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Titel: Ett nytt sätt att vara i världen- upplevelser av kroppen och fysisk aktivitet i 
vardagslivet hos personer med förvärvad hjärnskada. En intervjustudie 
Författare: Annika Heslyk 
Handledare: Karin Sandström, Birgitta Öberg 
 
SAMMANFATTNING 
 
 
Introduktion: Efter en förvärvad hjärnskada kan det inte tas för givet att kroppen 
upplevs som självklar i vardagslivet. Många har både fysiska och kognitiva 
funktionsnedsättningar. 
Syfte: Studiens syfte var att få en fördjupad förståelse för hur personer med 
förvärvad hjärnskada upplever sin kropp och fysisk aktivitet i det dagliga livet. 
Metod: Intervjuer genomfördes med 15 strategiskt utvalda personer som hade utretts 
för förvärvad hjärnskada. De intervjuades vid ett tillfälle 1-5 år efter debuten. 
Personerna var i yrkesverksam ålder och hade lättare motorisk och/eller lätt/måttlig 
kognitiv, emotionell eller personlighetsmässig funktionsnedsättning. Intervjuerna 
transkriberades och analyserades med the Empirical Phenomenological 
Psychological Method (EPP-metoden). 
Resultat: Ett övergripande tema och sex huvudteman identifierades. Det 
övergripande temat ”Ett nytt sätt att vara i världen” står för ett existentiellt 
uppvaknande. ”På väg hemåt” speglar processen att det tar tid att anpassa sig till sin 
nya livssituation, samt att komma till ett stadie av acceptans.”Tiden- en ny 
betydelse” handlar om att vardagen levs i ett långsammare tempo.”Tröttheten - en 
ständig följeslagare” belyser att tröttheten är ständigt närvarande. ”Kroppen döljer” 
beskriver fler av de dolda och osynliga funktionshindren som kan följa. ”Kroppen 
kommunicerar” och sänder signaler både inåt och utåt vilket individerna måste lära 
sig att känna igen. ”Kroppen kräver underhåll” visar på behovet av samt 
inställningen till fysisk aktivitet i ett långtidsperspektiv. 
Konklusion: Rehabiliteringspersonal behöver ha en djup kunskap om hur personer 
med förvärvad hjärnskada upplever sin kropp för att kunna vara ett stöd för dem när 
det gäller att finna lämpliga strategier hur vardagslivet hanteras. 
 
Nyckelord: body image, young, Stroke, TBI, physical activity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Title: A new way to be in the world - experiences of the body and physical activity 
in daily life in persons with acquired brain injury. An interview study. 
Author: Annika Heslyk 
Tutor: Karin Sandström, Birgitta Öberg 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: That the body can be taken for granted in daily life after an acquired 
brain injury is an incorrect notion. Individuals experience both physical and 
cognitive disabilities. 
Aim: The aim of this study was a deeper understanding of how people with an 
acquired brain injury experience their body and physical activity in daily life. 
Method: The interviews were conducted with 15 strategically recruited persons who 
have been examined for their brain injury. They were interviewed individually on 
one occasion, 1-5 years after the onset. The persons were of working age and had 
mild motor disability and/or mild to moderate cognitive, emotional disability or 
disturbance in personality. The interviews were transcribed verbatim and analysed 
with the Empirical Phenomenological Psychological Method (the EPP-method). 
Results: One general theme and six main themes where identified. The general 
theme” A new way to be in life” stands for an existential wake-up. “On the way 
home” is a reflection of the process that it takes time to readapt to the new situation 
of life and reach acceptance. “Time- a new meaning” is about daily life which 
continues in a slower pace. “Tiredness- the constant companion” shows that you 
have to take tiredness in consideration. “The body hides” sheds light on the hidden 
and invisible disabilities which can follow. “The body communicates” and sends 
signals both inwards and outwards which the individuals has to learn to recognize. 
“The body needs maintenance” shows the need of physical activity through life and 
describes the attitudes. 
Conclusion: The rehabilitation persons need a profound knowledge of how 
individuals with acquired brain injury experience their body as being a support for 
them when it comes to managing daily life. 
 
Keywords: Body image, Young, Stroke, TBI, Physical activity 
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INTRODUKTION 
 
Efter en förvärvad hjärnskada upplever en majoritet av de drabbade personerna en 
begränsad funktionsförmåga både när det gäller fysiska och kognitiva funktioner. Det 
kan innebära att kroppen inte längre upplevs som självklar (1). Även personer i 
yrkesverksam ålder med mildare former av stroke som är självständiga i personliga 
aktiviteter i det dagliga livet (p-ADL) har visat sig ha större svårigheter än man 
tidigare trott (2-7). Det är viktigt att uppmärksamma dessa ofta dolda och osynliga 
funktionshinder för att de kan utgöra hinder i vardagslivet och påverka livskvalitén. 
Yngre personer som drabbas är mitt i yrkeslivet och har ofta ansvar för barn och 
familj. De ska leva många år med funktionshinder (8). 
 
Arbetet som sjukgymnast har under åren inneburit många möten med personer med 
förvärvade hjärnskador till följd av stroke eller traumatisk hjärnskada men då främst 
i den subakuta rehabiliteringsfasen. Uppföljning hur dessa personer klarar sig i ett 
längre perspektiv är av intresse samt en djupare förståelse för deras egna subjektiva 
upplevelser, tankar, känslor och erfarenheter av kroppen och fysisk aktivitet i det 
dagliga livet. Det behövs flera olika perspektiv för att utifrån en helhetssyn bättre 
kunna tillgodose den aktuella patientgruppens rehabiliteringsbehov. 
 
 
BAKGRUND 
 
Förvärvade hjärnskador 
Stroke 
WHO definierar stroke som ”en snabbt påkommande fokal störning av hjärnans 
funktion med symtom som varar minst 24 timmar eller leder till döden och där 
orsaken inte uppenbarligen är annan än vaskulär” (9 s.188). 
 
I Sverige insjuknar cirka 30 000 personer varje år i stroke. Hjärninfarkter står för  
85 % och hjärnblödningar för 15 %. Det är den tredje vanligaste dödsorsaken och är 
den patientgrupp som konsumerar flest vårddagar på sjukhus. Samhällskostnaderna 
är stora. Medelåldern för insjuknande är 73,6 år för män och 78 år för kvinnor. Med 
stigande ålder ökar risken att drabbas. Personer i yrkesverksam ålder, dvs.under 65 år 
utgör en femtedel av de som drabbas (9,10). Det har påvisats att insjuknandet har 
ökat i den yngre gruppen och framförallt bland unga kvinnor (11).  
 
Strokesjukdomen påverkar ofta individens förmåga att leva ett självständigt liv. 
Insjuknandet leder till olika grad av funktionshinder och livsstilsförändringar (9,10). 
Funktionsproblemen efter stroke är mycket varierande och av olika stor omfattning. 
De neurologiska bortfallssymtomen beror bl.a. på var infarkten/blödningen är 
lokaliserad.  Hemipares, sensibilitetsnedsättningar, synfältsbortfall, afasi, 
sväljningssvårigheter, nedsatt blåsa- tarmkontroll, perceptionsstörningar som neglekt, 
apraxi, nedsatt kropps- och rumsuppfattning och sjukdomsinsikt är exempel på 
funktionsproblem som kan förekomma. Uttröttbarhet, koncentrationssvårigheter, 
minnessvårigheter, stressintolerans, ångest och depression är också vanliga 
konsekvenser efter stroke och benämns ofta som mer ”osynliga” eller ”dolda” 
funktionshinder (2,3). Kognitiv funktionsnedsättning innebär påverkan på högre  
intellektuella funktioner såsom språk, minne, rumsuppfattning, uppmärksamhet och 
problemlösningsförmåga (9). 
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Traumatisk hjärnskada (TBI)  
Traumatiska hjärnskador/skallskador drabbar människor i alla åldrar, och är den 
vanligaste dödsorsaken för personer under 45 år i västvärlden (9). Män är 
överrepresenterade och förekomsten av skallskada är högst i åldersgruppen 15-25 år 
(12). Trafikolyckor, fall och misshandel är de vanligaste orsakerna. I Sverige 
inträffar årligen 1000 lätta skallskador och ca 40 måttliga eller svåra skallskador per 
100 000 invånare. Traumatiska hjärnskadors svårighetsgrad bedöms vanligen utifrån 
den initiala medvetandestörningens omfattning enligt någon skala t.ex. Glasgow 
Coma Scale och kategoriseras vanligen som lätta, måttliga eller svåra. (9) 
 
De neurologiska bortfallssymtomen beror som vid stroke bl.a. på 
skadelokalisationen. Typiskt för den traumatiska hjärnskadan är skador i temporal- 
och frontalloberna som leder till kognitiva problem med nedsatt uppmärksamhet, 
minne och nedsatta exekutiva funktioner. Med exekutiva funktioner menas de 
processer som övervakar, styr, planerar och samordnar aktivitet och innefattar både 
kognitiva och emotionella delar. (9) 
 
Förekomst och konsekvenser av dolda funktionshinder 
Personer med lättare former av förvärvad hjärnskada kan negligeras inom hälso- och 
sjukvården pga. mer subtila, dolda funktionsproblem som uttröttbarhet och andra 
kognitiva och emotionella förändringar. Även 1 år efter ”mild ”stroke hos 75 
personer under 75 år fann Carlsson et al. att dessa problem var vanligt 
förekommande (2). ”Mild” eller lätt stroke syftade här till deras förmåga att klara av 
personliga aktiviteter i det dagliga livet inom en vecka efter insjuknandet bedömt 
med Barthel Index (2). Strokeinsjuknandet hade lett till en förändrad livsstil och 
olika grad av funktionshinder i det dagliga livet för 75 % av de undersökta. Mental 
uttröttbarhet rapporterades av 72 % av personerna och mer än hälften upplevde en 
sämre förmåga att minnas och att hantera stress. Den hälsorelaterade livskvaliteten 
var lägre generellt inom många områden än hos en jämförbar grupp i 
normalbefolkningen. Det vardagliga livet präglades av en osäkerhet (2). 
 
Mental och fysisk uttröttbarhet, även benämnt fatigue, är en vanlig konsekvens efter 
förvärvade hjärnskada och medför funktionella begränsningar (5,9,13). Fatigue är ett 
ökande problem under det första året efter stroke och mer forskning behövs för att 
förklara de bakomliggande orsakerna och för att kunna hantera konsekvenserna 
under rehabiliteringens gång (14). Det finns endast lite evidens, men depression är 
det som är starkast förknippat med fatigue. Fatigue förekommer även utan 
depression. Kognitiva problem, sömnproblem, ensamboende samt inadekvat coping 
har föreslagits som troliga orsaker. Förekomst och konsekvenser av fatigue hos 
strokepatienter har undersökts 6 månader och 1 år efter insjuknandet (14). Efter 1 år 
uppvisade 69,5 % av patienterna fatigue och av dem var 29,3 % deprimerade. Locus 
of control och depression visades vara relaterade till fatigue. Locus of control är ett 
psykologiskt begrepp som kan förklaras med till hur stor del människor tror att 
händelser i livet är konsekvenser av deras eget handlande och därför kan 
kontrolleras, internal control, eller om händelserna ligger utanför deras kontroll, 
external control. Konsekvenserna av fatigue var större för dem med depressiva 
symptom, högre ålder, kvinnor och hos patienter med en locus of control som var 
mer riktad externt mot t.ex. läkaren. Forskarna fann ingen relation mellan kognitiva 
problem och fatigue och menar ett detta troligen berodde på för grova mätinstrument. 
En mer djupgående neuropsykologisk bedömning skulle ha behövts för att kunna 
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påvisa eventuella samband. I studien diskuteras om graden av fysisk aktivitet kan 
vara en viktig faktor vilket behöver studeras närmare. De diskuterar också om man 
kan förändra locus of control hos stroke patienter och därmed minska fatigue som 
studier av andra patientgrupper visat (14). 
 
I en studie av unga personer med stroke (<55 år) framkom att de kände sig 
frustrerade, osynliga och utanför (5). ”Den paralyserade vardagen” kännetecknades 
deras liv av där bl.a. tröttheten (fatigue) hindrade dem. Erfarenheter av 
rehabiliteringsprogram som inte matchade de individuella behoven och deras 
livssituation beskrevs. Det fanns en rädsla bland de unga att bli missförstådda och för 
vad andra människor tyckte.(5)  
 
Att det vanligaste problemet hos yngre med mild stroke 1 år efter insjuknandet var 
tröttheten visade även Carlsson (3). Med yngre avsågs personer under 75 år i den 
studien och medelåldern var 50 år. Konsekvenserna av tröttheten och flera andra 
dolda funktionshinder beskrevs. En huvudkategori framträdde som handlade om det 
sårade/hotade jaget. Slutsatsen var att ökad mental uttröttbarhet och en rad andra 
kognitiva symtom som koncentrations- och minnessvårigheter, irritabilitet, 
emotionell instabilitet, stresskänslighet samt ljud- och ljuskänslighet sammanfattade 
under diagnosen Asteno-emotionellt syndrom (AE-syndrom) påverkade många olika 
dimensioner i vardagslivet. Det i sin tur påverkade genomförande av aktiviteter och 
självständighet. Symtomen förändrades med förändrade omgivningsfaktorer och 
upplevdes som oförutsägbara hos personerna med mild stroke. (3) 
 
Reaktioner på osynliga funktionshinder har också studerats av Stone (15) som fann 
att patienterna själva var dåligt förberedda på den verklighet och den sociala kontext 
som mötte dem. Oavsett hur länge de hade haft stroke upplevde de svårigheter att 
möta sociala förväntningar. Människor ute i samhället varken tror att unga människor 
kan få stroke eller känner till de ”osynliga” funktionsproblemen som sjukdomen eller 
den traumatiska hjärnskadan kan medföra framkom av forskningen. Så länge 
personerna med förvärvade hjärnskador själva döljer sina funktionsnedsättningar 
tillåter de omgivningen att tro att ett funktionshinder alltid syns. Det finns en vilja att 
verka normal. 
 
 
Rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada 
 
Rehabiliteringsdefinitioner och mål 
Rehabiliteringen fokuserar på läkning, nyinlärning och kompensationsstrategier för 
att individen ska kunna anpassa sig till sitt ”nya” liv (12). Rehabilitering kan också 
ses som ett paraplybegrepp för åtgärder som syftar till att återställa funktioner eller 
minska konsekvenser som påverkats efter sjukdom eller skada. Innebörden handlar 
om att återge, upprätthålla och främja en människas värdighet och anseende (16).  
 
Socialstyrelsens definition är att ” Rehabilitering står för tidiga, samordnade och 
allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Insatserna kan 
vara av arbetslivsinriktad, medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social och teknisk art 
och kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen.” (17) 
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Patientperspektivet på rehabiliteringens mål redovisades i en intervjustudie av 
personer som genomgått neurologisk rehabilitering (18). Där framkom två olika 
modeller som speglade patienternas olika syn på vad syftet och målet var med 
rehabilitering. Den ena handlade om återhämtning (recovery) och den andra om 
anpassning (adaptation).Valet av modell berodde inte på hur lång tid som gått efter 
insjuknandet och en del av de tillfrågade trodde på en kombination av de två 
modellerna. Det återstår att undersöka varför patienterna tyckte som de gjorde. 
 
I de nationella riktlinjerna för strokesjukvård 2009 står det att ”en patientfokuserad 
hälso- och sjukvård innebär att vården ska ges med respekt och lyhördhet för 
individens specifika behov, förväntningar och värderingar och att dessa vägs in i de 
kliniska besluten.”(10). 
 
Rehabiliteringsprocessen och rehabiliteringsinsatser 
Rehabiliteringsprocessen innefattar bedömning, målformulering, planering, 
genomförande, utvärdering och modifiering av mål och planer. Från ett 
individperspektiv kan man definiera rehabilitering som den förändringsprocess som 
individen går igenom då den utsätts för olika rehabiliteringsinsatser. Det handlar om 
en process för att anpassa sig till nya situationer och hälsokriser. (12)  
 
Rehabiliteringen startar med en omfattande kartläggning av funktions- och 
aktivitetsförmågan, aktuell livssituation och individens egna förväntningar och mål. 
Arbetet sker i team bestående av olika professioner och patienten själv står i fokus. 
Under rehabiliteringsprocessen bör också patientens berättelse uppmärksammas och 
inte bara funktioner och förmågor. Den kan ge andra infallsvinklar på patientens 
livssituation dvs. patientens vardagserfarenhet av sjukdomen. (3,9,12,19) 
 
Sjukgymnastens roll är att få patienten att överta förtroendet för sin kropp. 
Människans kropp är involverad i alla aktiviteter. När en människa lär sig mer om 
sitt sätt att fungera och sina begränsningar utvecklas den egna jagbilden 
(kroppsbilden) och då får hon möjlighet att utnyttja sin unika förmåga genom att 
tillskriva sig själv ett ökat värde. Livslusten finns i kroppen. Sjukgymnasten kan 
tillsammans med patienten skapa situationer där patienten får erfara sig själv 
kroppsligen på ett nytt sätt och på det viset skapa en insikt och medvetenhet. 
(20-22) 
 
En aktuell teori för motorisk kontroll är den systemteoretiska, vilken innebär att flera 
system, biologiska och mekaniska, samverkar (12,23). Ny forskning kring motorisk 
ny- och återinlärning och från kognitions- och motivationspsykologin integreras i 
aktuella behandlingskoncept för personer med förvärvade hjärnskador. Det finns 
ingen evidens för att något behandlingskoncept är effektivare än något annat 
(10,24,25). Behandlingsprinciper som rekommenderas är att träna på gränsen till sin 
förmåga under trygga former. Olika moment bör blandas och sammansatta rörelser 
bör tränas i sin helhet. Då flertalet av våra rörelser i vardagslivet är målinriktade och 
meningsfulla går det inte att skilja den motoriska aktiviteten från emotionella, 
perceptuella och kognitiva processer. Individens förmåga att utföra viljemässiga 
rörelser inom ramen för meningsfulla, målinriktade aktiviteter bedöms vid en 
motorisk funktionsnedsättning.(12,23)  
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Kondition och styrketräning ansågs tidigare kontraindicerad för patienter med 
förvärvad hjärnskada av rädsla att orsaka en tonusökning (12). Aktuella studier har 
nu visat att patienter med hjärnskada sekundärt får nedsatt kondition och styrka och 
att träning inte leder till betydande tonusökning. Styrketräning leder till ökad styrka, 
samt förbättring i självrapporterad funktion och upplevda begränsningar (10,26). 
Konditionsträning har positiv effekt på aerobisk kapacitet och förbättrar 
gångförmågan (10,27). För strokepatienter med hemipares kan gång på rullband vara 
ett sätt att öka konditionen och minska energikostnaden. Det kan vara en av flera 
värdefulla strategier för att försöka minska fatigue, men mer forskning behövs (28). 
 
Patienten måste ges möjlighet och tid till den psykologiska processen som krävs för 
att acceptera nuläget och etablera en ny realistisk självuppfattning, samt för att hitta 
ett nytt sammanhang i tillvaron. Diskussioner som ökar självkännedom kan ske 
individuellt eller i grupp (12). Kroppsmedvetandeträning kan stärka självtilliten 
(29,30). 
 
Self-efficacy 
Den kanske viktigaste framgångsfaktorn vid rehabilitering är att patienten tror på den 
behandling som han får och tilltron till sin egen förmåga att hantera uppkomna 
situationer (16,31). Ett vedertaget begrepp som influerar människors motivation och 
aktiva deltagande är deras self-efficacy, självtillit, som är hämtat från Bandura´s 
socialkognitiva teori (32). Self-efficacy är en människas tilltro till sin förmåga att 
utföra en aktivitet som inverkar på händelser som påverkar hennes liv. Hög self-
efficacy, dvs. att en person tror att han ska kunna utföra en aktivitet, är förenat med 
en större ansträngning att försöka nå det uppsatta målet har det visat sig. Det handlar 
alltså om inställningen till olika saker, men baserat på personlig erfarenhet. Enligt 
Bandura (32) finns det olika strategier för att stärka tilltron.” Social persuasion” 
innebär att patienten får veta att han har förutsättningar för att lyckas. ”Mastery 
experience” innebär att när man lyckas med något svårt ökar tilltron. ”Social 
modelling” är när patienten ser andra patienter som lyckas under träning. Det fysiska 
och/eller emotionella tillståndet här och nu påverkar också self-efficacy. Patienters 
attityder och motivationsgrad påverkar rehabiliteringsutfallet.(12,31) 
 
Coping 
Ett av rehabiliteringens mål är att mobilisera människans egna copingstrategier (12). 
Coping innefattar de handlingar och strategier en människa använder för att hantera 
en påfrestning och en förändring i tillvaron. Coping kan också beskrivas som en 
dynamisk process som inkluderar personen och omgivningen i ett samspel (4). 
Rehabilitering syftar många gånger till en beteendeförändring (12).  
För att stärka patienten till att delta mer aktivt i rehabiliteringsprocessen är det viktigt 
att finna metoder för att inkorporera patientens personliga erfarenheter mer. Detta var 
inte tydligt nog för patienterna visades i en studie ur två perspektiv, sjukgymnastens 
och patientens (33). 
 
Sociala konsekvenser och livskvalitet i ett längre perspektiv 
Vid en långtidsuppföljning, 5 år efter strokeinsjuknandet, skattade 60 % av de 
tillfrågade sin livskvalitet som inte tillfredsställande (34). I en reviewartikel av den 
kvalitativa litteraturen visade det sig att emotionella och sociala konsekvenser till 
följd av stroke var det största problemområdet, vilket representerade 39 % av alla 
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områden (35). De övriga utgjordes av problem kring sjukhusupplevelsen, 
vårdkedjan, kommunikation och service (35). 
 
Fysisk inaktivitet är en bidragande orsak till många sjukdomar och däribland stroke 
(10,12). I ett långtidsperspektiv är det därför av stor betydelse att motivera och 
stimulera personer med förvärvade hjärnskador till fortsatt fysisk aktivitet och 
träning för en god livskvalitét. Rehabiliteringsprocessen är inte över bara för att den 
initiala kanske mer intensiva kontakten med ett rehabiliteringsteam upphör. Det finns 
ofta ett långsiktigt rehabiliteringsbehov för personer med förvärvade 
hjärnskador.(10,12) 
 
Fysisk aktivitet 
En definition på begreppet fysisk aktivitet finns att hämta i Fysisk aktivitet i 
Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling ( FYSS) (36 s.48). 
”Med fysisk aktivitet menas generellt alla former av rörelse som ger ökad 
energiomsättning. Detta innebär all typ av muskelaktivitet som exempelvis 
promenader, hushålls- och trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, 
motion och träning.”  
Den nu gällande folkhälsorekommendationen rekommenderar 30 minuters fysisk 
aktivitet i 5-7 dagar per vecka (36). Den avser låg till måttlig intensitet och snabba 
promenader räknas hit. Det viktiga är regelbundenheten i utförandet. Regelbunden 
fysisk aktivitet har en säkerställd effekt vid bl.a. diabetes, hjärt-kärlsjukdom och vid 
depression och är en dokumenterad primärprevention (36). I en undersökning av 
befolkningen i Östergötlands läns aktivitetsvanor framkom att endast en fjärdedel 
kunde anses vara tillräckligt fysiskt aktiva (37). Det framkom att personerna som var 
med i studien ansåg att ansvaret att komma igång med fysisk aktivitet ligger hos dem 
själva, men delvis också hos Hälso- och sjukvården.  
 
Fysisk aktivitet på recept (FaR®) har utvecklats och spridits i Sverige under de 
senaste åren som en systematisk åtgärd för att främja fysisk aktivitet (36,38,39). 
Legitimerad personal får föreskriva och verksamhetschefen ansvarar för att de har 
tillräcklig kompetens för ändamålet (36). Leijon undersökte i en studie adherence, 
följsamheten till FaR®, vilken visade sig vara kring 50 % vid uppföljningen 3 och 12 
månader senare (40). 
 
Effekter som kan erhållas vid fysisk aktivitet/träning är bl.a. ökat välbefinnande, 
positiv självkänsla och ökad tilltro till sin förmåga. Regelbunden träning har positiva 
effekter på depression/oro. Ur ett psykologiskt perspektiv kan fysisk aktivitet 
förbättra motivation, kommunikation och social kompetens. Motorisk träning/fysisk 
aktivitet kan ur ett neuropsykologiskt perspektiv medföra förändringar i 
nervsystemets struktur som underlättar inlärnings- och minnesprocesser (36,41-43). 
Subjektiva kognitiva effekter som beskrivs är att man blir ” klar” i hjärnan och att 
fysisk aktivitet rensar tankarna. Rörelserädsla kan däremot försämra livskvaliteten 
(36). 
 
I de nationella riktlinjerna för stroke 2009 rekommenderas gångträning med fokus på 
styrka och kondition för yngre personer med bevarad gångförmåga och låg risk för 
hjärtkomplikationer vid träning (10). Träningen har visat sig ha en positiv effekt på 
aerobisk kapacitet, gånghastighet och gångsträcka (27). Aerobisk träning, som 
cykling på motionscykel förbättrar kognitionen och motorisk funktion poststroke har 
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visats i en annan pilotstudie (44). Träningen förbättrade hastigheten på 
informationsbearbetning, motorisk inlärning, minne och motorisk funktion hos 
kroniska strokepatienter. I ett längre perspektiv är det hälsofrämjande med allmän 
fysisk aktivitet även för personer med förvärvade hjärnskador och då kan det finnas 
behov av stöd eller hjälp att finna motivationen (12,36,39).  
 
 
Kroppen 
 
Fenomenologin och den levda kroppen 
Fenomenologi är en filosofi som ligger till grund för kvalitativa forskningsansatser 
utifrån vilka vetenskapliga metoder har utvecklats (45,46). Fenomenologins tyske 
grundare Husserl kritiserade under 1900-talets början dåtidens forskare för att de 
fjärmade sig från människornas vardagsvärld som han kom att kalla livsvärld. Vi 
måste gå till sakerna själva som de visar sig om vi vill ta reda på något, sade han. 
Förförståelsen måste då sättas inom parentes. Med förförståelsen avses våra 
fördomar och förutfattade meningar och attityder. Människors upplevelser och 
erfarenheter kan fångas, men inte en beskrivning av något objektivt, menar Husserl i 
sin livsvärldsteori. En människas värld är såsom hon uppfattar den. Livsvärlden 
består av erfarenheter, vardagsvärlden, minnen och även förväntningar på framtiden. 
Människan handlar utifrån sin förståelse av innebörden i en situation och inte utefter 
en objektiv verklighet. (45,46) 
 
Heidegger, också han filosof och student till Husserl, talar mer om betydelsen av 
kroppen och språket samt känslornas roll som en viktig del av den levda 
erfarenheten. Med ” i–världen-varo” menar han att människan är en del av den värld 
som hon lever och verkar i. Med bindestrecken vill han markera att det är fråga om 
en oupplöslig helhet. Att vara- i -världen innebär att känns sig hemma dvs. att göra 
den till sin egen. (45,46) 
 
Sjukdom eller skada kan innebära att kroppen inte är självklar, inte kan tas för given. 
Oftast tänker vi inte på kroppen utan den håller sig i bakgrunden. Först när vi 
drabbas av något som medför ett funktionshinder kommer kroppen i förgrunden (1). 
Vi kan inte heller fly ur våra kroppar som är vår tillgång till världen (47). Vi måste 
lära oss att förhålla oss till den nya situationen. Filosofen Merleau-Ponty etablerade 
fenomenologin i Frankrike under 1900-talet och var den förste som knöt människans 
subjektstatus till kroppen (48). Människan existerar som kropp är utgångspunkten i 
kroppsfenomenologin. Kroppen kan ses som subjekt och objekt. Jag är min kropp 
och jag har en kropp. Vi kan både tala om och erfara med vår kropp. Kroppen 
upplevs inte bara, utan den är grunden för själva upplevelsen och utgångspunkten för 
vår upplevelse av världen. Genom kroppen tar medvetandet form. Den ”levda 
kroppen” talar Merleau-Ponty om och menar då kroppen som den framträder för den 
som är denna kropp. Det är en sammanflätning av medvetandet och kroppen  
(47-50). ” Kroppen är inte i rummet, den bebor rummet och tiden” skriver Merleau- 
Ponty (48 s.102). Tanke, känsla, handling och kroppslighet utgör sammanvävda 
moment i vårt sätt att vara i världen. Merleau-Ponty´s tankar om kroppen kan bidra 
till sjukgymnastens tänkande kring patienten idag (22,51,52). 
 
Svenaeus har utvecklat begreppet ”homelikeness”, hemmastaddhet som hjälp för att 
förstå hälsa och ohälsa ur ett fenomenologiskt/hermeneutiskt perspektiv. Processen 
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att tillfriskna handlar om att finna en hemvist i vårt sätt att vara- i -världen. Hälsa kan 
förstås som en känsla av att vara hemma och sjukdom kan innebära en form av 
hemlöshet (47). Leder har myntat begreppet ”the dys-appearing body” med vilket 
han avser när kroppen inte förhåller sig i bakgrunden utan tar plats i vårt medvetande 
som illa fungerande, den är ivägen. Kroppen upplevs främmande och är omöjlig att 
rymma ifrån (1). 
 
Levande människa och den kommunikativa kroppen 
Roxendal som var sjukgymnast beskriver i boken ”Levande människa” förhållandet 
mellan kropp och medvetande som att vi uppfattar oss själva och världen genom 
medvetandet som har en upplevandeförmåga och en reflekterande förmåga (29). 
Upplevandeförmågan tar emot sinnesintryck och känner olika känslor och den 
reflekterande förmågan innebär att man kan observera sina upplevelser och tänka 
över dem. Känslan av ett ”jag” skapas på det sättet. Att kunna reflektera gör att vi 
kan fundera på framtiden och vilka konsekvenser våra handlingar kan medföra. Den 
förmågan skiljer oss från djuren. Den kroppsliga aspekten av vår identitetsupplevelse 
är kroppsjaget, jag är. Sigmund Freud använde det på 20-talet och menade att 
kroppen var jagets ursprung och att jaget utvecklas genom kroppsförnimmelser. 
Kroppen går inte att avskilja från personen. Med hjälp av kroppen kan vi agera och 
handla i världen. Kroppen är också basen för våra upplevelser. Vi känner våra 
känslor i kroppen och tankar och känslor påverkar kroppen. Vi uppfattar och blir 
medvetna om våra känslor genom kroppen t.ex. att spritta av glädje eller att ha gelé i 
knäna. Omgivningen kan bli medveten om vad vi känner genom vårt kroppsspråk. 
Ansiktsuttryck för olika känslor är likadana och tolkas på likartat sätt över hela 
världen. Kroppens rörelsemönster och gester förmedlar ett budskap och är också en 
form av kommunikation.(29) 
 
Synsättet att kroppen är meningsbärare beskriver Gretland med begreppet ”den 
relasjonelle kroppen”( på norska, ej översatt)(52). Kroppen är kommunikativ och bär 
personens livshistoria och situation. Kroppens gränser är inte människans fysiska 
gränser (52). Rosberg skriver också om kropp, varande och mening (22). Genom att 
kroppsligen leva, erfara och handla är det möjligt att komma till insikt om något utan 
språklig kommunikation. De båda sjukgymnasterna framhåller starkt det viktiga 
mötet mellan sjukgymnast och patient (22,52). 
 
Kroppsupplevelsen i ett socialt och kulturellt sammanhang 
Kroppsupplevelsen är individuell och äger rum i en kontext innehållande sociala och 
kulturella normer och värderingar. Upplevelser sker inte isolerat och människor 
måste få berätta sina historier själva för att dess innebörd ska kunna uppfattas (53). 
Goffman, amerikansk socialpsykolog, beskriver att kroppen sänder ut information 
som vi kanske inte alltid önskar eller är medvetna om ”give-off” till skillnad från 
”giving” som handlar om det vi visar som vi vill att andra ska se (54). Våra kroppar 
lämnar alltid ut mer än vi vill, även om vi försöker kontrollera dem (54).  
 
Kroppen har fått en ökad betydelse i vår tid. För identitetsskapande och 
självmedvetande spelar den en större roll. Det kan också leda till en kroppsfixering i 
negativ bemärkelse (53). En ny livsstil och en förändrad social roll är vanliga 
konsekvenser efter en förvärvad hjärnskada och kan medföra en förändrad 
kroppsbild (53). Personliga egenskaper kan vara av större betydelse för vilka 
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reaktioner individen har på kroppens förändringar, än var skadan är belägen, eller av 
vilken typ den är (12). 
 
Kroppsuppfattning 
Att studera kvinnor och män var för sig när det gäller kroppsuppfattning har gjorts i 
ett flertal studier (13,55,56). Kvinnors erfarenheter av deras förändrade och 
oförutsägbara kropp efter stroke har Kvigne och Kirkevold  beskrivit från 
insjuknandet till 2 år efter (13). Med hjälp av intervjuer vid tre olika tillfällen 
beskriver de en process från en främmande kropp till en mer återerövrad kropp. De 
tre huvudteman som upplevelserna kunde sorteras in under var ”the unpredictable 
body”(den oförutsägbara, nyckfulla, oberäkneliga kroppen)”the demanding body” 
(den krävande, fordrande kroppen) och ”the extended body” (den utvidgade kroppen) 
vilket till vissa delar kan kännas igen i andra studier (3,4,57). 
 
I två studier av Howes redogörs för kvinnors, respektive mäns kroppsuppfattning 
efter förvärvad hjärnskada (55,56). Männen hade mindre självförtroende och lägre 
kroppstillfredsställelse relaterat till fysisk och sexuell funktion än de friska 
kontrollerna (55). Kvinnorna hade signifikanta skillnader i kroppsuppfattning och 
självmedvetenhet jämfört med den friska kontrollgruppen (56). De hade lägre 
självaktning och högre grad av depression som också kunde relateras till deras 
kroppsuppfattning. Hjärnskadan förändrade dramatiskt hur kvinnorna upplevde sin 
kropp och det påverkade deras hälsa och livskvalitet negativt (56). I en annan studie, 
där både unga kvinnor och män ingick, indikerades också att kroppsuppfattningen 
påverkades negativt efter stroke och att det samtidigt fanns ett samband med 
försämrad självkänsla (58). 
 
 
Ett upplevelsebaserat livsvärldsperspektiv 
Ett fenomenologiskt perspektiv på hälsa och sjukdom bygger på ett förhållningssätt 
gentemot patienten som utgår från hennes meningsfyllda värld, livsvärlden och inte 
från biologins orsakssammanhang (47). Den fenomenologiska traditionen utforskar 
den levda erfarenheten av t.ex. att ha en kronisk sjukdom. Ett mer upplevelsebaserat 
perspektiv behövs inom hälso- och sjukvården och kan komplettera det 
biomedicinska synsättet för att möjliggöra en djupare förståelse av patienternas 
situation (47,52,57,59-62). Då rehabiliteringsutfallet också är beroende av 
patienternas motivation, tankar och attityder gentemot rehabiliteringsprocessen kan 
studier med en kvalitativ design vara värdefulla i kvalitets- och förbättringsarbetet av 
rehabiliteringen (18,57,59,61).  
 
Antalet kvalitativa studier har blivit fler och de har tillfört mycket för att förbättra 
helhetssynen kring människor med förvärvade hjärnskador (3-5,13-15,18,34). För att 
öka trovärdigheten kan fler som undersöker liknande fenomen bekräfta varandra eller 
påvisa skillnader. Det kan bidra till en bättre helhetsbild med hjälp av studier utifrån 
olika perspektiv (50,61).  
 
Om kroppen ses som vårt medium för att ha en värld och för att inhysa världen kan 
man förstå att processen att lära känna sin ”nya ” kropp är nödvändig för att ta 
kontroll över den nya vardagsvärlden, livsvärlden (48). Sjukgymnastens intresse av 
kropp och rörelse ligger till grund för denna studie liksom behovet av att ta del av 
vad personer med förvärvad hjärnskada själva har för erfarenheter av sin kropp i sitt 
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dagliga liv och betydelsen av fysisk aktivitet i ett senare skede av 
rehabiliteringsprocessen.  
 
 
 
SYFTE  
 
Studien syftar till en fördjupad förståelse för hur personer med förvärvad hjärnskada 
upplever sin kropp och fysisk aktivitet i det dagliga livet. 
 
 
 
METOD 
 
Studiedesign 
En kvalitativ ansats valdes med djupgående individuella intervjuer och öppna frågor 
för att kunna utforska informanternas erfarenheter av den levda kroppen i ett 
livsvärldsperspektiv. 
 
 
Urval 
Ett strategiskt urval av 15 personer, vilka utretts för sin hjärnskada av ett 
öppenvårdsteam i Östergötland, utfördes med hjälp av en sjukgymnast med god 
kännedom om dem. En spridning i ålder, tid efter insjuknandet, kön och 
funktionsförmåga samt om de återgått i arbete eller ej, eftersträvades i 
urvalsprocessen (tabell 1). Inklusionskriterierna var att det hade gått 1-5 år efter 
strokedebuten eller den traumatiska hjärnskadan, att personerna kunde uttrycka sig 
muntligt, samt att de hade lättare motoriska problem och/ eller lätt/ måttlig kognitiv, 
emotionell eller personlighetsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskadan. Med 
lättare motoriska problem avsågs här att de var oberoende i p-ADL och att de kunde 
gå självständigt. Tidsramen 1-5 år fanns med i inklusionskriterierna för att 
informanterna skulle ha hunnit uppleva vardagen hemma och eventuellt återgått i 
arbete och hunnit reflektera över sin situation. Samtidigt fick det inte ha gått så lång 
tid att de inte mindes hur det hade varit innan skadan/sjukdomsdebuten. 
 
 
Genomförande 
Informanterna kontaktades via brev följt av ett telefonsamtal (bilaga 1). Skriftligen 
gav de sitt informerade samtycke till att delta. En provintervju genomfördes med en 
informant för att intervjuaren (AH) skulle testa utrustningen, bli van vid frågeformen, 
samt testa intervjuguiden som användes som stöd (bilaga 2). Provintervjun 
analyserades och användes som de övriga pga. sitt rika och fylliga innehåll. 
Intervjuerna ägde rum på den plats som informanterna själva valt, vilket var i 
hemmet i alla fall utom i ett där intervjun ägde rum i ett offentligt rum. 
Informanterna intervjuades individuellt vid ett tillfälle. För att följa upp de öppna 
frågorna och erhålla en fylligare beskrivning upprepades det som sagts och 
följdfrågor ställdes. Det var ett sätt att få en bekräftelse på att det som informanten 
sagt hade uppfattats riktigt. Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter. De bandades 
för att senare kunna transkriberas ordagrant av samma person som genomfört alla 
intervjuerna (AH). En utmaning och en förutsättning vid intervjuer är att skapa ett 

 10



 

gott förtroende och en atmosfär som öppnar upp för ett möte och ger tillträde till 
informanternas livsvärld, samt att intervjuaren själv har ett öppet sinne i lyssnandet, 
vilket eftersträvades under alla intervjuer (46,63-65). 
 
 
Informanterna 
Vid intervjutillfället var informanterna, 8 kvinnor och 7 män, mellan 28 och 65 år 
gamla (tabell1). Hjärnskada tillföljd av ett trauma hade 3 av dem och övriga hade 
insjuknat i stroke. Alla hade rehabiliterats på sjukhus initialt och därefter under mer 
öppna vårdformer. De flesta hade sen genomgått specifik kognitiv rehabilitering i 
grupp under en period. Bedömning av arbetsförmåga och arbetsträning följde 
därefter. Ett par hade deltagit i samtalsgrupper. Vid intervjutillfället hade 5 
fortfarande kontakt med sjukgymnast. Alla hade varit ute i yrkeslivet innan 
insjuknandet eller skadan. 
 
De flesta informanterna var gifta eller sambo. En tredjedel hade barn i åldrarna 3-16 
som bodde hemma. En av dem hade barnen boende hos sig varannan helg. Vuxna 
barn fanns i 6 fall och 5 av dem hade barnbarn.  I 4 fall fanns inga barn. 
Parförhållanden som upplösts hade 4 erfarenhet av efter insjuknandet och 3 av dem 
hade inlett nya förhållanden. Av de 15 informanterna yrkesarbetade eller 
arbetstränade 9. Sysselsättningsgraden varierade mellan 20-50 %. De övriga var 
fortfarande sjukskrivna, varav en del väntade på besked om sjukpension och andra på 
att få börja arbetsträna.   
 
 
Tabell 1. Bakgrundsfakta kring informanterna. 
 
Antal 
informanter 

kön Medianålder  
insjuknandet 
 
(spridning) 

Medianålder 
intervjun 
 
(spridning) 

Stroke/ 
Traumatisk 
Hjärnskada 
(TBI) 
 

Civilstånd Barn 
boende 
hemma 
 

Aktuell 
kontakt 
med 
sjuk-
gymnast 

 
15 

 
8   
kvinnor   
7 män 

 
39 år 

(26-61år) 

 
44 år 

(28-65år) 

 
12 stroke 

3 TBI 

 
12 gifta/sambo 
3 ensamstående 

 
5 

 
5 

 
 
Etiska överväganden  
Verksamhetschefen för den aktuella kliniken tillfrågades och gav sitt tillstånd till 
studiens upplägg och genomförande. Informanterna fick både en förfrågan per post 
om de ville delta i studien samt därefter en muntlig information per telefon där de 
fick möjlighet att ställa frågor och upprepad information om att deltagandet var 
frivilligt (bilaga 2). De fick ge sitt skriftliga medgivande till att delta och var 
informerade om att de när som helst kunde dra sig ur samt att konfidentialitet 
garanterades dvs. deras uppgifter skulle enbart användas till denna studie och endast 
intervjuaren  och handledaren skulle ha tillgång till materialet som förvarades inlåst. 
Deras personuppgifter avkodades direkt och varje informant fick ett nummer.  
Namnen fanns inte med på bandupptagningen eller i det transkriberade materialet. 
Under hela forskningsprocessen har forskningsetiska principer tagits hänsyn till i 
strävan att minimera potentiell skada för informanterna. I kvalitativa intervjustudier 
kommer intervjuaren ofta närmare informanten än vid kvantitativa studier. Om någon 
informant önskade kontakt efter avslutad intervju erbjöds de ta kontakt med 
intervjuaren (AH). Inget behandlingssamband fanns mellan intervjuaren och 
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informanterna före studiens start. Ytterligare etisk prövning har inte bedömts 
nödvändig (66). 
 
 
Analys: 
Analysen av intervjuerna har inspirerats av the Empirical Phenomenological 
Psychological Method (EPP-metoden) som utarbetats och beskrivits av Karlsson 
(63). Den utgår från Husserl´s fenomenologi, men är modifierad och innehåller även 
hermeneutiska inslag. Fenomenologi är framför allt en filosofi, men kan vara 
grunden för metoder som vill beskriva människors erfarenheter. EPP-metoden söker 
efter mening istället för fakta. Syftet är att få fram meningsstrukturen i ett fenomen. 
Informanternas livsvärldserfarenheter utforskas och beskrivs. Inom fenomenologin 
handlar det om att gå tillbaka till sakerna själva som de visar sig. En öppenhet mot 
data och en beskrivande attityd som inte är styrd av teori karakteriserar den 
fenomenologiska hållningen. Följsamhet och sensitivitet är ledord.(46,63) 
 
EPP-metoden innehåller fem analyssteg. I det första steget gällde det att få en helhet 
och en empatisk förståelse av innehållet i informanternas berättelser genom att de 
inspelade banden lyssnades till och de transkriberade intervjuerna genomlästes flera 
gånger. I nästa steg delades texten in i meningsbärande enheter, vilket innebar en 
indelning i mindre delar. De ska framförallt vara till praktisk hjälp i det fortsatta 
analysarbetet. Texten delades av där informanten bytte ämne och följde inte 
grammatiska regler. Varje del ska kunna förstås i ljuset av helheten. I det tredje 
analyssteget tar den egentliga analysen vid. I det steget transformerades 
informanternas vardagsspråk till forskarens språk. Meningsinnehållet istället för 
fakta är det som var av intresse. Det finns ofta tysta, inte uttalade undermeningar som 
det är forskarens uppgift att lyfta fram här. Fortfarande är det viktigt att jämföra 
delarna med helheten. Därefter, i det fjärde steget syntetiserades de ombearbetade 
meningsbärande enheterna till en struktur och en sammanfattning av varje individuell 
intervju skrevs ned. I det femte och sista steget kondenserades alla informanters 
berättelser till en generell struktur. Det är vanligt att presentera resultatet i form av 
flera olika teman eller typologier. Under ett tema kan då olika erfarenheter beskrivas.  
För att komma dit jämfördes alla 15 informanternas sammanfattningar för att finna 
meningsstrukturer eller innebörder som fanns representerade hos alla och olika 
teman växte fram.  Även i steg fem är det viktigt att forskaren går tillbaka till de 
ursprungliga intervjuerna. I det här stadiet är reflektion på en mer abstrakt nivå 
dessutom möjlig. 
 
En öppenhet eftersträvades under hela arbetets gång för att inte analysen av 
informanternas berättelser skulle styras av forskarens egna förutfattade meningar och 
teorier. Forskarens förförståelse kommer från ett språkligt och kulturellt 
sammanhang som dock inte helt kan bortses ifrån. Tolkningen ska växa fram i 
spänningen mellan forskarens förförståelse och i hennes strävan mot öppenhet, enligt 
Karlsson (63). I analysarbetet kan varje texts del endast förstås mot bakgrund av en 
helhetsförståelse som den hermeneutiska cirkeln beskriver (63).  
 
I analysarbetet har ytterligare en person med erfarenhet av intervjustudier och EPP-
metoden läst delar av materialet och medverkat i bedömningen av kategoriernas 
giltighet. För att ytterligare stärka validiteten och trovärdigheten bjöds informanterna 
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in till en träff där de fick möjlighet att ta del av och påverka den preliminära 
analysen. 
 
 
 
RESULTAT 
 
Ett övergripande tema och sex huvudteman identifierades som essensen och den 
generella meningsstrukturen efter analysen (figur 1). De utvecklades utifrån det 
empiriska materialet. Under varje tema redovisas innebörden och de variationer som 
framkom. Informanternas röster illustreras med citat i kursiverad text. Efter varje 
citat finns inom parentes det nummer informanten givits, samt på vilken sida i det 
transkriberade materialet som citatet är hämtat från. Några punkter… markerar en 
paus, eller att början eller slutat av meningen inte är relevant och har utelämnats. 
 / markerar ett klipp i texten för att informationen är irrelevant i sammanhanget. 
 () markerar att ett ord utelämnats. 
 

Kroppen kräver 
underhåll 

På väg hemåt 

Ett nytt 
sätt att 
vara i 
världen

 
 
Figur 1. Upplevelser av kroppen och fysisk aktivitet uttryckt i olika teman. 
 
 
Ett nytt sätt att vara i världen 
Det övergripande temat beskriver ett förändrat sätt att vara i världen. På ett mer 
existentiellt plan handlar det om en ny livssyn hos de flesta, men temat kan också ses 
på ett mer konkret plan. Informanterna ger exempel på möjliga sätt att vara i världen 
på. Många beskrev att nuet fått en annan betydelse. De beskrev en tacksamhet för 
varje ny dag. Tidigare var det en självklarhet. En generell uppfattning var en positiv 
framtidstro och en orientering mot livet i framtiden som för vissa innehöll att bilda 
familj och skaffa barn. Samtidigt fanns tankar på döden och planering kring att livet 
plötsligt kan ta slut. 
 

Tiden-en ny betydelse Kroppen 
kommunicerar 

Tröttheten- en 
ständig följeslagare Kroppen 

döljer 
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På väg hemåt 
Den initiala rehabiliteringen inklusive den kognitiva rehabiliteringen i grupp och 
stödet de fått var informanterna nöjda med. Nu gäller det att tillämpa lärdomarna och 
det beror mycket på dem själva. Att anpassa sig till och acceptera sin situation, samt 
att så småningom hitta hem, landa i sin kropp och i sig själv och känna en trygghet 
kan ses som en färd på en väg hemåt. Det behöver inte betyda att gå tillbaka till det 
liv man levt förut. Kroppens signaler behöver man lära sig att lyssna till för att kunna 
tolka dem. Informanterna beskriver också en tillit eller bristande tillit till sin 
förändrade kropp i olika situationer. Det handlar om att kunna hantera sig själv och 
kroppen under olika omständigheter och känna till sina reaktionsmönster. De 
beskriver hur de förhåller sig till sin kropp och till sig själva, till andra, till en miljö 
och till själva livet. Ny balans/harmoni i det nya livet och livstillfredsställelse 
eftersträvas. En viss oro för det som händer i samhället med lågkonjunktur och 
försäkringskassans nya regler och hur det ska komma att påverka framkom.  
 
Informanterna kan delas in i tre grupper.  En grupp är mer ”vilsna i världen” och 
söker fortfarande, andra är ”på god väg” hemåt och en tredje upplever ”känslan av att 
ha kommit hem”. Till gruppen med de som är mer ” vilsna i världen ” och söker 
fortfarande hör de med bristande tillit till kropp och sin förmåga.  
 
” …Jag tyckte inte om att gå själv… och sen prövade jag att gå själv ett tag men… då var det att jag 
vart så himla extremt trött och ()…då jag var ute och gick själv så fanns det ingen som kunde hjälpa 
mig om det hände något…”( I 15 s.7) 
 
De uppvisar rörelserädsla och undviker vissa situationer och vet inte alltid hur 
kroppen påverkas av olika fysiska ansträngningar.  
 
” Hur trött blir jag efter passet?…det är ju det man heller inte vet riktigt./… sen är det  bekvämare att 
i såna fall att ta bilen dit..... Men då är det så här sen, men hur trött blir jag efteråt liksom?/ Jag 
känner med det också, om det tar för mycket av min energi  ….när jag ska sätta mig i bilen sen…” 
 (I 2 s.10) 
 
De har ännu inte funnit lämpliga strategier att handla utifrån och vet inte riktigt vad 
de vill själva och har svårt att själva ta ansvar för sin situation.  
 
” Ja ,jag har ju fått mycket stöd och hjälp av kommunen. Dom har ju ordnat något som heter 
ledsagning som ser till att jag är ute och rör mig minst 2 gånger i veckan” (I 15 s.3) 
 
Bland de som är ” på god väg” återfinns de som siktar högre och inte vill fastna i de 
anpassade strategier de använder idag. De tror på en förbättring och deras egna krav 
på sig själva är höga, ofta för höga. Misslyckanden som påverkar humöret och går ut 
över omgivningen beskrivs. 
 
” Man är väl lite för dum och envis ibland alltså. Men jag är ju den att jag ger aldrig upp så, utan 
man vill komma till nästa steg hela tiden.” ( I 9 s.5) 
 
 
” ..man har ju såna där inre krav, tycker jag. Man tror ju att man är kung jämnt och ständigt..”  
(I 9 s. 14) 
 
Till samma grupp hör också de som har gjort en livsstilsförändring och blivit mer 
fysiskt aktiva, men som ännu inte hunnit pröva på arbetslivet och dess utmaningar. 
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Även de som hade fått en ökad medvetenhet, anpassat sig, men som inte riktigt 
kommit till acceptansstadiet kunde räknas in i densamma. 
 
” Jag rökte () och såna saker och jag gick sällan. Jag tog spårvagnen och jag var ohälsosam 
innan./…när jag kom intill sjukhuset så slutade jag, det känns jättebra. Ja och sen lever jag ett 
hälsosamt liv om man säger och rör på mig…” ( I 8 s.6) 
 
Sorgearbetet är heller inte över. Sorgen kräver sin tid, den kommer ikapp. 
 
”Det kommer ju ifatt en, jag menar, det är ju liksom. Man har ju nästan mer känslor nu än vad man 
hade för något år sedan.” ( I 1 s.13) 
 
” …det går nästan ett par år innan själva sorg-, sorgearbetet kommer för det är mycket praktiskt 
först.”( I 13 s.11) 
 
De som upplever ”känslan av att ha kommit hem” har funnit en balans mellan sina 
egna krav och förväntningar på sig själva och på livet. De känner en trygghet i 
relationen till andra och till omgivningen. De har anpassat sig och mer eller mindre 
accepterat sin situation. De trivs och kan njuta av livet och har en tro på en framtid 
och planerar för den. De upplever en god livstillfredsställelse. 
 
” Efter dom här åren har man ju hittat tillbaka liksom och man får det mesta att fungera och så där” 
(I 5 s.9) 
 
”..jag har nog accepterat att det är så här. Att jag förmodligen kommer att ha käpp kanske hela livet 
då och jag gör det bästa av situationen/…..det som händer nu är bara plus liksom. Jag har nått mina 
mål. Jag kör bil och jag jobbar.” ( I 11 s.3) 
 
 
Tiden- en ny betydelse 
Tiden har fått en ny innebörd. Vardagen levs i ett annat, långsammare tempo som det 
inte är problemfritt att acceptera och anpassa sig till. För att undvika att bli stressad 
och må dåligt är det viktigt att ha god tid på sig i alla sammanhang och det tar tid 
från sådant man tidigare också hann med. Det tar tid att förbättras och att landa i sig 
själv. 
 
”… ta den tiden det tar och liksom acceptera att det tar kanske inte en halvtimme att klippa gräset 
exempelvis, utan det tar en timme minst…// Nä, det går i min takt, där jag känner att det är okej och 
blir det jobbigt så stänger jag av och sen får jag vänta ett tag och sen köra igång igen kanske senare 
på kvällen eller nånting/ Man tar det lugnt alltså, så mycket man bara kan. Ibland är det lite …för 
lugnt kan man säga, men det är ju så det är.” ( I 9 s.4) 
 
Tiden måste värderas om och prioriteras. Planera och strukturera tiden blir viktigt. 
Att tänka på sig själv och ge sig själv tid finns det behov av mer än förut. 
  
” Nu är det jag som, som tar större plats./ Jag känner att jag blivit lite mer ego. Samtidigt så känner 
jag, jag måste tänka på mig själv liksom, för att orka med min vardag () samtidigt.”  
( I 2 s.8) 
 
Det innebär också att välja sina tider för t.ex. bilkörning, arbete, semester och 
träning, för att undvika röriga miljöer, stress samt för att orka med. Informanterna 
har varit delaktiga när de gäller att välja och påverka sina arbetstider, vilket de 
upplever positivt. Ibland rör det sig om att kunna fylla sin tid. Arbete och träning ger 
struktur på tiden och en känsla av sammanhang. Plötsligt finns det tid att känna efter 
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och att reflektera samt att ha tid över.Tid över var för en del en positiv upplevelse 
som medfört att de har möjlighet att ge av sin tid till att vara förälder eller far-och 
morförälder i större utsträckning än tidigare.  
. 
” Det var så att vår dotter fick barn. Vårt barnbarn./  Hon hade svårt med nerverna, vilket gjorde att 
vi fick ta hand om den där lille./ Så jag tog hand om honom mycket da, vilket gjorde att jag var 
tvungen att fungera, annars vart det mycket det att man vart sittande./ Men i och med att jag var 
hemma då,  så kunde jag ju hämta på dagis då och mycket sånt”( I 14 s.9) 
 
Det upplevs lyxigt att ha tid över jämfört med tidigare. 
 
” Nu… är det ju till och med så att i och med att man, så att säga, har börjat jobba halvtid och… fått 
så att säga ett sjukbidrag på hälften, den andra hälften och fått det godkänt och det,  så har man ju 
plötsligt fått () en halv fritid över…Man har tom nästan fått ett bättre liv än vad man hade innan.” 
( I 10 s. 7) 
  
Det kan också erfaras negativt att ha för mycket tid att tänka efter på, eller att man 
inte vet hur man skulle fylla den.  
 
” ..man har så himla mycket tid mot förut, då jobbade man ju heltid. Man hade ju ingen tid att tänka 
på om man var klumpig eller vad som hände…”( I 13 s.5) 
 
Heltidsarbete är otänkbart nu, det räcker inte tiden till för längre. Under dagen måste 
det också finnas tid för vila. Vinna tid är möjligt efter träning eller en skogspromenad 
då huvudet rensas, tanken blir klarare och känslan av att vara piggare under vaken tid 
infinner sig. 
 
” Jag blir piggare den tiden jag är vaken, fast jag kan inte hoppa över dom här…eftermiddagarna å 
sova t.ex. iallafall. Nä, det går inte.” ( I 4 s.7) 
 
 Möjlighet finns nu att göra annat på sin tid. Träna tar tid och vila likaså. Aktivitet 
kräver vilotid både före och efter i flera fall. Vila har även sin speciella inbokade tid. 
 
 
Tröttheten - en ständig följeslagare 
Tröttheten är ett av de osynliga, dolda problemen som kan vara hindrande för 
individen i vissa situationer. Alla beskriver att tröttheten var något som finns där som 
en ständig följeslagare. Den tar plats i deras nya förändrade liv och det är ingen 
vanlig trötthet. Den upplevs som att hjärnan blir trött och en brist på energi. Det är 
både en mental och en fysisk trötthet. Till viss del kunde den förebyggas och 
planeras för, men i vissa fall kom den plötsligt utan förvarning och kunde då kräva 
omedelbar vila. Tröttheten kräver att man lyssnar på sin kropp och lär sig tyda 
varningssignalerna. 
 
” ..så fort jag blir trött så blir, så tappar jag, får jag svårt med balansen. Och det var det jag  märkte 
när jag tränade, försökte träna, att jag vart fumlig och cyklade omkull och ramlade inne i skogen./ 
..det är ett sätt för kroppen att säga ifrån att nu har det blivit lite för mycket. Så idag() om jag jobbar 
för mycket blir jag fumlig, men nu har jag lärt mig. ”( I 14 s.4) 
 
Det handlar om att lära sig att förhålla sig till tröttheten och anpassa sig. Tröttheten 
kräver att val görs hela tiden. Ibland kan det vara värt att göra något och sen ta 
konsekvensen med trötthet, istället för att avstå. 
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” Nämen jag tror… mycket alltså… att när jag går bort så vill jag inte spara på dom. 
( krafterna) Jag får tänka efter innan…och efter istället. För jag vill ha kvalitetstid när jag gör 
nånting alltså.” ( I 13 s.7) 
 
Många symptom påverkas av tröttheten som exempelvis huvudvärk, stress, nedsatt 
balans, kraft, smärta och fumlighet. För de flesta har tröttheten minskat över tid, men 
den kvarstår och kräver i de flesta fall att man inrättar en dygnsrytm där planerad vila 
ingår under dagen för att förhindra att de ovan nämnda symtomen förvärras.  
 
” På vardagarna…..Jag brukar ju jobba på förmiddagen och så åker jag hem och så äter jag och sen 
sover jag ett par timmar varje dag. /… Jag brukar säga :- Jag kan lika gärna ligga och sova i 2 
timmar här, för andra jobbar ju då…” ( I 4 s.5) 
 
Tröttheten beskrivs som att dra ned en rullgardin, det blir tomt, ett vakuum och att 
det inte går att hålla ihop tankarna. Många har tagit till sig beskrivningen att det finns 
inget reservbatteri längre, eller att många intryck samtidigt inte kan filtreras och 
därför kommer tröttheten. Familj och nära vänner har börjat förstå vad det innebär, 
men glömmer med tiden ibland bort att det är ett symtom som kvarstår. 
 
” ..familjen kan ju ha svårt att förstå det här att jag säger nej till så många saker som jag inte gjorde 
förut./ … dom menar bara väl att dom håller på och tjatar på mig att jag ska vara med och göra  
saker/.. sen glömmer de nog, jag menar det har ju gått så lång tid. ” (I 6 s.2) 
 
Andra, mer utomstående kan ha svårare att förstå och veta hur de ska bete sig och 
vad de kan förvänta sig speciellt när den drabbade är så ung. 
 
 
Kroppen döljer 
Det är inte bara tröttheten som inte syns, ett synfältsbortfall som gör att bilkörning är 
omöjlig syns inte utanpå. Att inte längre klara av stress, att tänka långsammare och 
att vara ljudkänslig är flera av dem.  Koncentrationssvårigheter, vara impulsstyrd, 
minnesproblem, läs- och skrivsvårigheter, bristande orienteringsförmåga, smärta 
beskrivs också i informanternas berättelser. 
 
Ljudkänsligheten kan bli ett hinder då det kan vara svårt att finna träningsformer som 
passar. I styrketräningslokaler spelas ofta musik och när det är gruppgymnastik 
används musikens rytm och puls i passet.  Strategin att välja tider då det inte är så 
mycket folk som tränar samtidigt kan underlätta.  
 
” Jo, det går bra på gymmet just nu i alla fall när jag har möjlighet att gå mitt på dán, för jag klarar 
inte om det är massor med folk och hög musik. Det går inte.” (I 1 s.2) 
 
Den fysiska träningen kan upplevas som tråkig då rörelserna känns främmande och  
inställningen av och rörelserna i styrketräningsmaskinerna kräver tanke, som är 
tröttande. 
 
” Jag vart trött av att behöva tänka på hur jag skulle göra, för det var ju inga vanliga maskiner, inga 
vanliga maskiner som man höll på med. Såga i skogen, det är inga problem. Det är ju basic. Men att 
sitta i en maskin och göra rörelser det är ett nytt sätt att tänka hur man ska röra armar och ben och 
så där./ Då vart en trött da, för att hjärnan fick ju tänka, och det vart jag förvånad över…” ( I 7 s. 8) 
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Många intryck samtidigt som i en affär med en massa människor, kan innebära yrsel 
och ostadighetskänslor som leder till obehag i kroppen, eller att det är svårt att 
fokusera på det som ska inhandlas.  
De dolda funktionshindren är okända för många. En öppenhet valdes som strategi på 
tex. arbetsplatsen av de flesta informanterna och ledde till positiva attityder från 
arbetskamraterna och en ökad förståelse. Det går inte att få förståelse för något som 
inte syns om man inte pratar öppet om det är inställningen bland informanterna. 
 
” Det fick vi lära oss däruppe på av dom där() att man skulle tala om vad man hade varit med om. 
För var det någon som läste för en snabbt, eller visade nåt, så skulle en tala om det, att du får ta det 
lugnt så att en hinner med…” ( I 3 s.5) 
 
Att vara öppen innebär en balansgång när det gäller integritet och identitet och vad 
som känns bekvämt att säga, beskriver andra. I vissa situationer väljer de själva att 
medvetet dölja sin bristande förmåga. En strategi som beskrivs när det gäller minnet 
var att bara fortsätta som inget hänt och hoppas att ingen har märkt att man glömt 
något. En annan strategi är att undvika situationer som är stressande eller att låta 
närstående ”spela med i spelet.” 
 
Negativa attityder som informanterna har mötts av var att de såg så friska ut att de 
borde kunna vara på jobbet och inte gå hemma, eller iallafall rycka upp sig.  
 
”..han går därhemma och det är inget fel på honom och så där, det har jag ju hört då”  
( I 4 s.8) 
 
”Sen såna som är mer utikring, dom tycker nog att man bara är hemma och latar sig, och latar sig, 
för det är ingen som förstår./ Allt liksom. Det är ingenting som syns. Det är ingenting man kan se. Nä, 
jag tror inte dom accepterar på samma sätt eller… förstår på samma sätt, gör de inte./ Dom tycker 
liksom att det är väl bara att ta sig i kragen liksom och det är väl ingenting.” ( I 5 s.5) 
 
Grupper med andra personer med förvärvad hjärnskada i samma situation är viktiga 
för att få distans till sig själv och för att förstå att man inte är ensam om sina mer 
dolda problem. Andra kan ha en stödjande attityd och rollerna kan växla i att peppa 
andra och att själv bli stärkt.  
 
”… trötthetssymtom, det var ju det som alla prata om då också. Liksom försök att ta ett steg i taget 
som jag sa./ Jag vart förbannad på dom som bara satte sig ned i fåtöljen, om jag ska vara  riktigt 
ärlig då.. Jag försökte få igång dom./ Lite gav man också och man fick ju ganska mycket/… för att jag 
trodde jag var sämst alltså, mådde sämst och fixa inga grejer och den biten, men pratade  man med 
dom här så märkte jag liksom () jag ligger ()bra till/… att man var inte så () dålig som man trodde 
själv.” ( I 9 s.13) 
 
Tillsammans med människor i liknande situation beskrivs också en trygghet att 
kunna vara som man är och kunna utgå från sin egen nivå. Det stärker 
självförtroendet. Det kroppen döljer för andra var ofta känt för familjen och de 
närmaste. Familjebanden har stärkts i de flesta fall och familjemedlemmarna stöttar 
informanten på olika sätt.  
 
”.. det  är ju släkten runt omkring då, dom har ju.. accepterat att .. att när dom ser att jag blir trött så 
säger dom till mej.. nu börjar du se väldigt trött ut…. Vi har ett rum här färdigt åt dej så att du kan 
..gå och  vila dej och stänga till och vila dej.”( I 15 s.8) 
 
Släktingar uppmuntrar till social gemenskap vid tex. familjehögtider genom sitt 
handlande. En förringande attityd till problemen framkommer också. Att glömma, ha 
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bristande energi och vara trött är ju problem som alla människor kan ha. Vidden av 
att leva med en hjärnskada med osynliga funktionshinder kan vara svårt att förstå för 
andra, men även för informanterna själva.  
 
” ..å nu har en ju landat, en vet ju var en är nu liksom. Det visste en ju inte då. Då trodde en ju att en 
kunde orka hur mycket som helst” ( I 4 s.15) 
 
Positiva attityder som nämns är att omgivningen ökar kraven på informanten efter 
hand. Det kunde exempelvis vara arbetsgivare, sjukgymnaster, närstående som höjde 
ribban för att visa att de förväntar sig mer pga en tilltro till informantens förmåga, 
vilket upplevdes positivt. Utmaningar behövs för att växa och utvecklas och inte bara 
anpassningar. En skämtsam attityd kan också upplevas positiv om man vet att den 
andra känner till problemen. Det kan vara skönt att slippa att höra att alla tycker synd 
om en. Man vill bli behandlad som vem som helst.  
 
En del hade upplevt negativa attityder från arbetsgivarhåll som fått dem att känna att 
de inte var värda något nu och att det var tacken efter alla år bara för att man inte 
passade in längre. 
 
Bilkörning innebär för många autonomi och frihet. Bilen möjliggör en interaktion 
med omvärlden som annars inte skulle varit möjlig i samma utsträckning. För 
omgivningen kan det upplevas förvånande att bilkörning är tillåtet vid sjukskrivning 
efter hjärnskada.  
 
”Men man har ju hört av de vänner man har ja…att..ja får hon köra bil nu eller..ja hon bara går 
hemma eller..ja det blir ju mycket sånt där snack, det gör det ja.”(I 5 s.6) 
 
Bilkörning innebär tystnad för den som är ljudkänslig och skapar möjlighet att 
behålla den sociala rollen som en skjutsande förälder av barn till aktiviteter har. 
Bilen gör att landsortsborna kan bo kvar i sina hem utan inskränkt rörlighet pga. 
dåliga bussförbindelser. Den används som transportmedel till och från jobbet och 
utgör även själva jobbet för någon. Många beskriver att de har blivit lugnare som 
bilförare och att de anpassar sin körning och undviker förutsägbara stressiga 
trafiksituationer. 
 
 
Kroppen kommunicerar 
Kroppen sänder signaler både utåt och inåt. Den kommunicerar med omgivningen 
men också med individen själv. Utseendet sänder signaler utåt. En vältränad kropp 
kan bedra och att se för pigg ut kan missuppfattas som att det inte existerar andra 
problem.  
 
” …vad är det för fel på den där, han ser så jädra  pigg ut?( I 14 s.7) 
 
Det finns en vilja att verka ”normal” samtidigt som individen vill ha förståelse för 
sina problem. Att inte längre kunna gå i högklackade skor kan visa upp en oönskad 
identitet som stör den egna självbilden. 
 
” ..jag känner redan att jag är bättre./ Jag har ju alltid haft högklackat förut. Så jag fick ju köpa nya 
skor, bara lågklackade skor. Å nu gick jag med en sån här liten, liten klack, bara en liten sån här 
klack/ Ja nästan som en kilklack om man säger .. häromdan och det har jag inte kunnat göra förut.” 
 ( I 13 s.2) 
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Vikten avslöjar att man inte håller sig i form på samma sätt som tidigare, eller kanske 
tröstäter på grund av nedstämdhet. Stress kan märkas utåt i form av skakningar och 
svettningar. Balanssvårigheter kan misstolkas som berusning.  
 
 ” Ja en kryckkäpp har jag, men det har jag mest, måste jag nog säga, för att folk ska och det har jag 
hört fler som gör, så att folk ska se att jag går illa pga. ett handikapp och inte för att.. Eftersom jag 
kör bil också va, så är det inte så trevligt att kliva ur bilen och komma ut och vingla lite grann t.ex. 
om man ställer sig vid en uttagsautomat…/ och kliver ut och lullar iväg./ Annars så tror jag snart att 
man har en polisbil efter sig..”( I 10 s.2) 
 
I andras ögon uppfattas bilen som ett friskhetstecken. För informanterna uppfattas 
bilen dessutom som kroppens förlängning. Som chaufför upplever de en ökad frihet 
och självständighet och slipper beställa färdtjänst och åka runt i trakten för att hämta 
upp andra på vägen.  
 
Vid trötthet avslöjar sig kroppen i vissa fall med att benet släpar, balansen försämras, 
afasin tilltar, fumligheten ökar och benen blir skakiga. Kroppen står utanför viljans 
kontroll. Den kan också väcka andras nyfikenhet. Ansiktsuttryck kan avslöja 
bristande förståelse eller att man inte hänger med.  
 
” Om jag inte går och lägger mig får jag ju det här. Då får jag huvudvärk och 
koncentrationssvårigheter. Jag är närvarande kroppsligt, men annars så är jag inte med. Det ser dom 
ju på mig.- Nu är han inte med. Nu har jag chansen.”( I 4 s.4) 
 
När kroppen kommunicerar inåt beskriver informanterna att kroppen är mer 
närvarande, påtaglig och att den säger ifrån. Kroppen är ibland i förgrunden och 
ibland i bakgrunden. Kroppen sänder varningssignaler som det gäller att känna igen. 
Huvudvärk, nackvärk, svaghet, nervsmärta, skakningar, svettningar och 
hjärtklappning och jäspningar är tecken på att det har gått för långt, pressen är för 
stor och att det är dags att göra något annat som att varva ned, ta en paus eller gå och 
vila.  
 
”Ja det är ju just då när tröttheten sätter in, då blir det ju inte detsamma. Då blir det ju lite svajigt å 
det blir benen tex. blir svajiga och orkar inte lyfta så här. Det beror ju på att jag är ju trött då liksom. 
Kroppen säger ifrån.” ( I 4 s.5) 
 
Kroppen påminner om tillkortakommanden. Mer uppmärksamhet kräver kroppen än 
tidigare och mer tankeverksamhet. Kroppen signalerar också välbehag, att känna sig 
skönt trött efter ett bassängbad tex.  
 
”…det är bra för man kan röra sig bättre i vatten./ efteråt blir man jättetrött/ ..det är en skön så där 
att man har pust, Efter att man har tränat så har man ju alltid… nånting som har kommit ur en 
nånting, och jag vet inte, det är skönt” ( I 12 s.4) 
 
eller som att uppleva en högre närvaro i nuet. 
 
” Jag har blivit lite mer livsnjutare nu tror jag, än jag var tidigare./ Ja, jag kan ju sätta mig tex. på en 
stol och bara sitta och dumglo rätt ut. Bara sitta där kanske i en timme, en och en halv och bara sitta 
och lyssna../ Ja, det är jätteskönt.”( I 4 s.10) 
 
Kroppen har förändrats och förändrades fortfarande hos en del. Vissa känner inte 
igen kroppens reaktioner och andra har fått en ökad kroppsmedvetenhet. För den som 
varit ovan vid träning innan beskrivs nya känslor av välbefinnande och styrka. En del 
är beroende av medicin som minskar smärta, spasticitet och stelhet. Kroppen 
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påverkas positivt av medicinen och blir smidigare. Gången tex. underlättas eller 
armen/ handen blir mjukare och det blir lättare att utföra dagliga aktiviteter. Andra 
har erfarenheter av medicinering som gör att de inte känner igen kroppens signaler 
som försvagas. Det finns ett motstånd och en rädsla för att inte känna igen sig själv, 
eller att medicineringen orsakar yrsel, eller skapar ett beroende. 
 
” Det var en period som jag åt antidepressiva, men jag kände inte igen mig själv. Jag grät aldrig, jag 
kände liksom aldrig nåt. Jag kunde inte vara glad och jag kunde inte vara ledsen. Det var rakt på nåt 
sätt och jag gillade inte det ().Jag är liksom en känslig människa eller en känslomänniska.” (I 8 s.9) 
 
Kroppen kan också fyllas av känslor som frustration, irritation, rädsla, avund, 
vilsenhet, sorg, smärta och kärlek. Upplevelsen av kroppslig närhet har förändrats 
hos en del åt endera håll. 
 
” Jag har blivit bättre kanske än, är lite lugnare om man säger nu, så att om man säger så, så blir en 
kanske mer lite mjukare så här. Förut hade man mer brått.” ( I 4 s.9) 
 
Kroppen kan också väcka skamkänslor, dels att man skäms för sitt gångmönster men 
dels också pga. kognitiva begränsningar. Att inte längre tillhöra en arbetsgemenskap 
skapar känslor av ensamhet. Ovisshet inför framtiden skapar osäkerhet. Det kunde 
vara att gå och vänta på beslut från försäkringskassan. 
 
 
Kroppen kräver underhåll 
Att leva med en förvärvad hjärnskada innebär ett nytt sätt att vara i världen även när 
det gäller fysisk aktivitet och träning. Vardagsmotionen kan se annorlunda ut idag då 
arbeten, som förut innehållit mer rörliga moment, förändrats till mer stillasittande 
eller tvärtom. En person med spastisk hemipares hindras att ta längre promenader 
och ansträngning kan upplevas annorlunda i kroppen och utlösa yrsel i vissa fall. 
Stelhet, smärta och rörlighet påverkas positivt av fysisk träning beskriver 
informanterna. Det är symtom som många lever med och som kräver ständigt 
underhåll. Flera upplever en avkoppling i samband med promenader i naturen. 
 
”Jag går jämnt med hunden och det är kul att vandra i skogen och hålla på. Det är roligt, det gör jag 
gärna.” ( I 7 s.8) 
 
Hård och intensiv fysisk träning fungerar inte längre för flera informanter. Kroppen 
säger ifrån på olika sätt och de själva uttryckte förvåning över det. De var sen 
tidigare vana vid den typen av träning. De har fortfarande en fysiskt aktiv livsstil 
med regelbundna träningsvanor, men kan inte längre ge allt och alla är inte riktigt 
nöjda med den lägre träningsnivån. 
 
” ..man kan inte komma tillbaks till den formen en har vart för olyckan./ Jaa, jag kunde inte fatta 
varför det inte funka/ jaa orket. Ju mer jag tränade då sa kroppen ifrån på annat håll va. Jag fick ont 
vet du å.. jaa humöret vart inte bättre av det där.” ( I 14 s.3-4) 
 
Andra, som tidigare inte haft några erfarenheter av fysisk träning har förändrat sin 
livsstil till att träning ingår som en naturlig del idag. De har upptäckt träningens goda 
effekter. 
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” Jag har ju aldrig varit nån som har tränat, nä usch å fy./Sen kände jag för nåt år sen. Nä det här 
funkar inte alltså. Det räcker inte bara med att gå promenader och vara ute i trädgården å.  Man 
känner ju själv kroppsligt att man mår inte bra. Så nu har jag faktiskt börjat träna…/ och sen känner 
jag mig klippt slut när jag kommer hem och jag måste vila, men jag känner mig nöjd med mig själv. 
Och jag känner att kroppen förändras att jag orkar mer och jag får bättre kontroll.”( I 5 s.6) 
 
Några informanter har ett motstånd till att komma igång. Andra saker prioriteras 
högre även om de vet att de egentligen skulle må bra av att röra sig och tidigare 
upplevt välbefinnande i samband med fysisk aktivitet. 
 
”Ett ont måste! Ja, men som jag sa förut: jag är ingen träningsmänniska. Och inte tycker jag om att 
gå i skogen heller. Alltså kan jag lika gärna vara inne en hel dag./ Fast samtidigt känner jag att jag 
mår bättre när jag tränar regelbundet. Oh ja, kroppen blir på ett annat sätt också. Man får en bättre 
hållning å så där..men nä, jag har inte tid helt enkelt tycker jag. Jag prioriterar inte det. Jag har vart 
duktig faktiskt hela tiden, men den här terminen har jag inte varit det en enda gång” (I 11 s.8) 
 
En inre drivkraft att träna finns hos flera och de hade den drivkraften även innan den 
förvärvade hjärnskadan drabbade dem. De har goda erfarenheter av den fysiska 
aktivitetens effekter och tycker om att röra på sig. Att träna är också en social 
aktivitet som värdesätts. Andra sjukdomar som diabetes eller fibromyalgi bidrar för 
vissa till att fysisk aktivitet blir extra viktigt och angeläget att upprätthålla. 
 
Svårigheter att anpassa fysisk aktivitet efter sin förmåga uppvisar en del. Det kan 
handla om rörelserädsla eller bristande insikt i vad man klarar av idag och med 
vilken intensitet. De upplever en bristande tillit till sin kropp i vissa situationer, vilket 
skapar en osäkerhet. 
 
”Nu är det ingen som peppar mig/ Nej, det är ju som det är - jag måste. Det är ju det här med att 
försöka röra på sig liksom/…Jag saknar det här att komma  ut och cykla…/  Det är såna saker ()som 
jag har tänkt mig att jag måste ju bara ja försöka cykla  igen… Kommer jag bara upp på cykeln igen 
så går det bra, men jag känner det här med () balansen liksom eller kommer jag att, eller kan jag 
cykla som jag gjorde förut?... ”( I 2 s.10-11) 
 
Djuren stimulerar och bidrar till rörelse och fysisk aktivitet. Dagliga 
hundpromenader ger motion och avkoppling och att rida ger en ökad 
kroppsmedvetenhet när både hästen och ridläraren ger feedback. 
 
” .. när jag sitter där på hästen måste jag tänka att mitt ben kan ju inte peka rakt ut som det gärna 
vill. Jag tänker inte på att det gör det, men då har man ju nån i mitten som säger:- In med benet, in 
med benet!!”( I 6 s.2) 
 
Barn och barn/barn hjälper också till att göra dagen mer fysiskt aktiv. 
 
 ”.. så har man ju 2 barn som håller igång gubben på heltid..” ( I 9 s.9) 
 
Förväntningar på att förbättras finns hos en del, men de flesta ser den fysiska 
aktiviteten som ett sätt att underhålla de funktioner som finns kvar och för att må bra. 
 
” Jag räknar väl med att..att kunna leva så här ungefär tills förhoppningsvis till jag blir pensionär att 
inte, att inte i alla fall bli sämre, men jag tror ju inte att jag kommer att bli bättre heller, men jag 
nöjer mig med det.” ( I 10 s.12) 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Människan är sin kropp. Bilden av en människa och hennes existens kan inte bli 
fullständig utan hennes egen erfarna beskrivning av sig själv, sin kropp och sin 
livssituation (48). Det var utgångspunkten då studien påbörjades. Syftet med denna 
studie var att få en djupare förståelse för hur personer med förvärvad hjärnskada 
upplever sin kropp och fysisk aktivitet i det dagliga livet. Som datainsamlingsmetod 
valdes intervjuer med frågor av öppen karaktär. Metoden valdes utifrån att: ”Den 
kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger ett privilegierat tillträde till 
människors upplevelse av den levda världen.”(64 s.45). I och med de öppna frågorna 
kunde informanten ta upp det som var viktigt för henne. Mer djupgående intervjuer 
valdes för att kunna få kunskap även om sådant som inte efterfrågats, men som 
informanterna själva valde att belysa. En möjlighet gavs också att följa upp svaren 
direkt för att få bekräftat att intervjuaren uppfattat informanten riktigt, eller för att få 
mer uttömmande svar. Efter pilotintervjun lades det sista temat till i intervjuguiden 
(bilaga 1). 
 
Antalet intervjuer blev 15 stycken totalt i studien vilket var hanterbart. Det finns en 
risk att det blir omöjligt att tolka intervjuerna på ett fruktbart sätt om materialet är för 
stort (64). Ett strategiskt urval valdes för att få en stor variation i materialet. Gruppen 
var heterogen när det gällde kön, spridning i åldrar, boendeformer både geografiskt 
och typ av boende, var i rehabiliteringsprocessen de befann sig och hur deras 
familjesituation såg ut samt även när det gällde fysisk aktivitet och träningsvanor. 
Däremot hade de utretts av samma team och genomgått liknande rehabilitering när 
det gäller de kognitiva problemen, samt fått liknande stöd och hjälp med 
arbetsträning inför arbetsåtergång. 
 
Informanterna fick själva välja plats för intervjun för att de skulle känna sig bekväma 
i situationen.  Många uppgav under samtalet att det var skönt att vara hemma och 
slippa åka någonstans, då det skulle ha krävt mer av dem. Som sjukgymnast 
upplevdes det som en fördel att vara gäst i någon annans hem utan sjukhusklädsel 
som skydd. Det underlättade för att kunna sätta det professionella perspektivet inom 
parentes och växla mellan igenkännande och att förhålla sig som en främling inför 
informanternas berättelser, i syftet att kunna bli varse något bakom det som annars 
tas förgivet. En informant valde att intervjuas i ett offentligt rum, men i en avskild 
del av lokalen. Det var kanske ett sätt att hålla en viss distans. Intervjuer innebär ofta 
att man kommer nära informanterna. Intervjusituationen kan upplevas för personlig 
och informanten kan berätta saker som hon senare ångrar. Det är ett etiskt problem 
att förhålla sig till. Det hanterades bl.a. genom att informanterna gavs möjlighet att ta 
kontakt efteråt vid behov. Ingen har hittills utnyttjat det. 
 
Inspelningen fungerade felfritt i alla fall utom i ett där bandet började hacka. Vissa 
delar kunde inte uppfattas helt och själva intervjusituationen blev inte så avslappnad 
som hade varit önskvärt, men innehållet som framkom kunde användas. 
 
Validitet som objektivitet eftersträvades, men kan aldrig vara total (46,63,64). Det 
öppna förhållningssättet är ett viktigt validitetskriterium för att världen ska kunna 
visa sig för intervjuaren så som den är, för att nya perspektiv ska framträda och ny 
kunskap kunna erhållas. Följsamhet och sensitivitet krävs samt systematisk och 
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spontan självreflektion. Självmedvetenhet och att förstå sig själv behövs om man vill 
försöka förstå andra (46,63,64). En strävan att följa ovanstående har funnits genom 
hela arbetet, men en mer erfaren intervjuare hade möjligtvis fått fram ett fylligare 
innehåll än vad som erhållits i denna studie. Det är ett hantverk att intervjua och 
skicklighet krävs. 
 
Kroppsspråket, både informantens och intervjuarens kan också påverka 
intervjusituationen. Genom att ha reflekterat över det innan intervjuerna påbörjades, 
fanns en medvetenhet kring detta genom arbetets gång, men ingen samtidig 
videoinspelning valdes att göra. Pauser, suckar, skratt som hördes på banden 
nedtecknades under transkriberingen. Att transkribera intervjuerna och även skriva ut 
en suck eller ett skratt har tillfört att det som sades var lättare att förstå och tolka i sitt 
sammanhang, samt för att läsa mellan raderna och att gå mellan delar och helhet. 
 
Förförståelsen kan vara problematisk att förhålla sig till. Det är lätt att se det man vill 
och är van vid. Det som krävs är en nyfikenhet och att inte ta något förgivet om dess 
verkliga existens och att närma sig fenomenet som det visar sig (46). Som forskare är 
man en del av informantens livsvärld och kan inte bortse från det. Med livsvärld 
avses informantens levda vardagsvärld. För att förstå ett livsvärldsfenomen krävs 
både närhet och distans och en rörelse sker hela tiden däremellan (64). När vi vinner 
något förlorar vi något annat. Författaren till den här studien hade varit borta från det 
praktiska sjukgymnastyrket under flera år vilket hjälpte till när det gällde att 
distansera sig till personerna och deras berättelser.  
 
EPP-metoden finns väl beskriven som en analysmetod i olika steg. Det kan 
underlätta för forskaren att tydliggöra forskningsprocessen för sig själv och för 
läsaren, samt vara ett pedagogiskt knep enligt Karlsson själv (63). Forskaren kan 
dock inte bortse från sig själv utan är framförallt själv sitt eget forskningsverktyg, 
vilket kräver självinsikt och reflektion.  
 
Målet inom fenomenologisk forskning är att finna essensen hos ett fenomen som det 
upplevs av människor. Intresset ligger i att beskriva något allmänt snarare än något 
individuellt. I EPP-metoden görs en vertikal generalisering dvs. varje transkriberad 
intervju analyseras först var för sig vilket ger samband som är innebördsrelaterade. 
Därefter jämförs de horisontellt. Genom att jämföra de sammanställda enskilda 
intervjuerna med varandra eftersöks en essentiell innebörd. I och med den blir det 
möjligt att göra generella uttalanden även med ett litet dataunderlag (63). Fördelen 
med att göra en vertikal generalisering först var att helheten bevarades och att det var 
lätt att förflytta sig mellan delar och helhet för att minska risken att tappa bort något 
väsentligt. Försiktighet bör dock beaktas vid generalisering. 
  
Informanterna hade genom informationsbrevet kännedom om att intervjuaren var en 
sjukgymnast som hade jobbat med rehabilitering av förvärvade hjärnskador. Det kan 
vara både en fördel och en nackdel att känna till professionen då informanten själv 
väljer vilka svar de ger utifrån vem de har framför sig. Förförståelsen hos 
intervjuaren kan göra att frågor kan ställas på ett annat sätt för att erhålla en rikare 
och fylligare beskrivning av fenomenet. Det kan också öka trovärdigheten i det 
aktiva empatiska lyssnandet. Enligt Kvale (64) får problematiserandet, 
genomförandet av intervjuerna, dataanalysen och tolkningen av resultatet kraft av 
forskarens insatthet i ämnet. Ett för starkt personligt engagemang till något inom 
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forskningsämnet måste forskaren kunna sätta inom parentes för att inte störa 
objektiviteten i studien. I informationsbrevet nämns att anonymitet kan garanteras 
men ett bättre uttryck hade varit konfidentialitet eftersom intervjuaren visste vem 
som intervjuats. 
 
Resultatet i denna studie valdes att presenteras under olika teman som var generella 
dvs. gemensamma för alla informanter. Under varje tema presenterades 
meningsinnehållet där både likheter och skillnader mellan informanterna, de möjliga 
sätten att vara på beskrevs. Vissa informanter citerades mer än andra beroende på att  
just de orden de sade var talande och beskrivande, även om andra i sina berättelser 
uttryckte samma sak. 
 
När beskrivningskategorier och teman är explicitgjorda bör andra kunna identifiera 
dem när de tillämpas i olika sammanhang. Det återstår för andra forskare och läsare 
att pröva och bedöma om fynden är överförbara till deras kontext. Generaliserbarhet 
är problematiskt inom all sorts forskning. Det är läsaren som bedömer trovärdigheten 
(46). Viss försiktighet bör iakttas vid generalisering då urvalet kommer från en 
avgränsad population med relativt unga personer som utretts av ett hjärnskadeteam, 
genomgått kognitiv rehabilitering samt fått stöd vid återgång till yrkesarbete. 
En svaghet i studien var att analysen genomfördes av en person.  En del av de 
transkriberade intervjuerna, samt de första stegen i analysen med kategorisering och 
sammanställning lästes dock igenom av en person till som var insatt i analysmetoden 
och en diskussion fördes. För att stärka validiteten och öka trovärdigheten gavs 
informanterna under ett möte möjlighet att respondera på det preliminära resultatet 
av analysen och valda teman. Mindre justeringar och förtydliganden infördes i 
resultatsammanställningen. Det var en form av respondentvalidiering. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Det övergripande temat handlade om en ny livssituation och ett nytt sätt att vara i 
världen. Att bara fortsätta som förut som ingenting hänt eller komma tillbaka till det 
som varit var inte det som utmärkte informanterna, utan de flesta beskrev ett 
existentiellt uppvaknade och frågor om liv och död hade väckts. En del förberedde 
sig konkret för att livet kunde ta slut, vilket fler inte reflekterat över tidigare, utan de 
hade tagit livet mer för givet. Andra upplevde framförallt en tacksamhet att få vakna 
upp varje morgon, eller upplevde en stark livsglädje, eller att de fått en chans att 
börja leva på ett nytt sätt. På ett mer konkret plan beskrev de att vardagslivet hade 
förändrats.  
 
Informanterna är på väg hemåt och de har kommit olika långt på vägen. Med  i-
världen-varo  menar filosofen Heidegger att människan är en del av den värld som 
hon lever och verkar i (46). Att vara-i-världen innebär att känna sig hemma, att göra 
den till sin egen och att hitta sina sätt att förhålla sig till det som sker, coping. 
Sjukdom kan innebära en form av hemlöshet (47). Rehabiliteringens mål kan ses som 
att individen känner sig hemma i sin kropp igen. Det i sin tur förutsätter en 
medvetenhet om hjärnskadans konsekvenser. Att komma till insikt och bli medveten 
om något behöver inte bara var språkligt utan kan vara rent kroppsligt (22). 
 

 25



 

Att drabbas av stroke eller traumatisk hjärnskada innebär ofta en händelse som 
förändrar livet inte bara för personen med förvärvad hjärnskada utan det innebär 
förändringar även för närstående, vänner och för arbetskamrater. Det innebär inte 
bara fysiska, psykiska eller kognitiva funktionsbegränsningar eller hinder utan 
många gånger handlar det om en ny social roll vilket denna och fler andra studier 
bekräftar (5,6,15,19). Det är inte självklart att kunna återgå till jobb även om man är 
ung och har många år kvar till pensionen. För många är det dock målet och de har en 
stark vilja och drivkraft att göra det. I en review (67) presenterades att 19-73 % av de 
strokedrabbade återgått i arbete och för personer med traumatisk hjärnskada var 
siffran 12-70 % (68). En svensk nationstäckande kartläggning bland personer med 
stroke i åldrarna 18-55 år presenterade att 65 % återgått i jobb (69). För de som inte 
kommer åter i arbete handlar det om att fylla sin tid, finna meningsfullhet i tillvaron 
ändå och en livstillfredsställelse vilket informanterna beskrev på olika sätt. 
 
Flera studier om livstillfredsställelse hos unga individer efter stroke har visat att över 
hälften av de tillfrågade inte var nöjda med livet som helhet (2,70). Röding använde 
livstillfredställelse som ett mått för att undersöka i vilken utsträckning individer hade 
anpassat sig till sin situation i livet efter stroke (70). Där fanns förmågan att springa 
en kort sträcka med, vilken visade sig påverka och relatera till livstillfredsställelse. I 
den här studien finns inga mått eller mätbara världen, men under temat ”på väg 
hemåt” återfinns de som har känslan av att ha kommit hem. De karakteriseras av att 
ha accepterat sin situation och sin kropp samt anpassat sig till sitt nya sätt att vara i 
världen. De är tillfreds med livet, men nämner inte att just förmågan att springa 
betydde speciellt mycket. Däremot är det troligt att unga människor kan ha högre 
krav på fysisk förmåga än äldre med förvärvad hjärnskada och att det inte räcker med 
att fråga om självständighet i personlig ADL när det gäller fysiska funktioner i 
relation till livstillfredsställelse. 
 
 När tiden får en ny betydelse handlar det om att omvärdera livet, planera, prioritera, 
strukturera och finna en ny balans.  Det kan medföra förändringar av livsmålen för 
att nå hälsa som Nordenfelt beskriver det (71). Informanterna beskrev detta även som 
något positivt. De uppskattade att vara mer närvarande här och nu, slippa stressen 
som de upplevt innan och att kunna ge av sin tid till barn och barnbarn på ett sätt som 
de inte hunnit tidigare.  
 
Tröttheten var något som genomsyrade informanternas berättelser. Tröttheten har 
beskrivits i flera studier som påtaglig efter stroke och hjärnskada och finns även 
beskrivet i andra patientgrupper (2-6,11,14,70,72-74). Flensners resultat bland MS-
patienter liknar beskrivningarna i denna studie. Hon beskriver tröttheten som ”all-
absorbing and time consuming” och att det inte är något som informanterna kan fly 
ifrån utan måste lära sig att förhålla sig till (73). Depression kan vara en orsak till 
tröttheten och bristen på energi efter förvärvad hjärnskada, men är inget som 
efterfrågats i den här studien, vilket kan ha varit en svaghet.  
 
Kroppen döljer flera funktionshinder som kan drabba unga personer med förvärvad 
hjärnskada. Det var något som till en början även var svårt att förstå och ta in för 
informanterna själva visade den här studien och andra (3,5,6,72). De som inte har 
lika stora fysiska begränsningar kommer förmodligen röra sig mer ute i samhället 
och då först börja lägga märke till sina andra mer dolda funktionshinder. Medin 
beskriver omedvetenheten hos individerna kring konsekvenserna av de mer kognitiva 

 26



 

problemen, som exempelvis trötthet och koncentrationssvårigheter, ända tills 
återgång i jobb blev aktuellt (72). Fler studier framhåller också, som i den här, att 
stödet från närstående, rehabiliteringspersonal, arbetsgivare och arbetskamrater samt 
den positiva attityden är viktig för att komma vidare i rehabiliteringsprocessen och 
komma tillbaka till yrkeslivet (69,72). 
 
Forskning visar att mer kunskap och information behövs kring de kognitiva och 
osynliga funktionshindren som följer efter stroke (2-6,15,70,72). En grupp unga 
strokepatienter beskrev i Rödings studie att de inte erhållit den typen av 
rehabilitering de önskade (5). Den sistnämnda uppfattningen stödjer inte den här 
studien. Möjligtvis kan det förklaras av att upplägget på rehabiliteringsinsatserna när 
det gäller yngre strokepatienter ser olika ut i olika delar av landet. Till skillnad mot 
Rödings studie var upplevelsen att god hjälp erhållits på vägen. Urvalet rekryterades 
dessutom från en grupp som tillgodogjort sig just den sortens kognitiva rehabilitering 
som var åldersanpassad och arbetslivsinriktad. Att många av de problem som följer 
efter förvärvad hjärnskada är dolda och osynliga, samt att frustration och irritation är 
känslor som finns med i bilden stöds dock av den här studien. Skillnaden speglar 
möjligtvis att det gått längre tid sen insjuknandet eller skadan än det hade gjort i 
Rödings studie. I denna studie fanns många som upplevde känslan av att de hade 
hittat hem, dvs. de hade accepterat och mer eller mindre anpassat sig till sin nya 
livssituation och kände tillit till sin kropp. Det har dessutom gått ett antal år sen 
Rödings studie (5) genomfördes och upplägget av rehabiliteringen för yngre kan ha 
förändrats. 
 
Stone (15) undersökte reaktioner och attityder från omgivningen på de osynliga 
problemen och fann att individerna inte var tillräckligt rustade att möta verkligheten 
utanför dvs. de sociala förväntningarna. En viktig del i att anpassa sig till kroniska 
funktionshinder är att lära sig hur man ska presentera sig för andra på ett sätt som 
känns bekvämt. En strävan efter normalitet framkom och att inte vilja särbehandlas 
på arbetsplatsen.  Att andra kan se och även ta fasta på det friska betydde mycket för 
självbilden. En jämförelse kan göras med Antonovsky´s KASAM och friskfaktorer 
(75). Många beskrev att en öppenhet kändes naturlig i olika sammanhang, iallafall 
till en början. Flera beskrev sedan olika strategier som att skämta om problemen, som 
de alltid hade gjort, istället för att beklaga sig. Andra beskrev att de behöll en fasad 
utåt, inför en del människor, för att inte utlämna sig. Att de till synes friska 
kropparna döljer andra problem och att informanterna själva också medvetet 
använder strategier för att dölja sina problem för omgivningen genom att inte försätta 
sig i sådana situationer, stöds av flera andra (4,15) Beskrivningar av att närstående 
glömmer bort problemen med tiden eller förnekar, förringar problemen, framkom 
också. 
 
Kroppen visar utåt mer än det vi är medvetna om. Vi kan samtidigt välja medvetet att 
dölja vissa saker. Kroppen kommunicerar också inåt och genom att lära sig lyssna 
efter signalerna och tolka dem kan dess innebörd bli tydlig. Det beskrivs som en 
viktig strategi för att möta en kropp som kan vara oberäknelig. Sjukgymnasten kan 
här ha en viktig roll att stötta patienterna under rehabiliteringens gång. 
Kroppskännedomsträning kan vara ett sätt att erfara och få kunskap om fysiska 
begränsningar och reaktioner och som i sig kan minska rörelserädslan. 
Sjukgymnaster behöver kanske engagera sig mer i den här patientgruppen med dolda 
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funktionshinder och lättare hemipareser för att de ska återta förtroendet för sina 
kroppar.  
 
Den egna kroppen är individens tillgång till världen (45). Genom att införliva ting 
med kroppen upphör de att vara ting utan blir medel för att utvidga och gestalta om- 
världen. Ett hjälpmedel som en käpp, kan ses som en hjälp att utvidga det kroppsliga 
rummet för att öka en persons möjligheter som Toombs beskriver det (60). Det kan 
vara rent konkret för att stödja sig på för att kunna gå, men också mer för att visa 
andra att ett funktionshinder föreligger och signalera att hänsyn bör visas (76). 
Hjälpmedel, som en käpp eller en rollator, är kulturellt accepterade markörer för 
fysiska handikapp som andra människor förstår. Konflikten för informanterna i den 
här studien var att de på samma gång ville verka så friska som möjligt i sina egna och 
andras ögon och inte vara beroende av hjälpmedel och samtidigt var de själva 
medvetna om sina dolda funktionshinder som kunde vålla problem som t.ex. yrsel 
och ostadighet där det var mycket folk i rörelse. 
 
Bilen kan liksom käppen bli en utvidgning av den egna kroppen. Det framkom att 
den upplevdes mycket viktig för många och representerade autonomi och frihet. 
Bilen möjliggjorde en interaktion med omvärlden, en till-världen-varo som chaufför. 
Det är en helt annan sak att vara passagerare då styrningen, vägvalet eller tidpunkten 
för färden inte införlivas i samma grad i kroppen. Att köra bil kan vara en 
förutsättning för att fortsätta behålla de sociala rollerna i familjen och i arbetet. Det 
kan underlätta för en individ med ljudkänslighet då bilen utgör ett tyst rum. En 
ledsagare som stöttar för att möjliggöra fysisk aktivitet kan också ses som ett sätt att 
utvidga det kroppsliga rummet. Det kan också upplevas som ett beroende. 
 
Fysisk aktivitet i ett längre perspektiv framhålls kanske inte tillräckligt inom 
strokerehabiliteringen idag (77). Kroppen kräver underhåll. Låg fysisk aktivitet är en 
riskfaktor för att insjukna i stroke (36,78). Rekommendationerna i FYSS angående 
regelbunden fysisk aktivitet var inget som informanterna direkt hade i åtanke. 
Möjligtvis kan en del av tröttheten som informanterna upplevde bero på nedsatt 
kondition. De har inte så mycket reserver att ta till i vardagen. Konditions- 
träning bör kanske ingå i större utsträckning i rehabiliteringen som ett led att 
förbättra den motoriska och kognitiva återhämtningen efter förvärvad hjärnskada 
(44).  Kan FaR® vara till hjälp, eller behövs mer uppföljning av sjukgymnaster som 
har djupare förståelse för just den här patientgruppens problem?(38)  
 
När FaR® implementeras kan det ifrågasättas om kunskapen kring de dolda 
funktionshindren finns bland de som tar emot recepten, samt bland de som är 
utförare. Skrivs recepten på ett tydligt vis? Har sjukgymnaster i primärvården, som 
inte är speciellt inriktade mot neurologisk rehabilitering, kännedom om hur miljön 
kan verka hindrande för en person med ett dolt funktionshinder som ljudkänslighet? 
Mer kunskap verkar behövas kring den här patientgruppen, samt en översyn av 
miljön så de passar fler i våra träningslokaler. 
 
Rädsla och osäkerhet i samband med rörelse tillhör sjukgymnastens arbetsfält. 
Resultaten i den här studien uppvisar ett behov av sjukgymnastisk uppföljning även 
för personer med mildare former av förvärvad hjärnskada, som är självständiga i 
personlig ADL, men hindras i vardagen av sin rädsla att röra sig i vissa situationer. 
Det kan vara de kognitiva problemen som gör att individer inte lyckas ta tag i sin 
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situation även om de skulle vilja det. Bristande initiativförmåga och bristande 
support från andra kan spela in, liksom förändrad kroppsuppfattning, bristande 
självkänsla och lågt självförtroende (58). 
 
Motiverande samtal är en metod som spridit sig och som även används i samband 
med FaR® (38,39,79). Vidare studier behövs för att undersöka om det kan vara ett 
sätt att få tag i motivationen och förändringsviljan hos gruppen med förvärvade 
hjärnskador. En del är mer vilsna och vet inte vad de vill eller har inte tagit till sig 
information kring fysisk aktivitet och träning, vilket inte bara beskrivs i denna studie. 
I en nationell enkätstudie, som gick ut till alla personer som haft stroke i åldrarna 18-
55 år, rapporterade cirka tre fjärdedelar att de hade erhållit otillräcklig information 
när det gäller fysisk ansträngning och ungefär lika många uppgav att de inte kände 
till sin fysiska kapacitet (6). Närmare hälften rapporterade att de var rädda för fysisk 
ansträngning samtidigt som de flesta ansåg att det var viktigt att anstränga sig fysiskt. 
Signifikanta samband mellan nedsatt fysisk funktion, nedsatt kognitiv funktion och 
att vara rädd för fysisk ansträngning kunde påvisas (6). De som inkluderades i 
studien var alla oberoende i p-ADL. 
 
I den här studien visade det sig att ambitionen kan ibland vara för hög hos 
sjukgymnaster som kräver mycket på en gång av patienterna. Det framkom 
exempelvis att inställningen av styrketräningsmaskinerna var så krånglig att lusten 
att träna fysiskt försvann. Man måste kanske underlätta mer, för att en högre fysisk 
nivå ska bli möjlig innan alla de kognitiva kraven blandas in för den här gruppen 
med dolda funktionshinder. Om en persons rörelseglädje ska väckas och lusten 
infinna sig, gäller det att individanpassa träningen mer.  
 
Träningseffekter dokumenteras av sjukgymnaster och det finns en skyldighet att göra 
det, men dokumenteras och utvärderas i lika stor omfattning patientens egen 
uppfattning av träningen och om och hur nöjda de är med effekterna av den? Flera 
informanter påtalade att de tyckte träningen var tråkig nu. Det individuella behovet 
av fysisk aktivitet måste kanske penetreras djupare och motivationshöjande tekniker 
bör kanske användas i större utsträckning för att finna den inre drivkraften hos 
individen. Det är frågor för framtida studier liksom hur utslussningen bäst ska gå till 
samt hur goda träningsvanor vidmakthålls. 
  
Ett mål för många var att återgå i arbete. Många studier har visat på värdet, men att 
det är många faktorer som samverkar (72,80). Bristande självmedvetenhet 
(självinsikt) och skadans svårighetsgrad är de mest signifikanta indikatorerna för 
misslyckad återgång i arbete för personer med traumatisk hjärnskada (68). Yttre stöd 
från andra, positiva attityder till att återgå i jobb samt förmågan att springa 100 m, 
dvs. högre grad av fysisk funktion var faktorer som hade starka samband till att 
återgå i jobb hos personer med stroke visade Lindström (69). Samtliga informanter 
kunde gå minst en kilometer och nämnde inte att de var hindrade i vardagen av den 
begränsade gångförmågan i den här studien. För att få ett fylligare innehåll hade 
frågorna förmodligen kunnat fördjupas på den här punkten. 
 
Flera informanter beskrev att de har dragits med och blivit pushade till att delta i 
något sammanhang som de från början inte trodde på, men som de nu var tacksamma 
för. I den professionella rollen som sjukgymnast kan ovanstående tas fasta på genom 
att behålla lotsrollen, försöka läsa mellan raderna och guida till att våga pröva 
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lämpliga aktiviteter. Det kan antas att yngre människor har andra krav på livet och 
vill kunna göra mer utmanande aktiviteter än äldre, vilket kan leda till en större 
konflikt hos dem själva mellan krav och förmåga. Förmågan att kontrollera sitt liv, 
autonomi kan hindras eller främjas av både personliga och omgivnings faktorer. 
Informanternas beskrivningar i den här studien av hur self-efficacy, tilltro till sin 
förmåga kan öka, överensstämmer med Bandura´s teori och Dixon´s forskning kring 
patienters uppfattning om begreppet (18,32). Det är viktigt att lyckas med något, att 
känna tilltro från andra, samt att det har stärkt dem då de varit tillsammans med 
andra i liknande situation som de kunnat jämföra sig med och som då motiverat dem. 
I den här studien sågs inte rehabiliteringens mål som att komma tillbaka till det som 
varit innan, utan det framgick tydligare att informanterna hade ett nytt sätt att vara på 
och att det handlade om att anpassa sig till det. Resultatet kan bero på att urvalet såg 
annorlunda ut, kognitiva funktionsproblem fanns och tidsperspektivet var längre än i 
Dixon´s studie där fler trodde på återhämtning (18). 
 
Många beskrev en inre drivkraft att träna och att vara fysiskt aktiva. Positiva 
erfarenheter innan hjärnskadan beskrevs av fler. För de som inte har det kan frågan 
ställas när rehabiliteringen anses som avslutad? Det finns rättigheter att få stöd och 
hjälp under rehabiliteringsprocessen, men det innebär också skyldigheter att ta ett 
personligt ansvar. Det ansvaret kan ligga på olika nivåer, men är viktigt att stimulera 
till under rehabiliteringens gång. Känslan av att känna sig övergiven eller som ett 
offer för omständigheterna är inget mål för rehabiliteringen. Rehabiliteringens syfte 
är att stärka individen att själv kunna ha kontroll över sin situation (12). 
 
Denna studie visade också att det kan innebära en livsstilsförändring där fysisk 
aktivitet ingår efter en förvärvad hjärnskada och att det ger en möjlighet att börja ett 
nytt liv. Rädslan för ett nyinsjuknande i stroke kan medföra att personer blir 
motiverade att ändra sin livsstil till en mer hälsofrämjande där ökad fysisk aktivitet 
ingår (4). 
 
Något genusperspektiv fanns inte uttalat i denna studie mer än att hälften var kvinnor 
och hälften var män. Några stora skillnader har inte upptäckts, men flera författare 
framhåller att genusperspektivet behövs och måste tydliggöras (5,6,11,13,49,70). Det 
kan betraktas som en nackdel i denna studie att genusperspektivet inte analyserats. 
 
Miljön omkring oss förändras hela tiden. Hur arbetsmarknaden ser ut borde spela roll 
speciellt för dem med funktionshinder som ska återgå i arbete. Vid studiens 
genomförande rådde lågkonjunktur. Fler upplevde en otrygghet på arbetsmarknaden 
som de inte gjort tidigare. Informanterna tog upp att arbetsgivaren sparade pengar 
pga. att deltidsarbete blev vanligare bland dem.  
 
Vid tidpunkten för studien stod försäkringskassan inför en stor förändring i 
sjukförsäkringssystemet som också kan ha påverkat informanterna. Osäkerhet rådde 
för vilket ansvar försäkringskassan och arbetsförmedlingen har för personer som är 
under utredning, eller har bedömts ha arbetsförmåga på den öppna arbetsmarknaden. 
Många undrar vad som kommer att hända i det nya sjukförsäkringssystemet. Den 
ekonomiska situationen för en familj kan påverkas.  
 
Patientföreningarnas roll var inte stor för den här patientgruppen även om det 
framkommit i intervjuerna att andra i liknande situation hade varit betydelsefulla 

 30



 

under rehabiliteringsprocessen. Informationen kring verksamheterna når kanske inte 
ut. Har unga andra krav och behov än de som är med i patientföreningarna?  Det 
kanske är ett konservativt sätt att bunta ihop människor med olika sjukdomar eller 
skador. De yngre kanske inte vill bli ett kollektiv och stämpla sig själva som 
hjärnskadade och få den identiteten. 
 
Kritik har framförts att kroppen förnekas och kommer i skymundan genom att den 
subjektiva upplevelsen av sjukdom och skada inte synliggörs i WHO´s  klassifikation 
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF (81). Utifrån ovanstående 
behövs studier som denna för att veta om t.ex. individen har en tillfredsställande nivå 
av delaktighet i sitt liv. Det behövs dessutom mer forskning i ett längre perspektiv 
eftersom personer med förvärvade hjärnskador kommer att åldras med sina 
funktionsnedsättningar. Funktionshinder är inget statiskt tillstånd utan kan ses som 
en ständigt pågående kroppslig förändringsprocess.(53) 
 
  
 
SLUTSATS 
Människor i yrkesverksam ålder som drabbas av en förvärvad hjärnskada utgör en 
heterogen grupp som behöver behandlas med respekt för autonomi och utifrån var de 
befinner sig på vägen mot anpassning och accepterande av sin nya situation med 
funktionsbegränsningar av skilda slag. De kan behöva fortsatt stöd av sjukgymnast i 
ett längre perspektiv för att främja en god hälsa där de finner tillit till kroppen i 
vardagslivet och där fysisk aktivitet som är lustfylld ingår även för dem med mer 
osynliga funktionshinder. Det behövs en djupare kunskap och förståelse för 
problematiken kring personer som har drabbats av en förvärvad hjärnskada.  
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