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Sammanfattning 

 
Syftet med föreliggande studie har varit att öka förståelsen för hur personer som drabbats av 
cerebrovaskulär skada upplevde förmågan till kontroll och påverkan under påföljande 
rehabiliteringsförlopp. I fokus stod frågeställningar relaterade till Health Locus of Control - 
upplevelse av eget ansvar, upplevelse av påverkan av betydelsefulla andra samt upplevelse av 
påverkan av öde, slump och/eller högre makt. Undersökningens empiriska material baserades på 
halvstrukturerade intervjuer med fem respondenter. Det resultat som framkom var att respondenterna 
upplevde både eget ansvar och påverkan från andra som framgånsfaktorer i 
rehabiliteringssituationen. Däremot tillmätte respondenterna inte upplevelsen av påverkan av öde, 
slump och/eller högre makt någon större betydelse. I diskussionen problematiserades de anomalier 
som undersökningens resultat visar i förhållande till Health Locus of Control. Dessa anomalier visar 
hur respondenterna regelbundet blandar interna och externa attributioner. 
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Abstract 

 
The purpose of this study was to increase the understanding of how patients following cerebral 
vascular attacks percieve personal Control and their ability to influence the course of their 
rehabilitation. Specific questions relating to the concept of Health Locus of Control such as 
perception of personal responsibility and own influences as well as the recognition of the influence 
of outside phenomena such as faith, luck and divine power were asked for. The empirical findings of 
this study were based upon semistrucutural interviews with five respondents. The results showed that 
the respondents efforts, together with the efforts of others were a necessity in successful 
rehabilitation. The influence of faith or luck on the other hand, was not percieved as a factor for 
success. In the discussion, the anomalies shown in the study were analysed in relation to Health 
Locus of Control. These anomalies show how the respondents regulary combine internal and 
external attributions. 
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 Introduktion 
  
Följande studie kommer att uppmärksamma upplevda kontrollprocesser relaterade till 
rehabiliteringsförloppet hos patienter som nyligen genomgått en period av medicinsk 
rehabilitering i samband med cerebrovaskulär skada. 
   Begreppet kontroll används frekvent inom psykologin för att beskriva enskilda individers 
upplevda möjlighet att påverka vad som händer och vad som kommer att hända (Wallston 
2002). Begreppet är sedan 60 talet i intressefokus för hälsopsykologisk forskning vad gäller 
hälsorelaterade bettendeförändringar. Inom rehabiliteringssammanhang har faktorer som 
uppfattning av kontroll och möjlighet till påverkan länge uppmärksammats som 
framgångsfaktorer för möjlighet till ansvarstagande och engagemang i en nyorienterande 
livsfas (Höök 2001). Sjukvården i allmänhet har de senaste årtiondena genomgått ett 
paradigmskifte från ett klinikcentrerat till ett individcentrerat perspektiv. I denna 
omstöpningsprocess har mer intresse kommit att ägnas åt information och pedagogik som 
syftar till att överföra ansvar från sjukvården till individen. Klienten i centrum och 
patientfokuserad rehabilitering är begrepp som är vanliga i dagen sjukvård. 
   Cerebrovaskulär skada är en av Sveriges stora folksjukdomar (Strokeförbundet 2005). 
Cerebrovaskulär, efter latinets cerebro (hjärna) vaskulär (kärl) skada, benämns ofta i 
vardagligt tal som stroke eller slaganfall. Cerebrovaskulär skada utgör ett samlingsbegrepp för 
kärlskador i hjärnan orsakade av infarkt eller blödning. Cerebrovaskulär skada är en av de 
vanligaste orsakerna till invaliditet och död i Sverige. Antalet nyskadade personer under ett år 
i Sverige beräknas uppgå till 30 000. Tjugo procent av drabbade personer är under 65 års 
ålder och samhällskostnaden för vård och relaterad rehabilitering kan estimeras till 13 
miljarder kronor (Socialstyrelsen 2005). 
   Medicinsk rehabilitering är ett samlingsbegrepp för olika åtgärder av medicinsk, 
psykologisk, social och/ eller arbetsinriktad art som syftar till att hjälpa den enskilda individen 
att återvinna så god funktionsförmåga som möjligt samt att nå förutsättningar för att uppnå 
god upplevd livskvalité (Höök 2001). Målet med medicinsk rehabilitering vid cerebrala 
skador, är att den insjuknade ska återfå förlorade förmågor och/eller hitta strategier för att 
kompensera nedsättning i praktisk funktionsförmåga. Ett av de vanligaste symtomen vid 
cerebrovaskulär skada som beskrivs av Sjukvårdsrådgivningen - Infomedica (2005) är 
pareser, det vill säga förlamningstillstånd av olika muskelgrupper oftast avgränsade till höger 
eller vänster kroppshalva. Andra vanliga symtom är olika tillstånd av dysfasier, ett begrepp 
som används som samlingsnamn för störningar vad gäller talet och tillstånd av förändrad 
känsel. Det förekommer ofta ytterligare funktionshinder som kan innefatta extrem trötthet, 
depression, yrsel, synfältsbortfall, nedsatt minne, koncentrationssvårigheter, 
humörsvängningar med mera (Sjukvårdsupplysningen - Infomedica). Den praktiska 
konsekvensen, för den drabbade av cerebral skada innebär oftast en mer eller mindre 
försämrad funktion vad gäller förmåga att utföra vardagliga aktiviteter relaterade till 
områdena personlig vård, boende, arbete/studier samt fritid. En ytterligare konsekvens som 
omnämns av Höök (2001) är sjukdomens sekundära effekter vad gäller påverkan på den 
sociala strukturen kring den drabbade. Personer som drabbas av cerebral skada upplever ofta 
sig själva och sin omvärld på ett nytt sätt. Den medicinska rehabiliteringens uttalade mål är, 
enligt Höök (2001) att stötta den drabbade till maximal grad av självständighet och 
livskvalité.  
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Locus of Control 
 
Inom den hälsopsykologiska referensramen finns flera olika förklaringsmodeller som 
beskriver och teoretiskt förklarar den kognitiva tolkningen en individ gör vad beträffar sitt 
hälsotillstånd i samband med sjukdom och skada.  
Den kognitiva tolkningen innefattar processer som till exempel planering, bedömning och 
beslutsfattande. Exempel på ofta använda förklaringsmodeller är enligt Luszczynska (2005) 
teorin om hälsorelaterad Self efficacy, The health Belief modell och Healh Locus of Control.  
Författaren ger en översikt över de senast årens forskning och lyfter fram teorin om Health 
Locus of Control som en av de mest frekvent använda teorierna för forskning inom detta 
område.  
   Krampen (2005)  beskriver Locus of Control som en del av den kunskapsmassa som ingår i  
den amerikanske psykolgen Rotters arbete; Social Learning Theory of  Personality , SLT. 
Rotters arbeten har i sitt ursprung i 1950 talet, då behavioristiska teorier var i stark dominans 
inom psykologisk forskning. SLT teorin utgår från att individen har en förmåga till subjektiv 
värdering som vägleder kommande handlingar. Inför genomförandet av en aktivitet finns ett 
kalkylerat värde av utgången. Förutom förväntan på värdet av utgången inför en viss aktivitet 
i sig självt finns situationsspecifika förväntningar samt en underliggande påverkan baserat på 
olika personlighetsdrag (traits). Locus of Control är emellertid det enskilda begrepp inom 
SLT teorin som har exponerats mest och som fortlever som ett ofta använt begrepp inom 
psykologisk forskning (Krampen 2005). Locus of Control är alltså enligt författaren i sin 
ursprungliga konstruktion att betrakta som ett personlighetsdrag och refererar till en generell 
uppfattning inför olika situationer, där en individ uppfattar en viss möjlig utgång beroende på 
tidigare erfarenheter av förstärkning (reinforcement). Förstärkningen kan vara av både positivt 
och negativt slag. Enligt Rydén (2000) ansåg Rotter att människor attribuerar saker som 
händer i omgivningen dels som påverkbara och dels som stående utom personlig kontroll. 
Rotter kallade dessa faktorer för externa och interna. Personer med en intern attributionsstil 
(intern Locus of Control) tenderar att förklara utgången av en viss händelse orsakat av eget 
beteende och egna ansträngningar. En extern attributionsstil (external Locus of Control) 
innebär att individen ser faktorer utom egen kontroll som orsak för utkomsten av en händelse. 
Exempel på faktorer utom egen kontroll kan vara påverkan av betydelsefulla andra, ödet eller 
en högre makt. På svenska används ibland uttrycket kontrollokus, vilket syftar på den ”plats” 
där kontroll upplevs finnas, inom eller utanför personen (Rydén 2000). Rotter använder även 
uttrycket Control of reinforcement, som återspeglar att SLT teorins ursprung från 1950 taletes 
beteendevetenskapligt influerande och dominerande kunskapssyn. (Krampen 2005). Individer 
styrs av faktorer som genom tidigare erfarenheter har visat sig leda till framgång eller 
misslyckanden. Rydén (2000) uttrycker ”att ha erfarit att de egna handlingarna fått 
gynnsamma konsekvenser och att man genom eget agerande kan påverka händelser i sitt liv 
bidrar till formandet av en intern kontrollförväntan”. Rydén beskriver hur Rotter förklarar 
olika grad av Locus of Control varierande på en tänkt bipolär skala, där motpolerna är extern 
och intern Locus of Control. Den externa skattningen innebär följaktligen att en individ i 
skalans externa pol kommer att skatta avgörande livshändelser och framgångar som beroende 
av antingen en slump eller ett opåverkbart öde, alternativt att en händelseutveckling vilar i 
händerna på en betydelsefull och agerande omgivning.  Den andra polen innebär att en individ 
skattar samma händelser som beroende av egna framgångar och ansträngningar. Det är alltså 
erfarenheterna av en individs handlingar och än mer specifikt tolkningen av dessa handlingar 
som är avgörande för viken förväntan individen möter kommande händelser med. 
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Health Locus of Control 
 
Begreppet Locus of Control som till sin grund är en generell konstruktion av individens 
självupplevda kontroll av en situation, har blivit mycket spridd och använd i olika 
forskningssammanhang. Begreppet har även kommit att uppmärksammas i frågor som 
relaterar till individers val och agerande under sjukdomsprocesser och hälsobeteende.    
Faktorer som grundar individers hälsorelaterade beteende sammanfattas enlig Lundgren 
(2005) i begreppet Health Locus of Control.  
   Health Locus of Control tar alltså fasta på en individs tidigare upplevelser relaterat till 
erfarenheter inom området hälsa. Positiva och negativa förstärkningar i detta sammanhang är 
således även relaterade hälsa. Individer med hög grad av intern Health Locus of Control antas 
hysa en förväntning på att själv kunna påverka sin hälsosituation. Oberle (1991) beskriver 
dessa individers beteende som mer anpassningsorienterat och mera aktivt vad gäller att 
engagera sig i hälsorelaterade frågor. Motsatsen är följaktligen individer med hög grad av 
extern Health Locus of Control som på motsvarande sätt inte anser att värdet av egna 
ansträngningar främjar hälsa, utan förklarar motgångar vad gäller hälsa som relaterat till 
opåverkbara faktorer som tur och slump. Lundgren (2005) betonar dock att begreppets 
mening inte är att polarisera mellan bra eller dåligt beteende, då ett stort antal ohälsofaktorer 
ligger bortom all rimlig påverkansmöjlighet. I en situation där orsaken till ohälsa står bortom 
rimlig påverkansmöjlighet är ett uttalat internt förhållningssätt snarare en belastning. 
 
   Multidimensional health Locus of Control 
Ett framgångsrikt försök att profilera den generella mätskalan av Locus of Control mot hälsa 
är Health Locus of Control skalan som konstruerades av Wallston, Wallston & De Vellis på 
1970 talet. (Wallston et al 1978). Den ursprungliga skalan består av 11 påståenden och syftar 
till att mäta i vilken utsträckning individer upplever att deras hälsa påverkas beroende på 
deras beteenden. Högt poängtal på skalan innebär att individen hyser externa förväntningar på 
sin hälsa, det vill säga att hälsa ligger utanför personlig påverkan. Ett lågt poängtal indikerar 
motsatsen vilket innebär att dessa individer använder interna förklaringsmodeller till hälsa. 
Wallston et al (1978) beskriver hur skalan sedermera kommit att revideras då praktiskt arbete 
med skalan gav starka belägg för att en enda dimension innehållande extern respektive intern 
pol knappast kunde fånga in den totala komplexiteten som konstituerar en individs 
hälsobeteende. För att täcka in en mer sammansatt bild av hälsobeteende ledde ett teoretiskt 
och empiriskt utvecklingsarbete av den endimensionella skalan till en konstruktion med tre 
olika skalor. Dessa mäter internt respektive externt förhållningssätt relaterat till 
dimensionerna egen påverkan, påverkan av andra samt påverkan av chans (i begreppet chans 
ligger även uppfattningar om påverkan av ett öde eller en högre makt). Den nya skalan, 
Multidimensional Health Locus of Control (MHLC) anses av Wallston et al (1978) 
möjliggöra en mer sammansatt analys av möjligheten att förstå och förutsäga individers val 
och agerande i hälsosituationer. Författarna reserverar sig emellertid för att betrakta skalan 
som ett komplett mätinstrument för hälsobeteende. Mätinstrumentet, anser författarna, bör 
kombineras med andra faktorer, som motivation, socialt stöd, tidigare erfarenheter, upplevd 
skattning av kostnad relaterad till vinst med mera. MHLC skalan är internationellt accepterad 
och livligt använd. MHLC skalan finns emellertid ännu ej i validerad svensk version 
(Lundgren 2005). 
Laffrey & Isenberg (2003) beskriver hur MHLC skalan kommit att användas i olika 
forskningssammanhang. Det grundläggande antagandet är att en person med hög grad av 
intern Locus of Control har lättare att ta till sig hälsoinformation samt har lättare att 
mobilisera initiativ att framgångsrikt genomföra en rehabiliteringsprocess.  
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Forskning som berör en patientens benägenhet att faktiskt följa ordinerad behandling 
konstaterar ofta att patienter som skattar en hög grad av intern Locus of Control visar större 
sannolikhet att ej följa andras råd utan mer förlita sig på sig själva.  
   Detta är en hypotes som enligt Laffrey &  Isenberg (2003) vid en forskningsöversikt endast 
till viss del visar sig stämma. Författarna menar att denna typ av undersökningar borde 
kompletteras med på vilket sätt en patient upplever värdet av behandlingen (reinforcement). 
Luszczynska & Schwarzer (2005) jämför Locus of Control med andra psykologiska teorier 
som avser att förklara samband mellan kontroll och självpåverkan i hälsorelaterade frågor. 
Författarna menar att Wallston et al applicerande av den ursprungliga modellen till 
hälsorelaterade frågor har varit mycket framgångsrik.  
Dock menar författarna att även i Wallston et als tappning blir modellen allt för generell för 
att beskriva hälsorelaterad beteendeförändring på individnivå. Problemet för individuella 
förutsägelser är enligt författarna att en individ samtidigt kan ha extern och intern tilltro över 
kontroll av en händelse. Detta kan exemplifieras med en patient med hjärtinfarkt som ser 
rökningen som en intern påverkande orsak, men även ser externa påverkande faktorer som 
stress, som ligger utanför påverkansmöjlighet. Denna oklarhet understöds också av Andersson 
(2003) och Ogden (2000) som lyfter fram områden där Health Locus of Control begreppet 
behöver kompletteras, detta är enligt författarna frågor om både en extern och en intern 
hållning är möjlig, om begreppet är att betrakta som ett personlighetsdrag eller ett tillstånd 
samt om ett aktivt vårdsökande kan anses som en intern eller extern handling? 
   Millet & Sandberg (2002) har använt hälsorelaterad Locus of Control som en variabel i 
undersökningar rörande individuella skillnader vid genomförande av rehabiliteringsprogram. 
Slutsatsen i undersökningen var att grad av Locus of Control var en avgörande faktor för på 
vilket sätt undersökningsdeltagarna kunde tillgodogöra sig rehabiliteringsprogram. Författarna 
föreslår därför att matchning baserad bland annat på personlig profil vad gäller Locus of 
Control bör ske för att selektera rätt individuellt rehabiliteringsprogram. 
    Rydén (2000) lyfter fram en aspekt av Locus of Control som tenderar att drabba patienter 
med hög grad av upplevd intern kontroll som drabbas av en svår sjukdom eller svårare 
traumatisk skada. Om en patient inte inser sina faktiska begränsningar kan detta leda till stor 
frustration då man trots egna ansträngningar inte förmår att förändra sin situation. Rydén 
pläderar för en lagom hållning där egeninsatser utgör ett viktigt komplement till övrig 
sjukvård. 
    Hashimoto och Fukuhara (2004) har undersökt hur Locus of Control variabler påverkar 
individers informationshämtande och beslutsfattande i hälsofrågor. Det förefaller finnas en 
signifikant tendens hos personer med en intern kontrolluppfattning att i större utsträckning 
både söka information och ta självständiga beslut i hälsofrågor. Information av detta slag kan 
anses betydelsefull för att designa rätt assistans i hälso- och rehabiliteringsfrågor.  
Ytterligare belägg presenteras av Oberle (1991) för att människor som upplever intern Locus 
of Control ser ett samband mellan egna handlingar och hälsa. Dessa patienter upplever att den 
egna hälsan är en faktor som kan påverkas. Oberle konstaterar att denna grupp agerar på ett 
adaptivt sätt och tenderar att vara mindre deprimerade.  
Bland patientgruppen kroniskt sjuka konstaterar Mackenbach et al (2001) att det föreligger 
högre prevalens för kronisk sjukdom bland personer med högt skattad extern Locus of 
Control.  
    Ogden (2000) uppmärksammar den betydelse kunskapen om Health Locus of Control har 
vad gäller informationsöverföring och kommunikation inom sjukvården. En patient med 
extern kontrolluppfattning har svårare att acceptera till exempel en läkares propagerande för 
förändring av livsstil. 
 
 



 5 

 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att begreppet Health Locus of Control är frekvent använt 
i olika forsknings sammanhang relaterat till hälsa och beteendeförändring vad gäller hälsa och 
till hälsomotivation.  Begreppet förekommer mer sällan i forskning som handlar om 
individuella strategier och val i rehabiliteringssammang. Det finns emellertid god grund för att 
uppmärksamma begreppet Locus of Control i rehabiliteringssammanhang.  
Detta framgår i föreliggande litteraturgranskning där framgång vad gäller medicinsk 
rehabilitering kan anses avhängigt processen att överföra ansvar och initiativ till patienten.  
   Eftersökningar i forskningsdatabaser visar att förekommande forskning om individuell 
upplevelse av kontroll relaterat till hälso- och sjukvård samt rehabilitering nästan till 
uteslutande del är genomförd gjord med en kvantitativ forskningsansats.  
Undersökningar baserade på djupintervjuer och individuella upplevelser och konsekvenser av 
begreppet förefaller sällsynta. 
 
 
Syfte 
 
Studiens syfte är att öka förståelsen för hur personer som genomgått medicinsk rehabilitering 
efter cerebrovaskulär skada upplevde möjlighet till kontroll och påverkan av olika processer 
relaterade till rehabiliteringsperioden, samt hur detta överensstämmer med grad av skattad 
Multidimensional Health Locus of Control.  
Processer som kommer att belysas är: 

- Förväntan av att själv med aktiva beslut kunna påverka och kontrollera förlopp under 
rehabiliteringen.  

- Förväntan på agerande av andra aktörer i rehabiliteringsprocessen för att nå framgång 
i rehabiliteringen. 

- Förväntan på hur andra faktorers som tur, öde eller slump påverkar 
rehabiliteringsprocessen. 

 
Undersökningen har också till syfte att jämföra respondenternas svar med existerande 
formulär för skattning av Multidimensional Health Locus of Control. 
 
 

Metod 
 

För att uppnå undersökningens syfte vad gäller individers uppfattningar och upplevelser av 
dessa teman kommer undersökningen genomföras med en fenomenologisk ansats. Centralt för 
den fenomenologiska ansatsen är enligt Maykut et al (2000) förståelse för den mening en viss 
händelse eller ett visst begrepp har för den enskilda individen. Detta innebär en 
forskningsprocess där forskarens uppgift är att etablera en förståelse av andras erfarenheter 
och begreppsvärld, samtidigt som ett aktivt beaktande av egen påverkan bibehålls.  
 
Respondenter 
 
Studiens syfte avgränsar sig till personer som drabbats av cerebral skada. Denna 
kategorisering görs för att skapa en homogen gruppering av respondenter. Detta sagt i 
beaktande av att den exakta skadeutbredningen vid cerebrala skador alltid är högst 
individuellt varierande. 
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Respondenterna som medverkar i undersökningen är tre kvinnor och två män i åldrarna 54 – 
74 år. Samtliga fem respondenter är födda och uppvuxna i Sverige. Samtliga personer har 
cerebral skada som primär sjukdomsorsak. Vad gäller utbildningsnivå har en man (R 3) 
eftergymnasial utbildning. Övriga deltagare har en utbildningsnivå som omfattar obligatorisk 
grundskola. Två av respondenterna, en kvinna och en man, (R 1 och R 4) var vid 
skadetillfället förvärvsarbetande. Samtliga fem personer har under det senaste året avslutat en 
aktiv rehabiliteringsprogram. Rehabiliteringsprogrammen har varit av likartad karaktär. Detta 
har inneburit att respondenterna förutom en initial vistelse på rehabiliteringsmedicinsk 
avdelning på sjukhus, genomgått vårdformen hemrehabilitering. Denna vårdform innebär 
tidig och intensiv rehabilitering i hemmiljö med handledning och behandlingsinsatser av 
bland annat arbetsterapeut och sjukgymnast. 
 
 
 
Material 
 
Insamlandet av forskningsmaterial skedde via semistrukturerade intervjuer styrda av 
undersökningens teman samt kompletterade med relaterade öppna frågor. Intervjuguider med 
teman är en ofta använd och etablerad kvalitativ forskningsmetod (Kvale 1997, Maykut 
2000). 
De teman som forskningsintervjuerna baseras på grundar sig på huvudbegreppen i 
konstruktionen Health Locus of Control och består av: 

• Upplevelse av eget ansvar i rehabiliteringsprocessen 
• Upplevelse av påverkan från betydelsefulla andra i rehabiliteringsprocessen 
• Upplevelsen av påverkande i rehabiliteringsprocessen orsakade av faktorer såsom 

slump, tur och/eller en högre makt. 
Frågorna är emellertid av öppen karaktär och använder generella begrepp kring 
kontrollprocesser och är således ej kopplade till en specifik modell. För att uppskatta hur 
respondenternas svar i den semistrukturerade intervjun överensstämmer med svaren i 
Multidimensional Health Locus of Control skalan(Wallston et al 1978), används en svensk fri 
översättning av denna skala. Skalan finns ännu ej validerad i svensk version (Lundgren 2005). 
Intervjufrågorna stämdes av med en person med motsvarande sjukdomserfarenhet. Detta kom 
emellertid inte att leda till någon avgörande revision av dessa. 
 
Procedur 
 
Respondenterna i föreliggande undersökning har valts ut via subjektivt urval.  
Subjektiva urval kan enligt Denscombe (2000) låta forskaren närma sig en grupp människor 
som förväntas ha information avgörande för undersökningens syfte. I detta sammanhang 
kontaktades rehabiliteringspersonal verksamma inom hemrehabilitering. Denna personal 
ombads att välja ut personer som nyligen genomgått rehabilitering enligt ovanstående kriterier 
i samband med cerebrovaskulär skada.  
   Ett tilläggskriterium var att respondenterna skulle ha verbal och adekvat kognitiv förmåga 
att kunna uttrycka åsikter i ämnet. Detta tillägg ansågs befogat då ett icke försumbart antal av 
personer drabbade av cerebrovaskulär skada har olika former av talhandikapp och/ eller 
kognitiva handikapp som uppenbart försvårar medverkan i en intervjusituation. 
Då fem tilltänkta respondenter hade utvalts enligt ovanstående kriterier skickades ett brev till 
dessa där undersökningens syfte samt underlag för intervjufrågor bifogades (bilaga 1 och 2). 
Anledningen till att bifoga intervjufrågorna brevledes var att ge tid för reflektion över 
frågorna, som speglar undersökningens teman.  
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Presentationen av frågorna i detta stadium hade även en underfunktion att tydliggöra för de 
tilltänkta respondenterna vad intervjusamtalet skulle komma att handla om. I brevet betonades 
även frivilligheten att delta samt rätten att avbryta pågående undersökning.Efter några dagar 
togs telefonkontakt med dessa fem personerna. Samtliga tillfrågade önskade att delta. Vid 
detta tillfälle uppmanades personerna att reflektera över det tidigare bifogade 
intervjumaterialet. Tid och plats bestämdes för intervjuerna.  
   Samtliga intervjuer kom att ske i respondenternas hemmiljö. Detta med anledning av att 
denna miljö varit centrum för rehabiliteringsarbetet samt dels med anledning av att hemmiljön 
sannolikt upplevdes som en trygg plats för respondenterna.  
   Innan intervjun ombads samtliga respondenter att fylla i ett skattningsformulär för 
Multidimensional Health Locus of Control(bilaga 3), vilket samtliga samtyckte till att göra. 
Denna uppgift tog ungefär 5-10 minuter att genomföra. I instruktionerna till denna uppgift 
ingick att fylla i formuläret självständigt, utan att diskutera frågorna med intervjuledare. 
Intervjuerna tog i genomsnitt 45 minuter att genomföra och efter intervjuerna ombads 
intervjupersonerna att reflektera över intervjun. 
   Respondenterna uppmanades efter genomförd intervju att återigen reflektera över intervjun, 
samt uppmanades att gärna ta kontakt med intervjuledaren för att komplettera med 
information relaterade till temana som eventuellt inte framkom vid aktuellt intervjutillfälle. 
Visitkort med kontaktuppgifter till intervjuledaren lämnades ut. Ingen av respondenterna kom 
att använda sig av denna möjlighet. Intervjun spelades, efter bekräftat samtycke, in på digital 
mediainspelare. I nästa fas transkriberades intervjuerna i sin helhet till papper. Detta skedde i 
omedelbar anslutning till intervjun. 
 
Analys 
 
Analysen av föreliggande intervjumaterial baserar sig på en hermeneutiskt orienterad modell 
bland annat beskriven av Kvale (1997). Tillvägagångssättet innebär olika steg som sträcker 
sig från beskrivning av den intervjuades livsvärld till klarläggning och tolkning av 
intervjumaterialet. Målet är att etablera en gemensam förståelse mellan intervjuledare och 
respondent. Det utskrivna materialet har studerats ingående varefter innehåll relaterat till 
aktuella teman bibehållits. Därefter har meningskoncentrering tillämpats med efterföljande 
tolkning baserad på förförståelse samt reviderad förståelse enligt den hermeneutiska cirkeln 
(Kvale).  
  
 

Resultat 
 
Resultatet redovisas i tre sektioner. Första sektionen presenterar intervjumaterialet i relation 
till aktuella huvudteman för intervjun. Andra sektionen presenterar en statistisk redovisning 
av respondenternas skattning av MHLC skalan. Tredje sektionen behandlar de anomalier i 
förhållande till Health Locus of Control- begreppet som framträder i intervjuerna. 
 
 Bakgrundsfakta 
 
Tre respondenter i studien uppgav inga tidigare erfarenheter av omfattande skador eller 
sjukdomar som krävt riktade insatser i form av medicinsk rehabilitering. Två personer hade 
däremot detta. Respondent 3 har tidigare genomgått rehabilitering i samband med spinal 
stenos. Respondent 5 har tidigare genomgått rehabilitering i samband med multipla 
hjärtinfarkter och amputationer.  
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Dessa två personer redovisade positiva möten med rehabiliteringspersonal och refererar i 
intervjuerna till dessa tidigare upplevelser i den aktuella situationen. De tre övriga personerna 
är neutrala i så motto att de ej har liknande rehabiliteringserfarenheter.  
 
Upplevd hälsa idag 
 
Frågor kring upplevd hälsa idag avser att låta respondenterna sätta upplevelse av aktuell hälsa 
i relation till tidigare genomgången rehabiliteringsprocess. Respondenterna väljer att besvara 
dessa frågor genom att ta perspektiv på initial insjuknandestatus.  
   Fyra av respondenterna ger uttryck för förhållandet att trots att ingen av dessa varken har 
återfått samma funktion eller kunnat återta samma aktivitetsförmåga som innan skadan anser 
sig acceptera sina nya livsbetingelser.  
   Respondent 2 talar om hur sjukdomen kommit att innebära nya roller inom familjen. ”Förut 
var ju jag den starka men nu får jag finna mig i att ta emot hjälp”.   
   En kvinna (R 2) svara på frågan om upplevd hälsa idag: ”Ja menar problemet med min 
stroke är inte handikappet i sig utan hur jag bemästrar det…/… livskvalité beror ju på det.” 
En man (R 4) uttrycker en i detta sammanhang annorlunda åsikt och uttrycker sin frustration 
över situationen: ”Problemet är ju att huvudet fortfarande kommer ihåg hur det var innan, 
det är det som är det jobbiga…” På en följdfråga om personen upplever att det finns 
möjlighet att glädja sig åt relativa framgångar under rehabiliteringen svarar respondenten 
nekande: ”Nej det är inte det för då vet man hur man gjorde innan, och detta känns 
värdelöst…” 
 
 
Uppfattning om hur egen påverkan och kontroll av insatser som görs i rehabiliterande syfte 
styr möjligheten att nå framgång i rehabilitering. 
 
Alla intervjuade beskriver olika grad av aktiv kontroll över rehabiliteringsprocessen. Det ryms 
emellertid en stor gradskillnad i olika personers resonemang. Dessa resonemang handlar om 
allt från att vara till största delen själv ansvarig för vad som händer, till att ansvara för att 
medverka. En respondent (R 1) uttrycker förhållandet så här: ”Ansvaret är mitt. Ja – utbildad 
personal kan ge mig råd och sånt, men om man får alla resurser som finns och bara sitter 
ner, då blir man sittande. Så huvudansvaret är mitt eget.” Flera personer menar att det är 
förmågan att underkasta sig målmedveten och uthålligt träning som är en framgångsfaktor. 
Respondent 1 svarar på en fråga om framgångsfaktorer för rehabilitering: Envishet. Att träna 
och åter träna. Även om jag inte ser någon omedelbar framgång//… Att oförtrutet jobba 
vidare trots trötthet och gråt utan att slarva.”  En liknande inställning lyfts fram av 
respondent 5, som förklarar att en viktig del av framgång för sammanhanget handlar om den 
egna mobiliseringen av mentala resurser. Respondenten uttrycker detta förhållande: Jag är 
aldrig den som tänker nej! Utan det har alltid bara varit att kämpa på. Det lönar sig inte. Och 
så en sak som är väldigt viktig är att acceptera situationen, att det är på detta sättet.//….  
Men man kan inte gräva ner sig för det. Man måste ju ta ansvar för sig själv”. Andra 
personer uttrycker att den egna påverkan består i att var aktiv i mötet med 
rehabiliteringspersonal. En man (R 3) använder följande formulering: ”Dom ingav förtroende. 
Kort sagt. Och då ställer man ju som patient upp också, på det de föreslår att man ska göra”. 
En kvinna (R 2) uttrycker en strävan i att vara oberoende: ” Jag har alltid haft en stark vilja. 
Jag har alltid velat sköta mig själv. Så är det nu med. Jag har ingen hemhjälp.” 
Sammanfattningsvis pekar resultatet av detta tema på att alla tillmäter värdet av egna 
ansträngningar som en förutsättning för rehabilitering.  
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Vikten av att så snabbt som möjligt skapa egen kontroll och överblick över situationen är en 
genomgående hållning. Flera personer ger uttryck för att känna av önskemål från 
rehabiliteringspersonalen att prestera och vara aktiva. För fyra personer upplevs detta som 
positivt. För en person upplevs detta i förlängningen som negativt då denna person upplever 
sig lämnad åt sitt öde när den organiserade rehabiliteringsperioden övergår till ett skede där 
kontakterna med professionella rehabiliteringsaktörer trappas ner. 
 
Förväntan på agerande av andra aktörer i rehabiliteringsprocessen för att nå framgång 
rehabiliteringen. 
 
Under detta tema ryms olika uttryck för upplevd betydelse av att samarbeta med 
rehabiliteringsaktörer för att nå framgång.  
   Samtliga respondenter lyfter under detta tema fram betydelsen av assistans, rådgivning, 
handledning, motivationsarbete med mera från professionella rehabiliteringsaktörer. Överlag 
lovordas rehabiliteringspersonalens insatser. Det finns emellertid en gradskillnad.  
En position är att se rehabiliteringspersonal som en sporrande coach.  
   En annan position är att se att rehabiliteringspersonal som den överordnande huvudaktören, 
det vill säga ”de som ska göra jobbet”. En kvinna (R 2) beskriver rehabiliteringspersonalens 
insats enligt följande: ”De har varit enastående. … Jätteduktiga. Hade jag inte haft dom hade 
jag inte kunnat det jag kan nu!”.  En annan kvinna (R 5) förklarar rehabiliteringspersonalens 
insats så här: Och dom säger ju hur jag ska göra, och det är jag bara tacksam för. Jag har 
tacksamt tagit emot allting. Jag sätter stort värde på det. En man (R 3) lyfter fram 
rehabiliteringspersonalens  betydelse i for av mentalt stöd. Han förklarar att värdet av hjälp 
inte bara handlar om fysisk assistans och praktiska tips. Han förklarar detta på följande sätt: 
”Personalen var även goda psykologer, inte minst viktigt vid en sådan här situation, för det 
är ju inte bara en fråga om sjukdom utan hela den mentala processen. För visst har man haft 
sina svarta stunder.” En kvinna(R 1) och en man (R 3) lyfter fram vikten av att ha en 
kontinuerlig dialog med rehabiliteringspersonalen. Kinnan formulerar detta så här: ” När ja 
berättade vad jag kan, att nu känns det lite i fingrarna//… nästa gång kom personalen med 
lämpliga träningsobjekt. Dialogen mellan oss var ju otrolig”. I andra intervjuer framkommer 
en syn där rehabiliteringspersonalens roll snarare är att bära än att stötta. Detta kommer till 
uttryck hos personer som konstaterar att träningsdosen har minskat markant när det handledda 
rehabiliteringsprogrammet har upphört. En man (R 4) ger följande svar på frågan om vem 
som har huvudansvar för rehabiliteringsarbetet:” Det har dom (rehabiliteringspersonalen) då 
dom har tagit på sig det från början”. En person framför också åsikten att 
rehabiliteringspersonalen har upplevts som motarbetande då de inte i alla avseenden har 
kunnat möta personens önskemål vad gäller behandlingsform. 
   Detta tema kan sammanfattas i att effektivt samarbete med rehabiliteringspersonalen 
upplevs som en direkt avgörande faktor. Den insjuknande beskriver sig i en situation som 
uppfattas som förvirrande och ofta skrämmande. Man befinner sig i en situation som vida 
överskrider tidigare erfarenhetsregister.  
 
 
 
Förväntan på andra hur faktorers som tur, öde eller slump påverkar 
rehabiliteringsprocessen. 
 
Fyra av respondenterna vill generellt sett inte tillskriva inslag av tur, slump öde eller högre 
makt som påverkansfaktorer för rehabiliteringen.  
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En kvinna (R 5) förklarar: ”Jag brukar visserligen säga att detta (sjukdomen) är mitt öde. 
Men inte i någon högre mening”.  
Flera väljer att avsluta frågan resolut med kommentarer, som att ”inget sådant finns” eller att 
”det är bara hårt arbete som gäller”. En kvinna (R 2) konstaterar dock. ”Det var väl 
meningen att jag skulle åka på detta: Min mor dog i hjärnblödning. Och en bror kom till 
Lund. Och min systerdotter var bara 45 när hon dog (i samma åkommor)”. Detta resonemang 
återspeglar emellertid inte på ett märkbart sätt en passiv eller uppgiven attityd hos denna 
person som i övrigt förefaller mycket träningsmotiverad. 
   Sammanfattningsvis kan konstateras att ingen av de intervjuade personerna anser sig 
nämnbart påverkade av faktorer som tur, öde eller högre makt. Och även hos den person som 
ser sjukdomstillståndet i något avseende predestinerat tillåts inte detta i märkbar omfattning 
influera eller påverka rehabiliteringsprocessen. 
 
Multidimensional Health Locus of Control 
 
I följande sektion redovisas undersökningspersonernas skattning enligt formulär 
Multidimensional Health Locus of Control. Resultatet redovisas ur tre aspekter, 1. 
Uppfattning av egen påverkan, 2. Uppfattning vad gäller påverkan av andra samt 3. 
Uppfattning vad gäller påverkan av slump. För samtliga tabeller gäller förhållandet att högt 
poängtal innebär en indikation om upplevelse av kontroll över hälsorelaterade händelser. 
Detta innebär att höga poäng på skalan som redovisas i tabell 1 indikerar upplevelse av stark 
intern kontrolluppfattning. På samma sätt indikerar höga poängtal på skalorna som redovisas i 
tabell 2 och 3 en upplevelse av stark extern kontrolluppfattning. 
 
Tabell 1: – Uppfattning av egen påverkan. Poängintervall: 6- 36 
 
Fråga person 1 person 2 person 3 person 4 person 5 

1 1 6 3 4 2 
6 4 6 5 6 5 
8 6 6 2 4 5 

11 5 6 5 4 6 
12 1 4 3 4 2 
16 2 6 5 4 5 

Summa: 19 34 23 26 25 
 
Med utgångspunkt i tabell 1 kan konstateras att samtliga personer, med undantag av person 1 
skattar en uttalad intern uppfattning av kontroll. Denna uppfattning är inte i alla stycken 
analog med intervjusvaren som ger bilden av att person 1 som en person med en stark intern 
uppfattning av kontroll. Person 2 visar i intervjusvaren en mindre uttalad intern uppfattning av 
kontroll, vilket kontrasterar mot det höga skattade värdet enligt tabell 2. 
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Tabell 2: - Uppfattning av påverkan av andra. Poängintervall 6 – 36 
 
Fråga person 1 person 2 person 3 person 4 person 5 

3 6 4 5 4 5 
5 4 6 6 6 6 
7 4 1 6 2 5 

10 1 1 3 2 2 
13 2 6 6 4 6 
17 4 3 6 4 6 

summa: 21 21 32 22 30 
 
Med utgångspunkt i tabell 2 kan konstateras att person 3 och 5 avviker här markant ifrån 
övriga respondenter genom att skatta hög extern kontrolluppfattning. Detta tabellvärdes 
indikation av ett externt förhållningssätt i relation till beroende av andra understöds endast till 
viss del av intervjusvaren. 
 
Tabell3: – Uppfattning av påverkan av tur/otur, slump och/eller högre makt.  
Poängintervall 5 – 30 
 
Fråga person 1 person 2 person 3 person 4 person 5 

2 1 1 2 4 2 
4 1 1 1 3 4 
9 3 1 1 2 3 

14 1 1 1 1 3 
15 5 1 3 4 6 

Summa: 11 5 8 14 18 
 
Med utgångspunkt i tabell 3 kan noteras att fråga 15 som handlar huruvida tur influerar 
rehabiliteringsprocessen får ett något ambivalenta svar. Detta kan ses mot bakgrund av 
intervjuerna där inslag av tur och liknande faktorer avvisas tämligen resolut. Person 5 som har 
skattat relativt hög poäng, uppvisar inte i efterföljande intervju den kontrolluppfattning som 
tabellvärdet indikerar. 
 
Anomalier  
 
Konstruktionen Multidimensional Health Locus of Control förutsätter att personer gör 
individuella attributioner av livshändelser som låter sig skattas enligt en tänkt tolkningsskala 
som rör sig mellan en intern och extern pol, sedd ur tre olika dimensioner. I föreliggande 
undersökning framträder ett mönster där respondenterna genomgående skattar personliga 
egenskaper inkonsekvent, i relation till konstruktionen beskriven enligt ovan. Detta tar sig 
uttryck i att respondenterna i ett avseende indikerar en hållning som påvisar ett internt 
förhållningssätt i förhållande till en dimension, men i ett annat avseende uppvisar en hållning 
som inom samma dimension som är uttalat externt. Förhållandet uppvisar således en anomali i 
förhållande till ursprungskonstruktionen. En kvinna (R 1) uttrycker sig i fråga om eget ansvar 
under rehabiliteringsprocessen: ”Huvudansvaret ligger alltid på mig”. Senare i 
intervjusessionen när frågor angående rehabiliteringspersonals inflytande hävdar samma 
person att : ”Huvudansvaret för rehabiliteringen sätts utifrån de riktlinjer som 
rehabiliteringspersonalen sätter upp, sen har jag ju ett ansvar att följa dessa”.  
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På liknande sätt går det att följa ett växelspel i flera intervjuer där den enskilda personen 
besvarar frågor på ett sätt som måste tolkas som intern respektive extern hållning inom 
samma dimension, men beroende på vilket skede i rehabiliteringen man befinner sig i.  
En respondent (R 3) indikerar att han har initiativet, men berättar senare att han är helt 
beroende av hjälp och stöd från rehabiliteringspersonal för att få rätt träningsinstruktioner, tips 
och idéer för att kunna komma vidare.  
På liknande sätt förklarar en man (R 4) att rehabiliteringsframgång är avhängigt av egen 
insats: ”Jobbar man (jag) mer med det kan jag påskynda det”. Emellertid förklarar han senare 
att rehabiliteringspersonalen har huvudansvaret då de har initierat träningen. 
 
 

Diskussion 
 
Syfte med föreliggande studie är att öka förståelse för hur personer som genomgått medicinsk 
rehabilitering i samband med cerebrovaskulär skada upplever möjlighet till kontroll och 
påverkan i olika processer relaterade till rehabiliteringsperioden, samt hur detta 
överensstämmer med grad av skattad Health Locus of Control. 
   I följande diskussionsavsnitt kommer respondenternas uppfattning om begrepp relaterade 
till kontroll och påverkan i en rehabiliteringsorienterad hälsosituation diskuteras och 
problematiseras.  
Dessa uppfattningar kommer att speglas med tonvikt mot den underliggande teorin om Health 
Locus of Control. Vidare kommer användandet mätinstrumentet Multidimensional Health 
Locus of Control att diskuteras sett i relation till på hur mätinstrumentets svar korrelerar med 
intervjusvaren. Avslutningsvis kommer det att föras en diskussion om undersökningens 
trovärdighet samt vilka konklusioner undersökningen ger rimligt fog för. 
 
 Bakgrund 
 
Att uppmärksamma respondenternas bakgrundsfaktorer i föreliggande undersökning är av 
intresse, då tidigare erfarenheter av rehabiliteringssituationer aktivt antas kunna påverka 
förväntan inför nuvarande situation. Detta uttrycks tydligt i begreppet Locus of Control som 
baseras på positiv och negativ förstärkning grundat på tidigare erfarenheter (Krampen 2005). 
Det visar sig så att de två respondenter som bär på en positiv uppfattning relaterad till 
rehabilitering, bär med en positiv förväntan av framgång inför aktuell situation. Tre 
respondenter saknar dessa erfarenheter. Den av dessa respondenter som totalt sett känner sig 
mest besviken över utgången av rehabilitering för ett resonemang om att tidigare haft ett 
tävlingsorienterat förhållningssätt där han tidigare valt tävlingar där han har haft en rimlig 
chans att vinna. Detta kan mycket väl tolkas som en förstärkningserfarenhet analogt med 
begreppet Locus of Control. 
 
Uppfattning om egen påverkan 
 
Ett av de mest centrala temana för att kognitiv självskattning relaterat till förändringsarbete är 
enligt Wallston (1978), funktionen att utöva personlig kontroll över utkomsten av en 
händelse. Förmågan till kontroll beskrivs vidare vara ett centralt tema inte bara inom 
förändringsarbete utan utgör ett centralt begrepp inom bland annat utvecklingspsykologi och 
motivationspsykologi, kort sagt en drivkraft för överlevnad med evolutionistiska förtecken. 
Respondenterna i föreliggande undersökning uttrycker alla kampen för att återerövra kontroll 
då just kontrollförmågan på grund av sjukdom mer eller mindre slagits i spillror.  
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Samtliga respondenter uttrycker en initial känsla av maktlöshet av att hamnat i en zon som 
överskrider tidigare erfarenhetsrepertoar. Vad som skiljer respondenterna åt är 
målmedvetenheten att återerövra kontroll över situationen. Några respondenter uttrycker en i 
sjukdomsfasen mycket tidig strävan efter att återerövra kontroll, sätta individuella mål samt 
smida planer på en strategi för att återerövra kontroll. I denna planering ingår inte 
nödvändigtvis att så fort som möjligt göra sig självständig och oberoende.  
Det kan på rimliga grunder antas att en strävan efter omedelbar kontroll skulle innebära ett 
sämre adaptivt förhållningssätt, sett ur ett rehabiliteringsperspektiv. Logiken i detta 
resonemang är att självständighet till varje pris inte skulle maximera effekterna av 
rehabilitering.  
   Optimal rehabilitering uppnås i detta sammanhang, förmodligen inte med mindre än att 
man, åtminstone tillfälligt lierar sig med professionell rehabiliteringspersonal.  
 
Uppfattning om påverkan av andra 
 
Generellt sätt tillmäter samtliga respondenter den assistans som mötet med 
rehabiliteringspersonalen har inneburit stor betydelse. I intervjusvaren framträder två olika 
synsätt som även förefaller vara analoga med begreppet Locus of Control. (Krampen 2005) 
vad gäller externt eller internt förhållningssätt i relation till upplevelsen av påverkan av andra. 
Wallston (1978) använder i vissa sammanhang ordet ”doktorer” för att beskriva påverkan av 
betydelsefulla andra. Här används begreppet påverkan av andra synonymt med påverkan av 
yrkeslegitimerad rehabiliteringspersonal. 
I undersökningen förekommer två olika synsätt varav det ena ser rehabiliteringspersonal som 
det interimistiska hoppet, medan den andra ståndpunkten kommer att se rehabiliteringen som 
ett medel, en strategi, i strävan att påverka sitt hälsoläge. De personer i undersökningen som 
ser rehabiliteringspersonalen som ett interimistiskt hopp har en förväntan, i något fall stark 
sådan, på att rehabiliteringspersonalen ska ta initiativ till nästa fas i rehabiliteringen. Detta 
innebär inte nödvändigtvis att man till alla delar är passiv.  Men det finns en uttalad generell 
förväntan på att andras ingripande i processen som mycket väl kan tolkas som en 
manifestation av en extern kontrolluppfattning. Vad gäller de personer i undersökningen som 
kan anses representera ett internt förhållningssätt, utmärker sig dessa genom att vara mycket 
fokuserade på sin (rehabiliterings) uppgift. Dessa personer tenderar att på ett mycket tidigt 
stadium i sjukdomsfasen ha på egen hand formulerat en målsättning inför rehabiliteringen. 
Emellertid kan inte dessa personer vara utan rehabiliteringspersonalens hjälp och assistans. 
Dessa personer väljer ett förhållningssätt som bland annat består i att lägga ut fakta om sig 
själva till rehabiliteringspersonalen. Dessa fakta består av uppgifter om hur egna kroppen 
förändras, träningsresultat och tecken på smärta. Med hjälp av dessa fakta uppnås sedan i 
mötet med rehabiliteringspersonalen en form av kommunikativ feedback. Med hjälp av denna 
feedback anser sig sig dessa personer kunna nå längre i rehabiliteringen. Samarbetet med 
andra till trots finns en intern strävan efter kontroll. Denna beskrivning förefaller knyta an till 
en av Ogdens(2003) frågeställningar angående Health Locus of Control, huruvida personer 
kan anses kombinera ett externt och ett internt förhållningssätt. Svaren från respondenterna i 
föreliggande undersökning, ger belägg för att det mycket väl kan förhålla sig så. 
Respondenterna beskriver med stor tydlighet det växelspel som uppstår där stödet från 
rehabiliteringspersonalen utgör en hävstång för att nå sina uppsatta mål. 
 
Uppfattning om påverkan av öde, slump och högre makt 
 
Respondenterna avfärdar tanken på att deras rehabilitering skulle stå under influens av icke 
påverkbara faktorer som öde, slump och högre makt.  
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Svarsalternativen på Multidimensional Health Locus of Control skalan indikerar emellertid att 
någon slags uppfattning förekommer där händelser relateras till förekomsten av tur eller otur. 
Men även om respondenterna till viss del indikerar att så är fallet blir detta ingen faktor som 
får någon nämnvärd inverkan på medverkan i rehabiliteringen.  
Tur, slump eller öde figurerar hos vissa respondenter som orsaksförklaring till uppkomst av 
sjukdom eller skada, men studien i sin helhet ger inga belägg för att dessa faktorer är 
dominerande.   
Anmärkningsvärt är att mångårigt erfarenhet a Health Locus of Control modellen och arbete 
med efterföljande Multidimensional Health Locus of Control har denna kategori av 
påverkansfaktorer som ett viktigt inslag (Wallston et al 1978). Att inte detta kommer till 
starkare uttryck i föreliggande undersökning kan bero på kulturell kontext som 
respondenterna befinner sig i, samt basera sig på personliga existentiella förespeglingar. 
 
Multidimensional Health Locus of Control 
 
Multidimensional Health Locus of Control skalan är som konstaterats ett av de i olika 
forskningssammanhang mest använda mätinstrumenten (Laffrey & Isenberg 2003) för att 
enkelt skatta individuella profiler vad gäller tolkningar och upplevelse i hälsorelaterade 
sammanhang. Instrumentet är beprövat och validerat enligt veteskapliga kriterier. Resultatet 
av användande av mätinstrumentet visar att dess resultat inte alltid är konsistent med de 
resonemang som framkommer i intervjuerna. Flera orsaksförklaringar kan tänkas till detta 
faktum. Mätinstrumentet som är av ”likertsskala” ska enligt konstruktörerna, Wallston et al 
(1978) vara generellt applicerbar på vuxna personer (definieras som en ålder överstigande 18 
år).  
Flera av respondenterna förefaller ha svårigheter ta ställning till mätinstrumentets påståenden 
på grund av dess språkliga konstruktion. Några respondenter uttrycker frustration över att inte 
kunna ”förtydliga och förklara hur det egentligen är”.  
Problemet förfaller inte bestå i att meningarna upplevs grammatiskt komplicerade. 
Komplikationen uppstår istället när man ska gradera påståendets personliga relevans enligt 
skattningsvariablerna som utgår från stämmer helt till stämmer inte alls.  Flera respondenter 
väljer svarsalternativ men gör en muntlig reservation att denna utsaga bara gäller enligt vissa 
premisser. Detta ger fog för tvivel huruvida ett så pass komplicerat begrepp som uppfattning 
av en kontrollprocess låter fånga in sig i en skala. Sannolikt kan skalan inte fånga in 
begreppets totala komplexitet, utan endast ge indikationer över tendenser till ett beteende. 
Skalans konstruktörer reserverar sig för övrigt själva vad gäller att se mätinstrumentet som en 
hel sanning. Wallston et al (1978) uttrycker att skalan ska ses som samverkande med andra 
faktorer. Varför då mäta alls? Det ges tydliga implikationer av författarna Laffrey & Isenberg 
(2003) att mätinstrumentet fångar upp problem väl på gruppnivå, när generella konklusioner 
ska göras. Samma författare menar dock att i situationer där individuella förutsägelser ska 
göras som möjliggör en uppfattning om hur sannolikt det är att en person faktiskt engagerar 
sig i en beteendeförändring, finns flera effektivare mätinstrument att tillgå. Exempel på är 
enligt författarna hälsorelaterad Self efficacy. 
 
Anomalier 
 
Resultatet visar att flera anomalier föreligger i respondenternas svar då svaren jämförs med 
begreppet Multidimensional Health Locus of Control. Ogden (2000) väcker frågor där denna 
modell enligt författaren inte är komplett. Frågeställningarna som väcks är om både en extern 
och en intern hållning inom samma variabel är möjlig, frågan om personlighetsdrag eller 
tillstånd, samt om ett aktivt vårdsökande är en externhandling?  



 15 

Flera av de anomalier som respondenterna här uttrycker förefaller rymmas inom dessa 
frågeställningar. I enlighet med vad som diskuterats i ovanstående stycken pekar 
intervjumaterialet på att en dualistisk syn på extern och intern kontroll inte bara är möjlig utan 
vanligt förekommande, då samtliga intervjupersoner visar sådana tendenser.  
 
Frågan om externa eller interna förhållningssätt uttrycker ett tillfälligt tillstånd eller tenderar 
att fungera som mer eller mindre stabila personlighetsdrag ger emellertid inte materialet fog 
för att besvara. Visserligen förändras kontrolluppfattningen något under rehabiliteringens 
gång, men detta måste anses vara en nödvändighet då insjuknande förloppet som tillhör 
sjukdomsbilden ofta är dramatiskt. Detta uttrycks av Höök (2001) som beskriver de första 
veckorna efter en cerebral skada som ett tillstånd av ”hjärntrötthet” där kroppen i fysisk 
bemärkelse behöver tid att reorganisera sina resurser.  
   För att följa upp en frågeställning om de externa respektive interna förhållningssättets 
varaktighet över tid skulle vid återkommande intervjuer efter längre tidsintervaller vara ett 
angreppssätt.  
   Ogdens (2000) sista frågeställning om aktivt vårdsökande kan emellertid belysas bland de 
resultat som i föreliggande undersökning resultatsektion redovisas som anomalier. Flera av 
respondenterna ger uttryck för en markerad intern hållning. Detta återspeglar sig, som tidigare 
konstaterats, ibland annat en hög grad av egenaktivitet, formulerande av målsättningar och ett 
aktivt planerande för framtiden. Dessa personer hyser emellertid inga betänkligheter för att 
ingå i ett nära samarbete med rehabiliteringspersonal och att tidvis helt underkasta sig denna 
expertis. Detta är knappast möjligt enligt en ursprunglig tolkning av begreppet intern Locus of 
Control. Sammantaget ger dessa anomalier en betydligt mer komplex och sammansatt bild än 
vad som uttrycks i health Locus of Control modellen. 
 
Begränsningar 
 
I samband med föreliggande studie är det av intresse att diskutera trovärdighetsaspekten. 
Materialet bygger på halvstrukturerade intervjuer, tolkade utifrån författarens förförståelse.  
   I en kvalitativt inspirerad intervjuundersökning måste alltid det inslag av subjektivitet som 
informationen innehåller beaktas. Intryck och stämningar tolkas av en intervjuledare. 
Respondenterna har genomgått en livskris där de sannolikt har kommit olika långt i sin 
bearbetningsprocess. 
Flera frågor kan på goda grunder antas väcka emotionella stämningar som kan hämma och 
påverka hur detaljerade och ingående skildringar man vill ge. Också att beakta är 
intervjusituationen i sig, där respondenterna ställs inför en situation att berätta högst 
personliga upplevelser inför en främmande intervjuledare. Intervjusituationen, med 
tillhörande ljudinspelning, kan anses som en icke normal situation och vara en potentiell källa 
till att respondenterna kan uppleva reservation och känna sig hämmade. Det är också fullt 
möjligt att, intervjusituationen medför en påverkan enligt ”confirmation bias” (Mitchell & 
Joley 2004), där respondenterna på olika sätt försökt att vara intervjuledare till lags. Detta till 
trots är det de subjektiva upplevelserna som är undersökningens centrala dokument. 
Alternativa varianter vad gäller metod för att genomföra föreliggande undersökning kunde 
vara att även intervjua rehabiliteringspersonal som haft ett intimt samarbete med 
respondenterna. Det skulle även vara av intresse att ge respondenterna ytterligare tid för 
reflektion och följa upp undersökningen efter en tidsperiod om cirka ett år. 
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Sammanfattning 
 
I föreliggande undersöknings inledning har det faktum omnämnts att en överväldigande del av 
förekommande forskning om begrepp relaterade till kontroll och påverkan i hälso- och 
sjukvårdssituationer är av kvantitativt slag. Således har en ansats i denna undersökning varit 
att låta ”personerna bakom statistiken” komma till tals.  
Detta för att fördjupa förståelsen av synen på kontroll och påverkan inom hälsorelaterade 
frågor, som inte mist föreliggande undersökning tydliggör, är synnerligen komplext.  
Materialet som framkommer genom respondenterna ger inte fog för att göra generaliseringar, 
vilket inte heller är undersökningens syfte. En bild som framträder med stor tydlighet är 
emellertid vikten av att så långt som möjligt individuellt designa stöd- och behandling som 
ges till den individ som erbjuds insatser av sjukvårdande eller rehabiliterande art. En person 
med en synnerligen stark intern kontrolluppfattning låter sig förmodligen inte influeras av en 
allmänt hållen information om livsstilsförändringar eller hälsokampanjer.  
   Lika lite kan individuellt anpassad rehabilitering vara möjlig utan god kännedom om vad 
individen vill ha hjälp med samt vilket ansvar denne anser sig ha för att detta ska bli utfört. I 
denna förståelse fas kan säkert Health Locus of Control begreppet med tillhörande 
mätinstrument Multidimensional Health Locus of Control vara nog så användbart.  
Svensk sjukvård har under några decennier omdanats från en klinikstyrt auktoritärt 
förhållningssätt till ett synsätt som ofta beskrivs som klientorienterat, demokratiskt. I en sådan 
situation borde rimligtvis kunskap om patienters förståelseperspektiv samt preferenser för att 
göra olika val, allt mer utgöra hårdvaluta. 
   Föreliggande studie har haft avsikten att spegla upplevelser av påverkan och kontroll 
förutsättningslöst, däremot har en betydande del av den teoretiska referensramen hämtas från 
begrepp Locus of Control. Luszczynska, A., Schwarzer, R (2003) uppfattar att begreppet 
Health Locus of Control modellens har ett större värde för att göra förutsägelser 
förhållningssätt till hälso- och sjukvårdsfrågor på gruppnivå snarare än på individnivå. 
Begreppet hälsorelaterat self-efficacy anses av författarna vara en mer ändamålsenlig 
referensram för ett individperspektiv. En jämförande intervjuundersökning som studerar 
upplevd kontroll och påverkan, inom hälsa och rehabilitering, relaterat till detta begrepp 
skulle därför vara av stort intresse. 
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 Bilaga 1 

Hej 
 
 
Jag heter Håkan Petersson och studerar psykologi vid Högskolan i Halmstad. Parallellt med 
studierna arbetar jag som arbetsterapeut vid Rehabenheten, vårdcentralen Centrum i Laholm. I 
min utbildning håller jag nu på att genomföra en intervjuundersökning som handlar om hur 
personer som genomgått rehabilitering i samband med sjukdom/ skada tänker kring och 
upplever möjligheten att kontrollera och påverka förloppet under rehabiliteringen. 
 
Jag har av mina kollegor i Hemrehabteamet i Laholm fått tillgång till bland andra ditt namn. 
Jag vill nu fråga om jag får boka tid för en intervju med dig där jag kommer att ställa frågor 
som berör dina tankar och uppfattningar om ditt respektive vårdpersonalens ansvar och 
engagemang under din rehabiliteringsperiod. 
 
Självklart är deltagande helt frivilligt och intervjun kan när som helst avbrytas om så önskas. 
Eftersom undersökningen syftar till att utveckla och förbättra rehabiliteringsinsatser är din 
medverkan dock mycket önskvärd! 
Intervjuerna kommer att spelas in på band men givetvis kommer din identitet och det material 
som kommer fram att behandlas konfidentiellt. 
 
Intervjun kommer att ta cirka en timma i anspråk. Om du på grund av talhandikapp eller andra 
orsaker önskar att en anhörig ska närvara vid intervjun är detta självklart välkommet. 
 
Av förklarliga skäl kan ingen ersättning utgå för medverkan. Däremot översänder jag med 
glädje ett exemplar av undersökningen som väntas vara färdig vintern 2006. 
Vi frågor om undersökningen, kontakta gärna mig, Håkan, på telefon 0430 15989 eller min 
handledare vid Högskolan i Halmstad, Mikael Rennemark, telefon 035 167291. 
 
Jag kommer att höra av mig inom några dagar för att boka tid och plats för en intervju. 
 
Med bästa hälsningar: 
 
 
 
 
Håkan Petersson,  
 
studerande C kurs psykologi - Högskolan i Halmstad samt  
leg arbetsterapeut VC centrum Laholm. 
 



 Bilaga 2 

Teman för intervju: 
 
*Eget ansvar 
 
*Inflytande av slump, tur, öde högre makt 
 
*Rehabiliteringspersonalens ansvar 
 
 
 
 
 
När drabbades du av din stroke?   
 
Var det första gången du drabbades av denna sjukdom? 
 
Har du tidigare erfarenheter av att genomgå rehabilitering? 
 
Kan du berätta om din rehabiliteringsperiod? 
 
Upplever du att du på något sätt kunnat  påverka utgången av din rehabilitering? 
 
Hur upplever du ditt eget ansvar för att bli bättre i samband med rehabiliteringen? 
 
Vad tycker du är viktigt för att nå framgång i rehabiliteringen? 
 
Upplever du att någon omständighet under din rehabiliteringsperiod speciellt påverkat 
utgången av din rehabilitering negativt? 
 
Upplever du att rehabiliteringspersonalens insats har stor betydelse för framgång i 
rehabiliteringen? 
 
Vem anser du har huvudansvar för att rehabiliteringen blir framgångsrik? 
 
Upplever du att slumpens inverkan, ett förutbestämt öde eller en högre makt in stor 
utsträckning har påverkat utgången av din rehabilitering? 
 
Upplever du att du kunde kontrollera vad som hände under din rehabiliteringsperiod, eller låg 
ansvaret hos någon annan? I så fall, hos vem? 
 
Upplever du att rehabiliteringspersonalen frågad efter att du skulle vara aktiv under 
rehabiliteringsprocessen? 
 
Tycker du att den egna inställningen, det vill säga dina egna tankar om din sjukdom, kan ha 
betydelse för hur långt man kan nå i sin rehabilitering? 



 Bilaga 3 

 
 
Multidimensional health Locus of control Scale form C 
 
Instruktioner: Här följer ett antal påståenden om din rehabiliteringsperiod som du kan välja att hålla med om 
eller inte hålla med om. Bredvid varje påstående finns en skala som varierar från stämmer till stämmer inte alls. 
För varje påstående ska du ringa in den siffra som bäst svarar mot din uppfattning. En högre siffra innebär alltså 
mer instämmande med påståendet i jämförelse med en lägre siffra. Kontrollera att dina svar stämmer och ringa 
bara in ett påstående per rad. Dessa påståenden är ett mått på vad just du tycker och det finns därför inga svar 
som är rätt eller fel.  
 
Fundera inte för länge på varje fråga! 
 
1= Stämmer inte alls (SIA),  2 = Stämmer dåligt (SD),  3 = Stämmer ganska dåligt (SGD) 
 4 =Stämmer ganska bra (SGB),  5 = Stämmer bra (SB),   6 = Stämmer helt (SH) 
 
       SIA SD SGD SGB SB SH 
      
        
1.Om jag trots min rehabilitering åter blir sämre beror det  1 2 3 4 5 6   
på mig själv hur snart jag blir bättre igen  
 
2.Resultatet av min rehabilitering kan bli hur som helst,   1 2 3 4 5 6   
varken jag eller någon annan kan påverka det. 

 
3.Om jag träffar min vårdpersonal regelbundet minskar   1 2 3 4 5 6 
risken att jag ska få problem under min rehabiliteringsperiod .   
 
4.Det mesta som påverkar min rehabilitering sker av en tillfällighet. 1 2 3 4 5 6   
 
5. Om jag försämras under min rehabiliteringsperiod bör jag ta kontakt  1 2 3 4 5 6  
med någon inom sjukvården.  
        
6.Jag är själv direkt ansvarig för förbättringar och försämringar i 1 2 3 4 5 6  
min rehabilitering.      
 
7.Det beror till stor del på andra om min rehabilitering leder   1 2 3 4 5 6   
till förbättringar. 

 
8.Blir jag inte bättre under min rehabiliteringsperiod är felet  1 2 3 4 5 6 
 mitt eget.  
           
9. Förbättringar under min rehabilitering beror på slumpen.  1 2 3 4 5 6 
  
 
10. Det är andra som ska se till att min rehabilitering lyckas.  1 2 3 4 5 6  
   
11. Det som mest påverkar utvecklingen av min rehabilitering   1 2 3 4 5 6 
är vad jag gör själv.      

   
12 Det är jag som ska ha äran om min rehabilitering leder  1 2 3 4 5 6  
förbättringar.   

 
13.Att följa min rehabiliteringspersonals råd till punkt och pricka  1 2 3 4 5 6 
är det bästa sättet att se till att resultatet av min rehabilitering    
blir så bra som möjligt. 
 
14. Om jag inte blir bättre trots min rehabilitering beror detta på ödet. 1 2 3 4 5 6 
 
15.Om jag har tur kommer jag att bli bättre under min rehabilitering. 1 2 3 4 5 6 
 
16.Om jag inte blir bättre under min rehabilitering beror det på att 1 2 3 4 5 6 
 jag inte har skött mig.      

 
17.Den hjälp jag får av andra är avgörande för hur  min   1 2 3 4 5 6 
rehabilitering lyckas.      
 
 
  
 
 



 Bilaga 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


