna på verksamheten. Författarna fick härigenom en fördjupad 

bild av aktivitetsförändringarna. Vilket kan bero på att deltagarna kände sig mer bekväma 

under intervjuerna i hemmet än på verksamheten, men det kan även bero på att anhöriga var 

närvarande vid flera av intervjuerna i hemmet och stöttade deltagarna. Detta har även gjort att 

vi har fått en djupare förståelse för deltagarnas egna upplevelser som tillsammans med 

enkätens resultat har gett oss en mer levande bild av de förändrade aktiviteterna efter 

insjuknande i stroke. Vi fick även flera bra citat utifrån denna datainsamlingsmetod. Detta 

stärker trovärdigheten i studiens resultat, eftersom citaten reflekterar till de data som beskrivs 

(Graneheim & Lundman, 2004). Något som däremot försvagat studiens tillförlitlighet är att 

intervjuerna inte spelades in på band, om författarna istället spelat in intervjuerna hade det 

troligen blivit en mer ordagrann redogörelse av intervjuerna, och författarna hade då istället 

kunnat fokusera på att leda intervjun och inte anteckna under tiden. Författarna läste var för 

sig all material och bearbetat det och jämförde sedan den insamlad data, vilket stärker 

validiteten och reliabiliteten, menar DePoy och Gitlin (1999), eftersom då påverkade 

författarna inte varandra. Sammanställningen av CIQ var inte lika tidskrävande att 

sammanställa jämfört med sammanställningen av den öppna frågan. Intervjumaterialet från 

den öppna frågan blev stort och författarna fick ofta tänka på studiens syfte vid 

databearbetningen. Resultatet byggs även på kärnan av de insamlade data, som sedan 

presenteras i kategorier, vilket stärker studiers trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004).   

 

CIQ har används vid olika studier om personer med traumatisk hjärnskada, men reliabilitet för 

enkäten har varit blandat. Baserat på en studie (Willer et al., 1993) är reliabiliteten godtagbar, 

medan en annan studie (Tepper et al., 1996), visar lägre nivå av reliabilitet för enkäten 

(Dijkers, 2000). Därför är det svårt att säga om denna enkät var lämplig för vår studie, då den 
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inte är övertygande för alla som drabbats av en hjärnskada.  Saeki, Okazaki och Hachisuka 

(2006) och Sander et al. (1999) visar att validiteten för CIQ är god för personer med 

traumatiska hjärnskador. I dessa studier är deltagarnas medelålder, typ av hjärnskada och 

funktionsdedsättningar varierande. Vilket stärker vår studies resultat från CIQ, eftersom det 

bevisar att enkäten inte bara är lämpad för en typ. Studier bevisar även att CIQ kan 

genomföras med andra patientgrupper, eftersom frågorna riktar sig inte endast för en 

diagnostyp, men detta hade möjligtvis gett ett annat resultat (Dijkers, 2000).  

I och med CIQ används i olika länder, bland annat i Japan (Saeki, Okazaki & Hachisuka, 

2006), så kan man inte generalisera totalpoängen för CIQ, eftersom att inergrationen i andra 

samhällen kan utspela sig på ett annat sätt, vilket kan påverka poängen, detta minskar 

validiteten. Eftersom inga studier för validitet och reliabilitet har gjorts för den svenska 

enkäten vet vi inte hur bra frågorna i enkäten överstämmer med vad som tolkas som att ha god 

integration i vårt samhälle.  

 

Enligt Kvale (1997) påverkas resultatets reliabilitet negativt om frågorna är för ledande, 

eftersom detta kan påverka deltagarnas svar. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

säkerställs studiens tillförlitlighet då författarna beskriver studiens metod, undersökningens 

utförande, inklusionskriterier, vilken metod som användes för datainsamling och analys och 

etiska överväganden. Eftersom tillvägagångssättet beskrivits väl och resultatet svarar till syftet 

går den att upprepas, vilket påverkar studiens pålitlighet och överförbarhet positivt 

(Graneheim & Lundman, 2004) 

 

Variationen på inklusionskriterierna var inte så bred i denna studie, men eftersom den bestod 

av både män och kvinnor i olika åldrar mellan 57-81 år och det var både samboende och 

ensamboende så gav det ändå en varierande beskrivningar av upplevelsen av de förändrade 

aktiviteterna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det ett sätt att öka studiens 

trovärdighet. Det är svårt att säga hur resultatet av denna studie skulle se ut om 

inklusionskriterierna sett annorlunda ut, exempelvis om urvalsgruppen bestod av personer 

med stora kognitiva svårigheter, dock tror vi att resultatet eventuellt hade påverkats. 

 

Då studien innehöll ett lågt deltagarantal på 19 personer gör det att resultat inte blir generaliserbart, 

vilket medför att det inte är överförbara på en större befolkning (DePoy & Gitlin, 1999). Men 

resultaten kan vara överförbara till personer i liknande situationer.  
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Enkäten i sin helhet besvarade studiens syfte. Dock hade CIQ kunnat tas bort då syftet i stort 

sätt blev besvarat utav den öppna frågan, då många av deltagarna utförligt beskrev hur deras 

aktiviteter påverkats efter insjuknandet av stroke. Utifrån den öppna frågan insåg författarna 

att deltagarna hade både positiva och negativa synpunkter på de förändrade aktiviteterna som 

inte framkom i enkäten. I CIQ fick de kryssa i utifrån de fasta svarsalternativen, som var 

generella. Exempelvis hade en del deltagare kryssat i att de utförde fritidsaktiviteter i samma 

utsträckning som innan insjuknandet, men utifrån den öppna frågan framkom det att det inte 

var samma meningsfulla fritidsaktivteter som utfördes efter insjuknandet. Alltså hade 

deltagarna inte chansen att resonera kring sina svar endast med enkäten. Därför kunde studien 

göras annorlunda genom att bara fokusera på den öppna frågan och sedan ställa följdfrågor. 

Vid en eventuellt efterföljande studie rekommenderar författarna att använda en kvalitativ 

studie, där förslagsvis den öppna frågan kunnat delas upp i flera frågor där deltagarna fritt kan 

berätta om erfarenheterna och upplevelserna om de förändrade aktiviteter utan att ha för 

ledande frågor med fasta svar.  

 

Konklusion  

Studien har bidragit med ökad förståelse kring förändringar i aktiviteter efter insjuknandet, 

hur det har påverkat deltagarnas vardag och hur de har hanterat/hanterar de förändrade 

aktiviteterna. Eftersom resultatet kartlägger både positiva och negativa upplevelser, kan den 

insamlade data vara upplysande för personal inom rehabilitering, närstående till personer som 

drabbas utav en stroke, men även andra i liknade situationer för att öka delaktighet och 

aktivitet. Betydelsen av fritidsaktiviters påverkan för självkänslan lyfts fram, vilket behöver 

fokuseras i rehabiliteringen. Det är således viktigt för arbetsterapeuten att ta hänsyn till 

upplevelsen och erfarenheterna av förändringarna i vardagliga livet och dess betydelse för en 

god integrering i samhället.     

Personer som insjuknat i stroke behöver således stöd och förståelse, så att de kan vara 

delaktiga i sin vardag. Men för att detta ska bli så bra som möjligt behövs forskning kring 

vilket/vilka tillvägagångssätt som lämpligt ger stöd till personer som insjuknat i stroke för att 

bidra med aktivitet och delaktighet.  
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BILAGA  - Community Integration Questionnaire [CIQ] 
 

¤   ¤ Första rutan kryssas i för hur det var FÖRE skadan, andra rutan är för EFTER skadan 

 

1. Vem handlar vanligen specerivaror eller andra nödvändigheter  

i Ditt hushåll? 

¤   ¤ Du själv ensam 

¤   ¤  Du själv tillsammans med någon 

¤   ¤  Någon annan  

 

2. Vem lagar vanligen maten i Ditt hushåll? 

¤   ¤   Du själv ensam 

¤   ¤  Du själv tillsammans med någon 

¤   ¤  Någon annan 

 

3. Vem utför i ditt hem vanligt hushållsarbete? 

¤   ¤  Du själv ensam 

¤   ¤  Du själv tillsammans med någon 

¤   ¤  Någon annan 

 

4. Vem tar vanligen hand om barnen i Ditt hushåll? 

¤   ¤  Du själv ensam 

¤   ¤  Du själv tillsammans med någon 

¤   ¤  Någon annan 

 

5. Vem planerar vanligen sociala engagemang (tillställningar) som samvaro  

med familj och vänner ? 

¤   ¤  Du själv ensam 

¤   ¤  Du själv tillsammans med någon 

¤   ¤  Någon annan 

 

6. Vem tar vanligen ansvar för Din personliga ekonomi såsom 

 bankäranden och att betala räkningar? 

¤   ¤  Du själv ensam 

¤   ¤  Du själv tillsammans med någon 

¤   ¤  Någon annan 

 

Ange ungefär hur många gånger i månaden som Du för närvarande  

deltar i följande aktiviteter (fråga 7,8,9) utanför hemmet: 

7. Handla 

¤   ¤   Aldrig    

¤   ¤   1-4 gånger  

¤   ¤   5 gånger eller fler 

Poäng 

2 

1 

0 

 

 

2 

1 

0 

 

 

2 

1 

0 

 

 

2 

1 

0 

 

 

2 

1 

0 

 

 

 

2 

1 

0 

 

 

 

0 

1 

2 
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8. Fritidsaktiviteter som att gå på bio, se på idrott, gå på restaurant etc. 

¤   ¤   Aldrig    

¤   ¤   1-4 gånger  

¤   ¤   5 gånger eller fler 

 

9. Besöka vänner eller släktingar. 

¤   ¤   Aldrig    

¤   ¤   1-4 gånger  

¤   ¤   5 gånger eller fler 

 

10. När Du deltar i fritidsaktiviteter gör Du det ensam eller tillsammans  

med andra? 

¤   ¤ Vanligen ensam 

¤   ¤ Vanligen med familjemedlemmar 

¤   ¤ Vanligen med vänner som ej har liknande sjukdom eller skada 

¤   ¤ Med en kombination av familjemedlemmar och vänner 

¤   ¤ Vanligen med vänner som har liknande sjukdom eller skada 

 

11. Har Du någon förtrogen som Du kan anförtro dig åt? 

¤   ¤ Ja 

¤   ¤ Nej 

 

12. Hur ofta lämnar Du hemmet eller dess nära omgivning? 

¤   ¤ Nästan varje dag 

¤   ¤ Nästan varje vecka 

¤   ¤ Sällan/aldrig (mindre än en gång per vecka) 

 

13. Välj det alternativ som bäst motsvarar Din aktuella arbetssituation  

(under den senaste månaden). 

¤   ¤ ”Heltid” (mer än 20 timmar per vecka) 

¤   ¤ ”Deltid” (20 timmar eller mindre per vecka) 

¤   ¤ Ej arbetande, med arbetssökande 

¤   ¤ Ej yrkesarbetande och ej arbetssökande (inkl helt sjukskriven) 

¤   ¤ Ålderspensionär 

¤   ¤ Förtidspensionär (hel pension) 

 

14. Välj det alternativ som bäst motsvarar din aktuella  

utbildningssituation (studier under senaste månaden).  

Innefattar även arbetsträning. 

¤   ¤ ”Heltid” (mer än 20 timmar per vecka) 

¤   ¤ ”Deltid” (20 timmar eller mindre per vecka) 

¤   ¤ Deltar ej i någon utbildningsprogram 

 

Poäng 

0 

1 

2 

 

 

0 

1 

2 

 

 

 

0 

1 

1 

2 

2 

 

 

2 

0 

 

2 

1 

0 
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15. Hur ofta under den senaste månaden har Du varit engagerad i 

föreningsaktiviteter/ideellt arbete? 

¤   ¤ Aldrig 

¤   ¤ 1-4 gånger 

¤   ¤ 5 gånger eller mer. 

 

Fråga 13-15 poängsätts beroende på kombinationen av svaren enligt nedanstående lista. 

Fråga 13 Fråga 14 Fråga 15 Poäng 

Arbete Utbildning Föreningsaktivitet 

och liknande 

 

Ej arbete/ej 

arbetssökande 

Ej studier Ingen aktivitet 0 

Ej arbete/ej 

arbetssökande 

Ej studier 1-4 gånger/månad 1 

Ej arbete/ej 

arbetssökande 

Ej studier 5 eller fler 

gånger/månad 

2 

Ej arbete/ 

arbetssökande 

Ej studier Ingen aktivitet 0 

Ej arbete/ 

arbetssökande 

Ej studier 1-4 gånger/månad 2 

Ej arbete/ 

arbetssökande 

Ej studier 5 eller fler 

gånger/månad 

2 

Ålders/förtidspensionär Ej studier Ingen aktivitet 0 

Ålders/förtidspensionär Ej studier 1-4 gånger/månad 2 

Ålders/förtidspensionär Ej studier 5 eller fler 

gånger/månad 

3 

Ålders/förtidspensionär Deltid Ingen aktivitet 4 

Ålders/förtidspensionär Deltid 1-4 gånger/månad 5 

Ålders/förtidspensionär Deltid 5 eller fler 

gånger/månad 

5 

Ålders/förtidspensionär Heltid Alla alternativ 5 

Ej arbete Deltid Alla alternativ 3 

Ej arbete Heltid Alla alternativ 4 

Deltid Ej studier Alla alternativ 3 

Deltid Deltid Alla alternativ 4 

Deltid Heltid Alla alternativ 5 

Heltid Ej studier Alla alternativ 4 

Heltid Deltid Alla alternativ 5 

 

Totala CIQ poäng erhålls genom summering av poängen på fråga 1-12 och den speciella 

poängsättningen på fråga 13-15.  


