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People with Traumatic Brain Injury: Experiences of the Injury and Communication after 

the Injury 

Abstract 

An alteration in the function of the brain caused by an external force is called a Traumatic Brain 

Injury (TBI). There are language features located in different areas of the brain, and depending 

on where a person gets a TBI, the person can experience different communicative difficulties. 

These can manifest as aphasia, dysarthria or cognitive communicative disorders. The 

experiences of TBI that have been discovered in previous studies are for instance about how 

persons with TBI experience their diminished functions, life adjustment after the injury, the 

role and support of the relatives, that the environment treats them differently after the injury 

and emotional consequences. For the purpose of investigation and intervention, ICF is a useful 

tool since the difficulties that a person may have can be connected to its various components.  

The purpose of this study is to examine what experiences persons with TBI have regarding their 

brain injury and their communicative difficulties, and also how these can be connected to ICF. 

To answer the research questions, a qualitative method involving content analysis was used, 

based on semi-structured interviews with four participants.  

The participants expressed that their TBI had affected them in various ways, communicative, 

cognitive, physically and socially. The participants experienced their injuries and difficulties as 

limiting and that some periods had been lonely. However they also stated that there were some 

positive aspects in the situation, for example improved family relations and that they valued life 

in another way.  

Although the injuries, difficulties and rehabilitation of the participants have differed, the 

participants stories have been similar to some extent. In the future it would be interesting to 

conduct further studies in Sweden that examine which experiences persons with TBI have 

regarding the injury itself, but particularly regarding their communication after the TBI. It is 

important with more studies since that would give speech language pathologists a greater 

understanding for how people with TBI experience their situation and their communication 

after the injury.  

Keywords: traumatic brain injury, language features of the brain, communication, experiences, 

ICF 

  



 

 

Sammanfattning 

Traumatisk hjärnskada (TBI) innebär att ett yttre våld har orsakat en förändring av 

hjärnfunktionen. I hjärnan finns språkliga funktioner som är belägna inom olika delar av 

hjärnan. Beroende på var i hjärnan en person får en TBI, leder det till olika kommunikativa 

svårigheter. Svårigheterna kan yttra sig som afasi, dysartri eller kognitiva kommunikativa 

störningar. De upplevelser av TBI som har framkommit i tidigare studier handlar bland annat 

om hur personer som har TBI upplever sina nedsatta funktioner, livsomställningen efter skadan, 

anhörigas roll och stöd, att omgivningen behandlar dem annorlunda efter skadan och 

emotionella konsekvenser. Vid utredning och behandling är ICF ett användbart verktyg 

eftersom att en persons svårigheter kan kopplas till ICF:s olika komponenter.  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka upplevelser personer som har TBI har 

erhållit i relation till sin hjärnskada, deras kommunikativa svårigheter samt hur dessa kan 

kopplas till ICF. För att besvara frågeställningarna användes en kvalitativ metod med semi-

strukturerade intervjuer av fyra personer och innehållsanalys av dessa. 

Deltagarna i föreliggande studie uttryckte att deras TBI hade påverkat dem på olika sätt: 

kommunikativt, kognitivt, fysiskt och socialt. Deltagarna upplevde sina skador och svårigheter 

som begränsande och att de i vissa perioder hade upplevt isolering. De berättade dock att det 

fanns positiva aspekter av situationen såsom förbättrade familjerelationer och att livet 

värderades på ett annat sätt. 

Trots att deltagarnas skador, svårigheter och rehabilitering har skiljt sig åt, har deltagarnas 

berättelser haft likartad karaktär, även om de också till viss del har varierat. I framtiden vore 

det intressant med fler svenska studier som undersöker vilka upplevelser personer som har TBI 

har i relation till sina hjärnskador, men framförallt gällande sin kommunikation efter 

hjärnskadan. Det skulle vara betydelsefullt med fler studier eftersom att det skulle ge logopeder 

en större förståelse för hur personer som har TBI upplever sin situation och sin kommunikation 

efter skadan. 

Nyckelord: traumatisk hjärnskada, hjärnans språkliga funktioner, kommunikation, upplevelser, 

ICF  
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Förord 

Det här examensarbetet har krävt rådgivning och stöd från flera olika personer i vår omgivning. 

Vi vill särskilt tacka våra studiedeltagare – utan er hade det inte blivit någon studie. Vi tackar 

även vår handledare för återkoppling och stöttning i arbetsprocessen samt de kontaktpersoner 

som hjälpte oss att hitta våra deltagare. Vi skickar även ett tack till våra opponenter och kollegor 

som har hjälpt oss under arbetets gång. 

Linköping i maj 2017 

Hanna Axelsson & Joline Björkegren  
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1. Inledning 

Enligt Socialstyrelsen (u.å) beräknas cirka 20 000 personer i Sverige varje år vara med om en 

olycka som orsakar en traumatisk hjärnskada (Traumatic Brain Injury – TBI). Vid TBI kan 

flertalet olika symtom och tillstånd uppstå, bland annat kommunikativa svårigheter såsom afasi 

och/eller dysartri (Coelho, 2011; Theodoros, Murdoch & Goozée, 2001). Det finns ett fåtal 

svenska studier som beskriver hur personer som har TBI upplever sin hjärnskada. Upplevelser 

av kommunikativa svårigheter efter TBI är dock ett relativt outforskat ämne. Föreliggande 

studie ämnar därför att undersöka hur personer som har TBI upplever sin hjärnskada och sin 

kommunikation efter skadan, eftersom det även är en viktig aspekt att undersöka. På grund av 

att ICF är ett funktionellt verktyg som kan användas i utredning och behandling av personer 

som har TBI (Larkins, 2007) är det motiverat att i föreliggande studie undersöka dess 

komponenter i förhållande till deltagarnas upplevelser. Författarna i föreliggande studie har 

dessutom inte funnit några svenska studier som berör TBI och ICF.  

2. Bakgrund 

2.1 Traumatisk hjärnskada 

TBI definieras som en förändring i hjärnfunktioner eller annat tecken på patologi i hjärnan som 

är orsakat av yttre våld (Brain Injury Association of America, 2015). Efter TBI beror symtomen 

på typ av skada, svårighetsgrad samt skadelokalisation (Halbauer et al., 2009; Theodoros et al., 

2001). Graden av TBI bedöms ofta enligt Glasgow Coma Scale (GCS), där antalet poäng avgör 

om hjärnskadan är lindrig, måttlig eller svår (Brain Injury Association of America, 2015). 

TBI delas vanligtvis in i två typer: slutna (icke-penetrerande) skador och öppna (penetrerande) 

skador (Campbell, 2012). Vid slutna hjärnskador är hjärnhinnorna som omger hjärnan intakta 

och hjärnvävnad pressas ihop, roteras och/eller dras isär (Webb & Adler, 2008). Det brukar 

associeras med mer diffusa skador i hjärnan då skadan i regel inte är begränsad till något enstaka 

hjärnområde (Constantinidou & Kennedy, 2013). Efter en diffus TBI är det vanligt med 

kognitiva nedsättningar som kan påverka språk och beteende på olika sätt (Ylvisaker & 

Szekeres, 1994, refererad i Webb & Adler, 2008). Öppna hjärnskador innebär att dura mater 

(den yttersta hjärnhinnan) skadas och tenderar att associeras med mer fokala skador (Murdoch 

& Theodoros, 2001; Walker-Batson & Avent, 2011). Vid en fokal TBI framstår ofta symtomen 

som mer specifika, såsom en språkstörning eller en förlamning i en viss kroppsdel (Webb & 

Adler, 2008), eftersom fokala skador är begränsade till ett visst hjärnområde (Constantinidou 

& Kennedy, 2013). 
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De främsta orsakerna till TBI är trafik- och fallolyckor. Män löper större risk att få TBI än 

kvinnor (Socialstyrelsen, 2012) och det är framför allt större risk för unga vuxna att drabbas 

(Theodoros et al., 2001; Webb & Adler, 2008). TBI är en vanlig orsak till neurologiska 

funktionshinder som kan kvarstå hela livet. Hjärnskadan kan ge konsekvenser som är fysiska, 

psykiska och/eller sociala vilka kan påverka personens känslor, beteende, personlighet och 

kognition. Dessa konsekvenser kan i sin tur ha stor negativ påverkan på personens fritid och 

arbete (Socialstyrelsen, 2012).  

2.2 Språk och tal i hjärnan 

Tal och språk är komplexa funktioner som involverar många delar av det centrala nervsystemet 

och en hjärnskada orsakar ofta någon typ av påverkan på tal och språk, oavsett 

skadelokalisation. I främre delen av pannloben i hjärnan finns ett associationsområde som 

involverar exekutiva funktioner som minne och planering samt övervakar och kontrollerar olika 

motoriska eller sociala beteenden (Potagas, Kasselimis & Evdokimidis, 2017).  

Afasi uppstår oftast när en hjärnskada är lokaliserad till ett område omkring sidofåran i vänster 

hemisfär. De båda hemisfärerna har alltså inte samma uppgifter i detta avseende då vänster 

hemisfär, hos majoriteten människor, är mer dominant när det gäller språkfunktioner i hjärnan. 

De främre hjärnområdena i vänster hemisfär är mer involverade i språkproduktion medan de 

bakre regionerna främst involverar uppfattningen av språk (Potagas et al., 2017). Den högra 

hemisfären är viktig för bland annat visuell bearbetning och perception, förståelse och 

produktion av emotioner i ansikte/röst samt uppmärksamhet (Webb & Adler, 2008). En skada 

i den högra hemisfären kan ge kognitiva men också kommunikativa konsekvenser, då de 

kognitiva nedsättningarna kan påverka kommunikationen (Myers & Lehman Blake, 2008). 

2.3 Symtom och konsekvenser vid TBI 

Det finns flertalet olika kommunikativa svårigheter som kan uppstå efter en neurologisk skada. 

De språkliga och kommunikativa störningarna som kan uppstå vid TBI brukar delas in i olika 

grupper: afasi, dysartri och kognitiva kommunikativa störningar (Barman, Chatterjee & Bhide, 

2016; Walker-Batson & Avent, 2011). Kognitiva kommunikativa störningar innebär att nedsatt 

kognition kan påverka kommunikationen på olika sätt, exempelvis kan nedsatt uppmärksamhet 

leda till svårigheter med att ”hålla tråden” i en konversation (Ylvisaker & Szekeres, 1994, 

refererad i Webb & Adler, 2008). Det finns även andra kommunikativa konsekvenser som kan 

uppstå efter TBI, exempelvis mutism, palilali, röststörningar, hörselnedsättning och visuella 

eller auditiva störningar, ataxi, dyskinesi och apraxi (Campbell, 2012; Webb & Adler, 2008). 
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Typen av tal- och språkstörningar beror på hjärnskadans lokalisation och omfattning (Barman, 

Chatterjee & Bhide, 2016; Walker-Batson & Avent, 2011). De som har fått kommunikativa 

svårigheter efter TBI kan även få sämre självförtroende, vilket skulle kunna bero på den 

minskade verbala förmågan (Strandberg, 2006).  

2.3.1 Afasi vid TBI  

Vid Brocas afasi förekommer oftast stora svårigheter att uttrycka sig. Talet är icke flytande och 

består ofta av korta fraser eller enstaka ord. Afasin kan skilja sig från total avsaknad av tal till 

mildare ordfinnandesvårigheter. Wernickes afasi innebär att personen har svårigheter att förstå 

språk, medan talet är mer eller mindre flytande. Talet kan dock innehålla parafasier och 

neologismer. Graden av språkförståelseproblemen varierar mellan olika individer. Det finns 

även andra afasityper som exempelvis konduktionsafasi, där personer har 

ordfinnandesvårigheter och milda förståelseproblem, och global afasi där personerna har stora 

problem inom alla språkliga områden. Global afasi innebär att talet är mycket begränsat och 

stora språkförståelseproblem finns. Vid anomisk afasi återfinns svårigheter när personen ska 

benämna föremål eller andra personer. Transkortikal motorisk afasi karaktäriseras av icke-

flytande tal med god språkförståelse medan transkortikal sensorisk afasi karaktäriseras av 

flytande, dock oförståeligt, tal med både parafasier och neologismer samt en mycket nedsatt 

språkförståelse (Potagas et al., 2017).  

Personer som har TBI kan få afasi eller uppvisa afatiska drag (Coelho, 2011). I en studie av 

McKinlay med kollegor (1981), där anhöriga till personer som har TBI intervjuades, beskrevs 

de språkliga problemen hos personernas som hade TBI, som dysartri och afasi. De vanligaste 

problemen vid afasin rörde, enligt de anhöriga, uttrycksförmågan med ordfinnandesvårigheter 

och nedsatt flyt i talet. Heilman, Safran och Geschwind (1971) visade i sin studie att deltagarna 

som hade TBI hade två typer av afasi efter en sluten hjärnskada, anomisk afasi och Wernickes 

afasi. Även i Thomsens studie (1975) framkom det att anomisk afasi och verbala parafasier var 

de vanligaste symtomen vid sluten TBI med afasi. Thomsen (1975) drog slutsatsen att afasi hos 

personer som har TBI tenderar att förbättras, men inte helt, och att prognosen beror på andra 

samtidigt förekommande neuropsykologiska tillstånd. Deltagarna som har TBI i en annan 

studie uppvisade främst Brocas afasi, anomisk afasi och transkortikal motorisk afasi (Özbudak 

Demir, Görgülü & Köseoḡlu, 2006). Sarno, Buonaguro och Levita (1986) kartlade 

kommunikativa svårigheter hos personer som har TBI. De olika afasityperna som återfanns var 

Brocas afasi, Wernickes afasi och global afasi, men det fanns även deltagare vars symtom inte 

klassificerades som ren afasi utan snarare som afatiska drag. 



4 

 

2.3.2 Dysartri vid TBI  

Vissa personer som får kommunikationssvårigheter efter TBI får också dysartri (McKinlay et 

al., 1981; Theodoros et al., 2001). Dysartri är ett samlingsnamn för olika språkliga nedsättningar 

som beror på en nedsatt muskelkontroll av talmuskulaturen, vilket i sin tur beror på en skada i 

det centrala eller perifera nervsystemet. Denna nedsättning resulterar i att personen får problem 

med att kommunicera på grund av en förlamning, svaghet eller icke koordinerad talmuskulatur. 

Svårigheterna som kan uppstå vid dysartri är relaterade till andning, fonation, artikulation och 

prosodi (Darley, Aronson & Brown, 1969). Även nedsatt förståelighet och långsam talhastighet 

är vanliga konsekvenser vid dysartri efter TBI (Wang, Kent, Duffy & Thomas, 2005).  

Sarno med kollegor (1986) upptäckte i sin studie att bland de deltagare som hade fått TBI med 

dysartri, uppvisades dysartri av varierande svårighetsgrad; från lindrig artikulatorisk 

nedsättning till totalt oförståeligt tal. I en studie om personer som har TBI och dysartri av 

Theodoros, Murdoch och Chenery (1994) förekom spastisk, hypokinetisk, ataktisk och slapp 

dysartri. De blandade dysartrityperna hos deltagarna var: spastisk-ataktisk, spastisk-

hypokinetisk, spastisk-slapp och slapp-ataktisk.  

2.3.3 Dysfagi vid TBI 

Även dysfagi är en vanlig konsekvens efter TBI (Alhashemi, 2010). Hansen, Engberg och 

Larsen (2008) upptäckte i sin studie av personer med svår TBI att 93 % av deltagarna hade 

nedsättningar gällande oralt intag. Flertalet fick näring på annat sätt än via munnen och ungefär 

hälften hade noll intag per os under rehabiliteringen. I en annan studie, som jämförde patienter 

som har TBI och patienter som har fått en stroke, fanns inga signifikanta skillnader mellan de 

båda grupperna gällande svårighetsgrad och egenskaper av dysfagi. I studien framkom det att 

personer som har TBI och dysfagi ofta hade faryngeal dysfagi med exempelvis aspiration, 

penetration och inskränkt larynxhöjning (Lee et al., 2016). 

2.3.4 Kognitiva kommunikativa störningar efter TBI 

Det finns flera sätt att definiera begreppet kognition. Ett sätt är att förklara det som erhållandet 

av kunskap och medvetande om omvärlden samt bearbetning av denna kunskap (Hallowell & 

Chapey, 2008). I detta ingår exempelvis minne, inlärning och språk (Malmquist, 2008).  

Efter en TBI kan personer få kognitiva nedsättningar med svårigheter inom exempelvis 

uppmärksamhet, minne, resonemang och problemlösning. En påverkan på kognitionen kan få 

konsekvenser för den kommunikativa förmågan vilket kan leda till ordfinnandesvårigheter och 
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problem med läsning och skrivning. Språket kan upplevas osammanhängande och sakna logisk 

ordning. Hör- och läsförståelse och förståelse av intonation kan också påverkas av nedsatt 

kognition (Ylvisaker & Szekeres, 1998; Webb & Adler, 2008). 

I flera studier har det framkommit att personer som har TBI får sämre förmåga att uppfatta och 

bedöma emotioner genom ansiktsuttryck, kroppsspråk och prosodi (Braun, Baribeau, Ethier, 

Daigneault & Proulx, 1989; Croker & McDonald, 2005; Green, Turner & Thompson, 2004; 

Spell & Frank, 2000). Även resultatet i en studie av Bird och Parente (2014) indikerade att deras 

deltagare som hade erhållit en TBI, uppvisade en begränsad förmåga att identifiera och förstå 

intonation. Det är positivt om personer i omgivningen är medvetna om denna problematik så 

att de kan försöka uttrycka sig tydligt vid kommunikation med personer som har TBI (Bird & 

Parente, 2014). I nästa steg kan det tänkas att en person som har fått en TBI kan ha svårt att 

förstå hur samtalspartnern känner såvida inte känslorna uttryckligen benämns (Bird & Parente, 

2014).  

2.3.5 Sociala konsekvenser efter TBI 

Finch, French, Ou och Fleming (2016) fann i sin studie att TBI kan ha långsiktiga konsekvenser 

ur ett psykosocialt perspektiv, till exempel när det gäller påverkan på sociala kommunikativa 

aktiviteter. Enligt deras resultat deltar personer som har TBI mer sällan i kommunikativa 

aktiviteter, har färre interaktioner i aktiviteter och samtalar inte med lika många samtalspartners 

som andra gör. I en studie av Tate, Lulham, Broe, Strettles och Pfaff (1989) framkom det att 

vissa av deras deltagare var socialt isolerade. De kunde inte etablera förhållanden med nya 

människor, de förlorade gamla vänner från innan skadan och de hade i princip inga sociala 

kontakter på grund av sina kommunikativa svårigheter. Strandberg (2006) upptäckte dock att 

det även finns positiva sociala konsekvenser efter TBI då vissa av deltagarna i hans avhandling 

uttryckte att de fick fördjupade familjerelationer efter skadan. 

2.3.6 Anhörigas berättelser  

I en studie av McKinlay, Brooks, Bond, Martinage och Marshall (1981) berättade anhöriga till 

personer som har TBI, om deras upplevelser gällande de förändringar som de hade lagt märke 

till hos personen efter skadan. De flesta förändringar som rapporterades handlade om det 

mentala där långsamhet, trötthet och dåligt minne lyftes fram. När det gällde fysiska 

förändringar förekom det främst visuella nedsättningar och nedsatt balans. Det var relativt 

ovanligt med förlamning i extremiteterna. Gällande de emotionella förändringarna fick 

personerna som har TBI svårare att kontrollera sina känslor efter skadan och de fick även 
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humörsvängningar och depressioner. De var ofta lättirriterade, otåliga, deprimerade och fick 

ångest. Ungefär hälften av de anhöriga berättade att deras närstående som har TBI hade 

huvudvärk och drygt en tredjedel upplevde att den närståendes koncentrationsförmåga var 

dålig. En majoritet av de anhöriga uttryckte att det fanns minnesproblematik hos den närstående 

som bland annat inkluderade desorientering. De berättade även om förändringar i beteende som 

inkluderade våldsamt och socialt olämpligt beteende. Det sociala olämpliga beteendet kunde 

röra sig om att personen som har TBI betedde sig barnsligt eller pratade överdrivet mycket 

(McKinlay, Brooks, Bond, Martinage & Marshall, 1981). Enligt vissa uppskattningar får 

ungefär 40 % av personer som har TBI anosognosi, det vill säga omedvetenhet om sina egna 

svårigheter (Coelho, 2011).  

2.4 Upplevelser av TBI 

Som Strandberg (2006) beskriver i sin avhandling leder TBI ofta till en omställning av livet. 

Bearbetningen av denna omställning och tillfrisknandet efter skadan är komplex och kan 

innehålla både positiva och negativa aspekter. Bearbetningen är högst individuell och kan 

upplevas på olika sätt. Personer som har TBI kan exempelvis få fysiska och kognitiva 

svårigheter, uppleva nedstämdhet, depression och försämring av självförtroendet. Positiva 

upplevelser och erfarenheter kan bestå av ett ökat kroppsmedvetande samt ökad självinsikt. När 

personer som har TBI ska återhämta sig och ställa om livet efter skadan fyller de anhöriga och 

närstående en viktig funktion. De fungerar som ett stöd i olika praktiska situationer men de har 

även stor betydelse för motivation och drivkraft hos dessa personer (Strandberg, 2006). I en 

studie av Hamilton, Khan, Clark, Williams och Bryant (2016) nåddes slutsatsen att motivation 

och vilja att träna är några av de mest främjande faktorerna för den fysiska förmågan hos 

personer som har TBI. 

Siponkoski, Wilson, von Steinbüchel, Sarajuuri och Koskinen (2013) drog slutsatsen att 

livskvalitet efter TBI beror på och kan relateras till depression, hur mycket hjälp en person 

behöver, ångest, utbildningsnivå och ålder vid skadan. I studien upptäcktes även att personer 

med lindrigare skador ofta har sämre livstillfredsställelse än de som har fått svårare skador. 

Detta föreslogs bero på deras urval av deltagare där majoriteten av personerna med lindrig TBI 

trots den lindriga hjärnskadan hade måttliga till svåra funktionsnedsättningar. Det upptäcktes 

även i en annan studie av Jones med kollegor (2011) att svårare hjärnskador hos personer som 

har TBI kunde leda till bättre livstillfredsställelse. Möjliga anledningar till detta var att 

personliga och sociala faktorer kunde fungera som motvikt gentemot de konsekvenser som 
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kunde uppstå efter svårare hjärnskador. Det visade sig även vara mer sannolikt att personer med 

svår TBI stärkte sina personliga identiteter och sociala nätverk efter sin skada än de med 

lindrigare TBI (Jones et al., 2011). Det resultatet motsäger dock resultatet i studien av Tate med 

kollegor (1989), där deltagarna inte kunde skapa nya relationer till människor. Det föreslogs i 

en studie av Jones med kollegor (2011) att personer med svårare TBI upplever bättre 

livstillfredsställelse eftersom de har överlevt svårare skador. Ju svårare skada, desto mer 

använde personerna sina personliga och sociala resurser och ju mer de använde sina resurser, 

desto bättre livstillfredsställelse fick de.  

Abrahamson, Jensen, Springett och Sakel (2016)1 intervjuade personer med svår TBI och deras 

anhöriga om sina upplevelser kring skadan och vårdtiden. Studiedeltagarna berättade främst om 

när skadan uppstod och hur den första tiden på sjukhuset var. De flesta personerna och deras 

anhöriga ansåg att de inte fick tillräcklig information från personalen och kände frustration över 

detta. Informationsbristen upplevdes också vid utskrivning från sjukhuset, då personerna 

upplevde att de inte hade fått någon stöttning vilket gjorde att det blev en stor omställning att 

komma hem. De fick vid hemgång insikt i sina svårigheter på ett nytt sätt och började förstå att 

livet inte var som det hade varit innan skadan. Samtliga personer som har TBI i studien hade 

nedsättningar gällande fysiska aspekter, kognition och visuella förmågor. Till följd av de 

fysiska begränsningarna, fatigue (trötthet) och en begynnande förståelse för omfattningen och 

följderna av sin skada fick personerna även emotionella konsekvenser. Konsekvenserna tog sig 

uttryck som humörsvängningar, frustration, ilska och oro. Både patienterna och deras anhöriga 

uttryckte att fatigue var mer djupgående än förväntat, att den gjorde det nödvändigt att planera 

varje dag och gjorde det svårt att etablera några dagliga rutiner. Deras fatigue skapade även 

begränsningar i delaktighet i aktiviteter som åtnjutits innan skadan. Kombinationen av 

förändrade funktioner, fatigue och svårigheten att etablera dagliga rutiner medförde en förlust 

av den roll personerna som har TBI hade haft innan skadan och de kände att livet stundtals var 

outhärdligt. Enligt både personerna som har TBI och deras anhöriga låg fokus på att återgå till 

det normala livet: till exempel att kunna återgå till sin sysselsättning och att köra bil 

(Abrahamson et al., 2016). Strävan att komma tillbaka till livet innan skadan återfanns även hos 

vissa av deltagarna i Strandbergs avhandling (2006). 

Freeman, Adams och Ashworth (2014) intervjuade män med måttlig till svår TBI om deras 

upplevelser kring sin TBI. En känsla av att vara onormal fanns hos de flesta av dessa män men 

                                                 
1 Studien genomfördes i Storbritannien 
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de uttryckte att de försöka visa upp en normal sida utåt. Deltagarna försökte dölja sina 

svårigheter i rädsla för andras reaktioner eftersom att de tyckte att det fanns en bestämd bild av 

hur TBI påverkar personer. Det i samband med att en TBI inte direkt är synlig för omgivningen 

gjorde att de försökte bete sig som “normala” människor. Flera av männen beskrev sin TBI som 

osynlig och att det var något som upplevdes övervägande positivt. Det kunde dock också uppstå 

problem när de exempelvis hade svårigheter med kommunikationen och omgivningen kopplade 

det till dem personligen snarare än som en konsekvens av deras TBI. Alla män uttryckte att de 

upplevde att personer i deras omgivning behandlade dem annorlunda efter skadan. Studien kom 

också fram till att många av dessa män hade blivit självkritiska efter skadan och de uttryckte att 

de gärna försökte anpassa sig efter omgivningens krav (Freeman et al., 2014). I Strandbergs 

avhandling (2006), visades att personer som har TBI kan uppleva sig ha dolda 

funktionsnedsättningar på grund av sin TBI. Vidare kunde personer som hade fått en TBI 

uppfatta omgivningens förväntningar och krav som besvärande då deras egen kapacitet inte 

motsvarade dessa. 

2.5 ICF 

Världshälsoorganisationen (World Health Organisation – WHO, 2001) har utvecklat en grupp 

klassifikationer, där ICF är en av dem. I WHO:s internationella klassifikationer klassificeras 

hälsobetingelser, det vill säga sjukdomar och skador, främst enligt ICD-10 (International 

Classification of Diseases, Tenth Revision). ICF och ICD-10 kompletterar och överlappar 

varandra och bör därför användas tillsammans (Socialstyrelsen, 2003). 

ICF används delvis för att organisera information kring funktionstillstånd och dess 

begränsningar genom att kunna beskriva olika situationer. Informationen organiseras i två delar 

vilka är funktionstillstånd och funktionshinder samt kontextuella faktorer. Funktionstillstånd 

och funktionshinder delas upp i kroppskomponenten (kroppsfunktion och kroppsstruktur) och 

aktivitets-/delaktighetskomponenterna. Kroppsfunktioner innebär kroppens fysiska och 

psykiska funktioner, kroppsstruktur är kroppens anatomi, aktivitet är genomförandet av en 

uppgift och delaktighet är engagemanget i en situation. De kontextuella faktorerna delas upp i 

omgivningsfaktorer, som påverkar funktionstillstånd och funktionshinder, samt personliga 

faktorer (Socialstyrelsen, 2003). Relationerna mellan de olika komponenterna presenteras i 

figur 1. 
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Figur 1: Illustration över ICF och relationerna mellan ICF:s olika komponenter. 

ICF kan användas av olika anledningar inom flera yrkeskategorier. Syftet är bland annat att ge 

en vetenskaplig grund för att kunna studera och förstå hälsa och hälsorelaterade tillstånd samt 

att skapa ett gemensamt språk för att beskriva hälsa/hälsorelaterade tillstånd för att förbättra 

kommunikationen mellan olika personer (Socialstyrelsen, 2003). ICF och dess struktur är ett 

användbart verktyg i utredning och behandling för att täcka alla de konsekvenser som kan 

uppstå efter TBI. Det är inte ett bedömningsmaterial, men strukturen kan med fördel användas 

för att hitta de problem som utgör nyckelproblem för individen. Det är viktigt att det inte bara 

läggs vikt vid kroppsliga funktioner och strukturer utan att fokus även ligger på att hitta de 

svårigheter som kan påverka delaktighet och aktivitet samt personliga faktorer och 

miljöfaktorer. Användandet av ICF i bedömningen kan leda till mer relevant och betydelsefull 

intervention för personer som har TBI (Larkins, 2007). 

Eftersom ICF (International classification of functioning, disability and health) är ett 

användbart verktyg för logopeder används det i föreliggande studie för att få en fördjupad 

analys (Larkins, 2007). 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka upplevelser fyra personer som har TBI har erhållit 

efter hjärnskadan och hur de upplever sin kommunikativa förmåga efter skadan. Syftet är även 

att undersöka om ICF kan kopplas till deltagarnas upplevelser.  

 Hur upplever personer som har TBI sin hjärnskada? 

 Hur upplever personer som har TBI sin kommunikativa förmåga efter hjärnskadan? 

 Vad anser personer som har TBI vara den viktigaste erfarenheten av skadan?  

 Kan personernas upplevelser kopplas till ICF och i så fall på vilket sätt? 

4. Metod 

4.1 Studiedesign 

I föreliggande kvalitativa studie användes semi-strukturerade intervjuer och innehållsanalys 

(beskrivet enligt Graneheim & Lundman, 2004; Weber, 1990) för att inhämta data och 

analysera samt tolka den. En kvalitativ metod innebär i det här fallet att ett område undersöks 

och att citat samlas in från olika deltagare med hjälp av öppna intervjuer, observationer eller 

skriven kommunikation. Dessa citat kontrolleras och reflekteras avseende vilken innebörd de 

har (Patton, 2015). En kvalitativ metod valdes för att deltagarna skulle kunna uttrycka sig fritt 

och reflektera kring sin TBI och kommunikation efter skadan med sina egna ord (Parr, 2001).  

Innehållsanalys innebär att delar av det transkriberade materialet väljs ut. Från transkriptionerna 

väljs sedan meningsfulla enheter ut som efter det komprimeras. De komprimerade enheterna 

kodas och koderna grupperas i undergrupper. Undergrupperna ger sedan underlag till 

huvudkategorier och ett eller flera övergripande teman. Syftet med ett eller flera teman är att de 

ska sammanfatta de underliggande kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004).  

En semi-strukturerad intervju innebär att intervjufrågor förbereds innan samtalet med 

deltagaren för att ha som underlag. Samma frågor ställs dock inte nödvändigtvis till alla 

deltagare, eftersom det är beroende av hur samtalet fortgår. Frågorna är till för att liknande data 

ska samlas in från alla deltagare. Frågorna bör inte följas strikt utan deltagaren ska kunna styra 

samtalet i viss mån (Holloway & Wheeler, 2010). Vid formulerandet av intervjufrågor (bilaga 

3) inhämtades kunskap från Westby, Burda och Mehta (2003), där det förklaras hur öppna 

frågor ställs. Vid valet av frågor i föreliggande studie hämtades även inspiration från de frågor 

som användes i Strandbergs avhandling (2006). Syftet med intervjuerna var att deltagarna 

skulle berätta om sina upplevelser i relation till sin TBI och kommunikationsförmågan efter 
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skadan med sina egna ord. Intervjufrågorna var tänkta att vara till hjälp för deltagarna och 

vägleda dem att komma igång med diskussionen och därefter byggdes samtalet vidare utifrån 

vad deltagaren berättade. Alla frågor ställdes därmed inte om deltagaren redan hade besvarat 

dem i sin berättelse.  

4.2 Deltagare 

I studien ingick fyra deltagare, två män och två kvinnor, som hade slutna TBI av varierande 

grad. En överblick över deltagarnas kön, ålder, tid sedan skadan, civiltillstånd och intervjutid 

presenteras i tabell 1. Deltagarnas namn är pseudonymer (Anna, Bertil, Carin och Dag). Under 

intervjun använde deltagarna företrädesvis muntlig kommunikation, men vissa fraser 

förstärktes med gester. 

Deltagarna i studien gav information om sina hjärnskador, som hade uppstått efter olika typer 

av olyckor och var därmed relaterade till varierande skadelokalisation, som gav varierande 

fysiska och kommunikativa symtom. På grund av att deltagarna i olika grad uppvisade 

kommunikativa svårigheter och bland annat förstärkte sin muntliga kommunikation med gester, 

var specifik information om skadelokalisation omöjlig att fastställa via deltagarnas information. 

Författarna till föreliggande studie hade inte heller tillgång till deltagarnas journaler. 

Två av deltagarna (Bertil och Dag) kunde efter olyckan inte andas själva utan hade trakeostomi 

och respirator till en början. 

Alla deltagare levde vid studiens genomförande anpassade liv utefter de förutsättningar som de 

hade. Anna hade återgått till sitt arbete, Dag befann sig i sin rehabiliteringsfas och de övriga 

två deltagarna genomgick utbildningar på folkhögskola. 

 

 

Tabell 1. En beskrivning av föreliggande studies deltagare  

Deltagare Kön Ålder vid 

tidpunkten 

för intervjun 

Antal år 

sedan 

olyckan 

inträffade 

Civilstånd, 

vid olyckan 

och intervjun 

Varaktighet 

för 

intervjun 

Anna Kvinna 58 år 5 år Gift, med 

familj 

45 min 

Bertil Man 29 år 6 år Okänt 50 min 

Carin Kvinna 46 år 23 år Gift 30 min 

Dag Man 60 år 3 år Gift, med 

familj 

45 min 
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Deltagarna nåddes genom kontakt med logopeder som arbetar med neurologopedi och genom 

olika föreningar som kontaktades då de kunde tänkas ha medlemmar som har TBI. 

Kontaktpersonerna, som var både logopeder och representanter för föreningarna, fick ett 

informationsbrev (bilaga 1) som de ombads att skicka vidare till passande deltagare. Deltagarna 

fick sedan kontakta uppsatsförfattarna via telefon eller mail om de var intresserade av att delta 

i studien. Deltagarna som intervjuades nåddes enbart via logopeder då kontakten med de olika 

föreningarna inte genererade några deltagare.  

Inklusionskriterier för att delta i studien var: 

 att deltagarna skulle ha erhållit en TBI 

 att deltagarna skulle vara över 18 år 

 att deltagarna skulle ha fått någon form av påverkan på kommunikation, tal och/eller 

språk efter skadan 

Deltagare exkluderades om deras svårigheter efter skadan omöjliggjorde en intervju. Ingen 

deltagare exkluderades i föreliggande studie.  

4.3 Pilotstudie 

Innan datainsamlingen påbörjades gjordes en pilotstudie, där en intervju genomfördes med 

hjälp av förberedda intervjufrågor. Pilotstudiens syfte var att förbereda författarna på att hålla 

en semi-strukturerad intervju och att testköra intervjufrågorna. Pilotstudiens deltagare hade inte 

TBI utan deltagaren hade varit med om en traumatisk upplevelse. Intervjun ljudinspelades så 

att författarna kunde analysera innehållet. Efter pilotstudien reviderades vissa frågor och vissa 

frågor tillkom. 

4.4 Datainsamling och analys 

Intervjuerna med deltagarna genomfördes på plats och tid som deltagarna själva valde. Två av 

deltagarna återfanns i sydöstra Sverige och de övriga två i södra Sverige. Innan intervjuerna 

påbörjades fick deltagarna möjlighet att höra eller läsa igenom informationsbrevet och sedan 

skrev de på ett samtycke om att delta i studien (bilaga 2). Vid intervjuerna hade den ena 

författaren huvudansvaret men båda författarna var delaktiga i samtalet. Författarna turades om 

att vara huvudansvarig. Alla intervjuer genomfördes i sin helhet vid ett tillfälle för varje 

deltagare. 
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Intervjuerna ljudinspelades2 med en Olympus Digital Voice Recorder VN-8500PC och 

transkriberades ortografiskt. Transkriptionerna analyserades sedan med hjälp av 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004; Weber, 1990).  Reliabiliteten stärktes genom 

att författarna transkriberade och analyserade transkriptionerna individuellt, därefter jämfördes 

uppsatsförfattarnas respektive transkriptioner och analyser. Om det fanns skillnader 

diskuterades transkriptionerna tills konsensus uppnåddes. Informationen avseende de olyckor 

som deltagarna varit med om transkriberades men kodades inte.  

Efter att transkriptionerna var utförda delades de upp i meningsfulla enheter som 

komprimerades, kodades och koderna delades sedan upp i underkategorier och huvudkategorier 

baserat på likheter mellan koderna. Kategorierna namngavs baserat på innehållet. 

Huvudkategorierna döptes till konsekvenser efter olyckan, anhöriga och närstående, 

personlighetsfaktorer, upplevelser och reflektioner och rehabilitering (tabell 2). Kategorierna 

sammanfattades med temat konsekvenser och upplevelser efter TBI samt påverkande faktorer. 

Citat hämtades från samtalen och användes i studien för att förtydliga exempel. 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier som togs fram med 

innehållsanalys 

Kategorier Underkategorier 

Konsekvenser efter 

olyckan 

Tal, språk och kommunikation 

Fysisk påverkan efter olyckan 

Sväljförmåga och nutrition 

Förändrade färdighet 

Kognitiv påverkan efter olyckan 

Sjukvården 

Anhöriga och 

närstående 

Relationer och stöd 

Omgivningens känslor och reaktioner 

Personlighetsfaktorer Intressen 

Egenskaper och personlighet 

Upplevelser och 

reflektioner 

Upplevelser kring olyckan och hjärnskadan 

Negativa känslor efter skadan 

Reflektioner och känsla av överlevnad 

Rehabilitering Rehabilitering och målsättningar 

Miljöpåverkan 

 

Deltagarna avidentifierades i studien och namnen kodades. Transkriptionerna och 

ljudinspelningarna förvarades på lösenordskyddade datorer och kodnyckeln förvarades 

                                                 
2 Intervjutid: mellan 30-50 minuter/deltagare och en sammanlagd intervjutid för alla deltagare: cirka 170 

minuter, det vill säga cirka 3 timmar 
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separat. Innehållsanalysen genomfördes inte i relation till ICF. Vid resultatbearbetningen 

kopplades ICF:s olika komponenter till deltagarnas berättelser. 

4.5 Etiska överväganden 

Deltagarna i studien informerades om studien, sitt deltagande och sekretess genom ett 

informationsbrev (bilaga 1) och skrev sedan själva på ett samtyckesformulär (bilaga 2). 

Deltagarna hade rätt att dra tillbaka sitt samtycke och fick avgöra om vissa delar av berättelsen 

skulle uteslutas ur studien. Ingen av deltagarna valde att nyttja denna möjlighet. 

Innan intervjuerna genomfördes hade resonemang förts kring hur deltagarna skulle kunna 

påverkas av sina eventuella svårigheter och hur det då skulle bemötas. Det fanns en risk att 

deltagarna skulle bli känslosamma vid intervjun eller vara lättuttröttade. Det förekom även risk 

för att deltagarna skulle ha andra svårigheter som skulle kunna leda till frustration eller 

upprördhet, såsom exempelvis nedsatt uppmärksamhet, impulskontroll och minnesproblematik 

(Webb, 2017). Två av deltagarna blev känslosamma vid intervjuerna och då visades hänsyn och 

intervjuerna fortsatte först när initiativ från deltagarna hade getts. Eftersom studien är kvalitativ 

beskrevs deltagarna och citat från intervjuerna användes. Varje deltagare och dess anhöriga kan 

identifiera deltagaren i studien men inga utomstående kommer att kunna identifiera personerna. 

5. Resultat 

Resultatets struktur följer den ordning som visas i tabell 2 och även i tabellerna i bilaga 4. 

Tabellerna i bilaga 4 presenterar alla de huvudkategorier, underkategorier och koder som 

framkom vid innehållsanalysen. I resultatet presenteras alla huvudkategorier och 

underkategorier samt utvalda koder som ansågs vara viktiga för att förtydliga resultatet. 

5.1 Konsekvenser efter olyckan (Kroppsfunktion enligt ICF) 

5.1.1 Tal, språk och kommunikation 

Deltagarna i föreliggande studie hade varit med om olika typer av olyckor och hade därmed fått 

olika typer av skador respektive svårigheter, som har gett upphov till negativa (men i vissa fall 

också positiva) konsekvenser. Hur deltagarna reagerade på och upplevde sin TBI och sina olika 

typer av svårigheter varierade också. Alla fyra deltagarna hade efter olyckan fått någon slags 

påverkan på tal, språk och/eller kommunikation. Flera deltagare upplevde att de på olika sätt 

fick en begränsad uttrycksförmåga med exempelvis ordmobiliseringssvårigheter. En deltagare, 

Carin, uttryckte att hon hade svårt att mobilisera ord, trots att representationen av dessa fanns i 

huvudet. Hon menade att det tidigare, precis efter skadan, fanns svårigheter att också ”hålla en 
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röd tråd” vid samtal. Två andra deltagare, Anna och Dag, berättade att kommunikationen främst 

påverkades i det akuta skedet och att de i nuläget inte upplever några större problem med varken 

kommunikation eller att bli förstådda, förutom att de ibland har ordmobiliseringssvårigheter 

(”tappar ord”). I det akuta skedet hade de nedsatt artikulatorisk förmåga och svårigheter med 

ordmobilisering och Anna berättade att hon hade akut afasi. En annan deltagare, Bertil, 

uttryckte sig ha fått talsvårigheter efter olyckan på grund av nedsatt gomslutning. 

Carin – Jag kunde alltså inte få ihop ord härifrån och där och sen ut så jag kunde liksom tänka 

tre ord 

Dag – Ibland så blir det som kortslutning och det kan jag väl säga tycker jag väl har blivit 

sämre efter olyckan det har det gjort. Men eh, jag tycker jag kan göra mig förstådd och så, 

oftast har jag inga problem med det 

Anna – Sen märkte jag att jag kunde inte riktigt prata att (ljudar oförståeligt tal) liksom såhär, 

fick inte riktigt fram 

Vidare uttryckte Bertil att talet hade blivit påverkat, vilket gav symtom som monoton prosodi 

och nedsatt förståelighet. Han hade även svårigheter att uttala vissa språkljud initialt efter 

olyckan. Bertil hade nedsatt artikulatorisk förmåga, något som behandlades av en logoped. 

Dock hade rösten och talet förbättrats sedan olyckan skedde. 

Bertil – Men det var det här sje- ljuden och kå och te och vad det var, ja massa bokstäver jag 

var dålig på att ta i på, alltså ni vet med sluddrigt tal 

Ett par deltagare (Anna och Carin) berättade att de hade upplevt en påverkan på känslolivet i 

samband med de kommunikativa konsekvenserna efter hjärnskadan. De hade bland annat 

upplevt kommunikationssvårigheterna negativt. Anna upplevde att det var först när hon inte 

kunde få fram ord i det akuta skedet som hon förstod allvaret i situationen, men hon kände sig 

inte särskilt rädd. Carin berättade att hon kände sig socialt utanför på grund av svårigheterna 

och beskrev sina kommunikationssvårigheter som en dold svårighet.  

Carin – Det var så hemskt att det var så stopp här emellan och inte kunna få ut 

Två deltagare (Bertil och Dag) genomgick trakeostomi och låg under en tid i respirator efter 

olyckan. Innan de fick talventiler fick Bertil möjlighet att försöka kommunicera via skrift och 

Dag via skrift och bokstavstavla. Båda två hade dock svårt att göra sig förstådda med skrift 
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bland annat på grund av att skriften blev oläslig till följd av darriga händer. Dag upplevde 

dessutom att bokstavstavlan var svår att använda. När Dag inte gjorde sig förstådd i det akuta 

skedet upplevde han det som nedslående känslomässigt. Det var svårt att inte kunna prata de 

första veckorna och han oroades över att inte få möjlighet att prata igen. Han beskrev vidare att 

det var mycket positivt när talventilen sattes dit och han kunde uttrycka sig på ett sätt som mer 

liknade det sätt som han använde innan olyckan. 

Dag – Då hade jag ju track häri i halsen så jag kunde ju inte prata den första tiden, utan jag 

skulle ju skriva på en tavla och lite darrig var jag på handen så jag skrev så illa så dom kunde 

inte läsa. Och sen ibland så skulle dom ju köra alfabetet, från a till ö, och hur gör en sig förstådd 

att det har gått för långt, asså att att det är bokstaven före man vill ha, det var inte lätt 

Dag – Så att känslan att bara kunna säga hej, när dom satte på den här (pekar på halsen), den 

är den är ju enorm alltså. Äntligen med tanke på vilka besvär vi hade innan när vi skulle 

kommunicera, med alfabet och allt det här 

5.1.2 Fysisk påverkan efter olyckan 

Konsekvenser som samtliga deltagare uttryckte gällde kroppsliga funktioner såsom nedsatt 

balans, syn, lukt, hörsel och svårigheter att gå på grund av svaghet och/eller förlamning. Några 

deltagare (Anna, Carin och Dag) berättade att de idag har hjärntrötthet och att de anpassar sin 

vardag efter den.  

Carin – Jag hade ju varit väldigt trött jag menar hjärnskador och hjärntrötthet man men jag 

gjorde allt jag skulle men jag var tvungen att gå och vila 

5.1.3 Sväljförmåga och nutrition 

Några deltagare (Bertil, Carin och Dag) berättade om sväljsvårigheter, som de upplevde i det 

akuta skedet. Bertil och Dag fick sondmat och/eller hade PEG under en period då deras 

sväljförmåga var nedsatt. Deltagarnas sväljförmåga hade dock till stor del återgått till normal 

funktion vid intervjuerna. Carin hade nedsatt tungmotorik och fick använda olika strategier vid 

sväljning. Anna föreföll inte ha haft sväljsvårigheter, då diskussion om detta inte uppkom under 

intervjun. 

Dag – Alltså i början jag kunde inte frambringa en sväljreflex 
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5.1.4 Förändrade färdigheter 

Vid intervjuerna diskuterades huruvida deltagarna har upplevt några förändringar av färdigheter 

efter skadan. Det framkom att fysiska konsekvenser av skadan hade påverkat mer specifika 

färdigheter hos två av deltagarna, till exempel gitarrspelning (Bertil) och bilkörning (Anna). 

Bilkörning är nu inte längre ett problem för Anna.  

De övriga två deltagarna (Carin och Dag) uppgav inga specifika förändrade färdigheter under 

intervjuerna, men utifrån deras svårigheter kan ett antagande göras att de förmodligen också 

hade förändrade färdigheter i viss mån.  

5.1.5 Kognitiv påverkan efter olyckan 

När det gäller kognitiv påverkan uttryckte två av deltagarna (Bertil och Carin) att de hade fått 

problem med minnesförmågan efter olyckan. Carin berättade att minnesförmågan, 

planeringsförmågan samt förmågan att strukturera tillvaron inte fungerade som tidigare. Hon 

hade dessutom svårigheter med matematik och att lära sig sångtexter. Alla fyra deltagare hade 

svårigheter att minnas olyckan i varierande grad. 

Carin – Jag kunde aldrig lära mig en hel sång 

5.1.6 Sjukvården 

Under intervjuerna diskuterades det om hur sjukvården hade uppfattats av deltagarna. Bertil 

och Carin berättade att de hade upplevt att sjukvården hade gjort misstag gällande deras vård 

och/eller förbisett svårigheter som de hade upplevt. Carin upplevde dessutom att hon inte hade 

blivit tagen på allvar. Hon önskade vidare att vården hade fångat upp hennes svårigheter 

tidigare, eftersom hon såg det som att ”rätt vård” hade kunnat erbjudas i ett tidigare skede. Carin 

beskrev det som att vårdpersonalen ”tog ifrån henne hennes ord” och möjlighet att uttrycka sin 

åsikt och sina känslor på grund av de kommunikationssvårigheter som hon hade. Hon berättade 

att hon efter olyckan hade insett hur betydelsefullt det är att belysa TBI och de svårigheter som 

kan uppstå efter den typen av skada. Hon upplevde även att det fanns en okunskap om TBI 

inom vården vid tiden för hennes skada. På grund av de dåliga erfarenheterna av vården hade 

Carin känt sig ensam i sin rehabilitering.  

Carin – Dom får helt annan fel uppfattning om mig så blir jag helt fast och det var precis som 

då tog dom ifrån mitt ord igen, att det jag sa betydde ingenting 
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Carin – Att det kommer ut, eh att man pratar mer om hjärnskada eller det här med talet, för 

som många då trodde att jag var blyg vilket jag inte alls var utan detta handlade om en skada, 

eftersom jag inte fick fram några ord 

Carin – Dom frågade bara minns du allt? Jaa, för jag mindes ju allt jag mindes, men luckorna 

hade jag ingen aning om 

Flertalet FUS-undersökningar3 som Bertil genomgick efter skadan visade tecken på stora 

sväljsvårigheter, vilket ledde till att Bertil erhöll sondmat under en lång tid efter skadan. 

Testerna hade dock endast genomförts med tunnflytande vätska vilket Bertil i ett senare skede 

upplevde som ett misstag från vårdens sida, då han visste att han klarade av att svälja andra 

konsistenser. 

5.2 Anhöriga och närstående (Omgivningsfaktorer enligt ICF) 

5.2.1 Relationer till omgivningen och dess stöd 

Samtliga deltagare berättade om omgivningsfaktorer i olika sammanhang och två av deltagarna 

blev känslosamma när samtalsämnet berörde detta ämne. Anna och Dag uttryckte att de hade 

haft ett stort stöd av omgivningen vilket betydde väldigt mycket för dem. Dag uttryckte även 

att familjen uppskattades på ett annat sätt än innan olyckan skedde och att relationer med 

närstående hade fördjupats. Carin talade även om hur betydelsefull hon anser att omgivningen 

är när det gäller att upptäcka och förstå TBI och de svårigheter som hjärnskadan kan leda till. 

Anna – Viktigt att ha sin familj och liksom kompisar och vänner och så, ja så har jag haft ett 

väldigt stöd utav många faktiskt 

Dag – Hade jag varit helt ensam det hade aldrig gått asså 

Carin – Och tro på andra människor runt om en för den lilla lilla handen man får utsträckt 

betyder så mycket 

En negativ erfarenhet som Dag upplevde var att vissa personer i hans omgivning inte visste hur 

de skulle hantera den nya situationen efter olyckan och därmed slutade att höra av sig. Bertil 

berättade att samvaro med vänner hade försämrats efter olyckan. Carin uttryckte att hon inte 

hade fått tillräckligt mycket stöd av familjen under åren efter olyckan.  

                                                 
3 Fiberendoskopisk undersökning av sväljfunktionen 
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Bertil – Nästa år var inga som orkade förutom då (två kompisar) [...] men nästa år var det 

ingen alls som ville åka bara jag fick åka skidor själv 

5.2.2 Omgivningens reaktioner och känslor 

Alla deltagare i föreliggande studie berättade om omgivningens reaktioner och känslor i relation 

till traumat och hjärnskadan. Bertil upplevde att omgivningen hade ”förutfattade meningar” om 

hans kognitiva tillstånd på grund av hans utseende som hade förändrats efter olyckan. Han 

uttryckte att när personer pratade med honom märkte de att han inte var kognitivt nedsatt.  

Bertil – Det var som att man såg i deras ögon att dom såg en skadad person 

Carin beskrev att då omgivningen och familjen inte förstod att en TBI hade uppstått visste de 

inte hur de skulle stötta henne och hantera situationen. Omgivningen trodde bland annat att hon 

var blyg då hon hade blivit tystare efter olyckan, men i själva verket menade Carin att detta 

berodde på de ordmobiliseringssvårigheter som hon hade. Carin berättade även att skadan hade 

påverkat hela familjen och att det var mycket svårt. Bland annat upplevde hon att hennes barn 

kände en ilska över att deras mamma inte var som andra mammor. Hela situationen har haft 

fortsatt påverkan på familjerelationerna.  

Carin – Jag tror dom märkte men dom visste inte hur dom skulle hantera det och då blir det lite 

att dom tog sig utåt istället för att ta sig inåt och verkligen förstå det här 

Anna berättade att skadan blev som en chock för familjen. Dag uttryckte att hans fru insåg 

situationens allvar när hon mötte upp ambulansen på sjukhuset efter olyckan.  

5.3 Personlighetsfaktorer (Personlighetsfaktorer enligt ICF) 

5.3.1 Intressen 

Vissa av deltagarna (Bertil och Carin) berättade om olika intressen under intervjuerna. Bertil 

uttryckte ett stort intresse för musik och att han ofta tidigare hade varit på festivaler tillsammans 

med vänner. Detta ändrades efter olyckan vilket han uttryckte var ledsamt. Han spelade även 

gitarr innan olyckan skedde men kan på grund av sina fysiska funktionsnedsättningar inte längre 

göra det utan ägnar sig åt sång istället. Carin berättade även att musik och sång är ett stort 

intresse som hon bland annat tog hjälp av i sin rehabilitering. Detta samtalsämne berördes inte 

under intervjuerna med de övriga två deltagarna (Anna och Dag).  
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5.3.2 Egenskaper och personlighet 

Under intervjuerna samtalade deltagarna om vikten av att inneha olika egenskaper och 

personlighetsfaktorer. Alla fyra deltagare uttryckte att deras inställning till livet var viktig för 

dem och de tror att det var det som hjälpte dem att överleva olyckan och livet efter den. Alla 

berättade att en inre styrka och att tro på sig själv är av stor vikt, men också att personlighet kan 

spela roll när det gäller att hantera en TBI.  

Carin berättade att hennes viljestyrka att förbättras även blev hennes motståndare i 

rehabiliteringen efter skadan då hon pressade sig själv alldeles för mycket. Hon upplevde även 

dåligt självförtroende under en tid efter skadan.  

Carin – Att vara stark och tro på sig själv 

Bertil uttryckte att positivitet hjälpte honom gällande omställningen i livet efter olyckan. Han 

berättade att han hade haft ett bra självförtroende och ett starkt psyke vilket hjälpte honom i 

livet efter skadan.  

Bertil – Med mina inställningar och allting så har det gett väldigt goda resultat 

Anna berättade att det fanns positiva konsekvenser även i den negativa situationen och upplevde 

att hon hade något att leva för trots skadan. Dag uttryckte att det är av vikt att vara envis. Några 

deltagare (Carin och Dag) beskrev uttryckligen att det är viktigt att inte ge upp. 

Dag – Det är att inte ge upp helt enkelt det är ju, det är ju ett utav de viktigaste sakerna...och 

kämpa på 

5.4 Upplevelser och reflektioner 

5.4.1 Upplevelser kring olyckan och hjärnskadan 

De upplevelser och känslor som deltagarna delade med sig av samt reflekterade kring under 

intervjuerna berörde själva olyckan och de svårigheter som följde. Bertil hade inget minne av 

olyckan och kunde därmed endast återberätta händelseförloppet som han har fått det berättat 

för sig. Anna upplevde direkt efter olyckan att det förmodligen inte var så allvarligt och kände 

nästintill ingen rädsla i situationen. Idag upplever Anna att det känns surrealistiskt att hon har 

varit med om sin olycka och hon berättade vid intervjun att hon inte kände någon skam för sina 

kvarstående svårigheter samt inte upplevde dessa som ett handikapp. Anna uttryckte det som 

positivt att hon hade fått en förståelse för hur utbrända personer kan känna sig. Dag var rädd att 
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han hade brutit nacken och kände stor smärta i samband med olyckan. Deltagaren berättade 

även att han var förvirrad på sjukhuset och förstod inte i vilket dåligt skick han var. 

Anna – Jag upplever inte det som ett handikapp, det är ju egentligen inget handikapp för jag 

är ju inte så märkt av det 

Anna – Ibland känns det nästan lite surrealistiskt är det jag som har varit med om det här 

5.4.2 Negativa känslor efter skadan 

Några negativa känslor beskrevs av ett par deltagare (Carin och Bertil) under intervjuerna. Carin 

beskrev att hon kände sorg och ledsamhet efter skadan eftersom att hon inte riktigt förstod vad 

som hade hänt, det vill säga att hon hade fått TBI. Det gjorde att hon inte fick någon förståelse 

för eller hjälp med de svårigheter som följde av hjärnskadan. Carin uttryckte även att hon 

upplevde att hon hade förlorat ett antal år, eftersom hennes TBI inte diagnostiserades förrän 

flera år efter olyckan. Carin upplevde att hon levde i en ensam värld, att ingenting fungerade 

och berättade att det hade varit svårt en lång tid efter olyckan. Ett par av deltagarna (Bertil och 

Carin) nämnde att de upplevde nedsatt självförtroende och nedstämdhet efter olyckan och 

självmordstankar hade förekommit. En av dem (Carin) misslyckades med både anställningar 

och studier flertalet gånger och uttryckte att om det inte hade varit för hennes inställning hade 

hon inte levt idag. 

Carin – Men det här med med talet de de den här hem- ensamma världen den den är usch 

Carin – Det här med talet som jag inte får nån hjälp med, som ja blir en fruktansvärd ensam 

värld för mig eh från att ha haft socialt eh och att liksom framåt till att bli en väldigt tyst värld 

Bertil – Det var nog då jag var som mest deprimerad [...] för jag hade alltså jag hade massa 

självmordstankar då 

Carin uttryckte att det är ett stort problem att talsvårigheter och hjärnskador inte syns 

utseendemässigt, vilket också ingår under den andra underkategorin. Carin berättade att hon 

upplevde misslyckanden flertalet gånger under tiden efter skadan, bland annat vid jobb och i 

studier på grund av tal- och språksvårigheter, fysisk nedsättning och kognitiva svårigheter.  

Carin – För det här med hjärnskada och eh när det slår till på talet med kranialnerverna har 

med tungan att göra men allting ser bra ut så det är ett himla problem kan jag säga, det är ett 

fruktansvärt problem 
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5.4.3 Reflektioner och känsla av överlevnad 

Deltagarna reflekterade över sina skador och att deras olyckor kunde ha varit värre än vad de 

var. Flera av deltagarna (Anna, Bertil och Dag) berättade att de lika gärna hade kunnat avlida i 

olyckan. Bertil uttryckte tacksamhet över att olyckan inte drabbade någon av vännerna som var 

närvarande då olyckan skedde. Han reflekterade dessutom över att om olyckan inte hade skett 

det året kunde den ha inträffat något annat år. Han var tacksam över den livsstil han hade innan 

olyckan, eftersom att han tänkte att det var till hjälp i olyckan och i rehabiliteringen efteråt. 

Anna uttryckte att det finns en mening med allt som sker och reflekterade kring samt fick insikt 

i att livet kan förändras snabbt. 

Anna – Det är ju en erfarenhet som som som är eh berikande ändå på något sätt att man liksom 

värdesätter och att man förstår hur snabbt det kan gå, jag hade ju lika gärna kunnat varit på...i 

en grav idag liksom 

Dag – Jag kunde ju lika gärna ha gått bort alltså 

Bertil – Så hade inte då olyckan skett så hade det kanske varit nästa år och då då kanske den 

h- kanske den hade varit värre för att den var faktiskt väldigt allvarlig 

5.5 Rehabilitering 

5.5.1 Rehabilitering och målsättningar 

Alla fyra deltagarna hade efter olyckan fått förändrad levnadssituation och hade därmed fått 

anpassa sin vardag efter de nya förutsättningarna. Carin uttryckte under intervjun att vardagen 

blev påverkad i mycket stor utsträckning.  

Carin – Vardagen blir ju fruktansvärt påverkad i minsta detalj 

Deltagarnas rehabilitering efter skadan såg lite olika ut. Några deltagare (Anna och Carin) var 

helt eller delvis själva ansvariga för sin rehabilitering. Carin hade dessutom odiagnostiserad 

TBI och upplevde en viss ensamhet i sin rehabilitering. 

Både Anna och Carin uttryckte att vistelser i skogen hade varit betydelsefullt för dem. Anna 

hade varit ute och gått eller sprungit, medan Carin berättade att hon tränade tungan genom att 

prata högt och att sjunga under sina promenader i skogen. Carin berättade dessutom om 

svårigheter med minne och inlärning och beskrev att användning av bildstöd underlättar. De 
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övriga två deltagarna (Bertil och Dag) fick hjälp med sin rehabilitering med bland annat 

logopedisk behandling, hjälpmedel och sjukgymnastik. 

Carin – Jag har vart ute och skrikit i skogen jag har sjungit i skogen jag har alltså för det var 

så stopp 

Tre av deltagarna (Anna, Carin och Dag) uttryckte att de hade utvecklat olika strategier för att 

kompensera några av de konsekvenser som hade uppkommit efter olyckan. Carin uttryckte att 

ingenting fungerade efter olyckan till dess att redskap för att kompensera för svårigheterna 

presenterades av bland annat en logoped. Logopeden presenterade ett hjälpmedel som 

underlättade inlärning av sångtexter.  

Trots att vissa svårigheter efter olyckan hade kvarstått uttryckte alla fyra deltagarna att de hade 

upplevt förbättringar och framsteg. Anna anser sig vara i det närmaste återställd, dock behöver 

hon som nämnts tidigare anpassa sitt schema. 

Dag – Min fru säger att jag pratar mer nu än förut och det är väl ett sätt att kompensera att jag 

inte kan gå längre 

Carin – Ja positiva ja det är att få redskapen eh och eh så att jag kan få ett liv [...] om man har 

ett schema kan du inte bara planera i tid utan du måste planera i energi, man ska orka med och 

kan man inte planera och strukturera då behöver du redskap eh väldigt många moment i en 

vardag för att få ordning på de bitarna 

De fyra deltagarna beskrev att de efter olyckan satte upp olika målsättningar som hade varit 

betydelsefulla för dem. För två av deltagarna var det av vikt att återgå till sitt tidigare yrke 

(Anna och Dag). Innan olyckan skedde var samtliga deltagare aktivt deltagande i arbetslivet. 

Anna hade vid studiens genomförande återgått till arbetet, men måste anpassa sitt schema på 

grund av hjärntrötthet. Dag hade fått insikt om att han inte kommer att kunna arbeta som 

tidigare, men är fortsatt hoppfull om att få bättre funktionsförmåga. En förutsättning för att Dag 

skall orka med sin rehabilitering och vardag är att han får möjlighet att vila på eftermiddagen. 

Dag uttryckte även att olyckan fick honom att omvärdera livet och familjen, vilket upplevdes 

som positivt. Bertil kan inte heller arbeta som innan skadan på grund av förändrade fysiska 

förmågor. 

Anna – Jag brukar lägga mitt schema till exempel […] jag försöker att dela upp så att jag inte 

påfrestar mig för mycket 
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Dag – Jag jobbade ju alldeles för mycket egentligen...så dom här två åren nu de har ju varit, 

helt åt andra hållet 

Bertil – Nu kan inte jag vara (yrkestitel) längre för nu har jag sämre balans 

Övriga målsättningar hos deltagarna har berört specifika funktioner som hade blivit påverkade 

efter skadan, såsom sväljning, gång, språk och tal med mera. Det fanns också målsättningar 

som handlade om att uppfattas som ”normal”. Hos Bertil förekom en känsla av att inte vara som 

alla andra, vilket han försökte dölja för omgivningen bland annat genom att försöka gå utan att 

vingla. 

Bertil – Just nu har jag ju som mål att jag vill ha det så här att eh folk ska inte se att jag har en 

olycka i mig jag ska inte ge ett visa en mindre av att jag är skadad 

5.5.2 Miljöpåverkan 

Vid intervjuerna berättade deltagarna om hur de blev påverkade av miljön. Anna berättade att 

hon kan få svår huvudvärk när det är mycket som pågår i omgivningen (oorganiserade 

händelser) och mycket ljud. Hon upplevde dock inte detta som något större problem. Bertil 

berättade att till skillnad från andra personer som har TBI blev han pigg av aktivitet runt 

omkring och upplevde inte hjärntrötthet.  

Anna – Det här när det oorganiserat, när det är stimmigt, när folk pratar mun på varandra, 

när det är för mycket ljud, när man liksom inte kan känna att man kan fokuserar på här och nu, 

på på det här liksom när jag blir störd 

Bertil – Jag blir typ bara piggare av att det händer saker desto mer saker som händer på en 

dag desto piggare är jag 

Carin och Dag berättade om hjärntrötthet i största allmänhet och inte kopplat till specifika 

situationer.  

Carin – Den här hjärntröttheten gör att man kan inte, det går inte att pressa, det blir bara 

motsatsen 

Dag – Jag blir ju hjärntrött också i huvudet lite sådär 
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5.6 ICF 

Alla deltagare har eller har haft en påverkan på sin kommunikation, där ICF:s komponenter kan 

kopplas till graden av funktion. Graden av påverkan på funktion varierade mellan deltagarna; 

från kommunikationssvårigheter i det akuta skedet till kvarvarande svårigheter under livets 

gång. 

Påverkan på kommunikativa funktioner påverkade omgivningen på olika sätt. Personer i 

deltagarnas omgivning hade svårt att veta hur de skulle reagera och kunde därför i vissa fall 

undvika personen som hade fått en TBI. I motsats till detta ledde skadan också till att anhöriga 

och närstående i förekommande fall fick en närmare relation till personen som hade fått en TBI. 

Alla deltagarna hade annan fysisk påverkan i någon form efter olyckan som i likhet med 

kommunikationsförmågan också kunde kopplas till ICF-komponenten.  

Deltagarnas aktivitet och delaktighet påverkades bland annat av omgivningens reaktioner på 

skadan och dess konsekvenser. Till exempel hade vissa av deltagarna inte kunnat delta i 

aktiviteter på grund av sina kommunikativa svårigheter eller sina fysiska begränsningar. Bertil 

kunde inte delta i skidåkning på samma sätt som innan skadan eftersom att han inte hade kvar 

den fysiska funktion som krävs för skidåkning. Carins delaktighet påverkades av att hon inte 

kunde uttrycka sig tillräckligt snabbt och ”hålla en röd tråd i ett samtal” vilket ledde till att hon 

inte hängde med i samtal med andra. Vissa i omgivningen tolkade även hennes tystnad i samtal 

som att hon var blyg vilket inte var fallet. Det har hos alla deltagare funnits en önskan om stöd 

av omgivningen. Däremot har omgivningsfaktorerna inte alltid varit gynnsamma för deltagarna. 

Deltagarnas inställning, motivation och känsloliv går att koppla till de personliga faktorer som 

är en av ICF:s komponenter. 

5.7 Sammanfattning av resultatet 

Deltagarna i föreliggande studie hade erhållit TBI vid olika typer av olyckor. Deras hjärnskador 

påverkade dem på olika sätt. Deltagarna berättade om kognitiva, kommunikativa, fysiska och 

sociala konsekvenser. Symtomen varierade avseende typ och svårighetsgrad och både 

hjärntrötthet och minnesproblematik förekom. Några av de kommunikativa svårigheter som 

framkom var ordfinnandesvårigheter och monoton prosodi (melodi i talet). De berättade även 

om andra konsekvenser som påverkade dem i vardagen som exempelvis nedsatt balans och 

dysfagi (sväljsvårigheter).  
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Några deltagare berättade om hur sjukvården agerade i relation till deras skador och svårigheter. 

De hade synpunkter på både bemötande och behandling. Deltagarnas sociala liv påverkades 

negativt av olyckan, men också positiva konsekvenser sågs. Relationer till vänner försämrades 

i vissa fall, medan familjerelationer fördjupades.  

Deltagarna berättade dessutom om sina upplevelser efter olyckan. De hade upplevt både rädsla 

och ensamhet, men också sorg. Deltagarna reflekterade kring att olyckan kunde ha varit värre 

och fick insikt i att livet kan förändras snabbt.  

Personlighetens påverkan på rehabiliteringens förlopp berördes också i intervjuerna. 

Deltagarnas rehabilitering såg olika ut och det varierade hur mycket hjälp de har behövt eller 

har fått. Berättelserna från deltagarna har till stor del kunnat kopplas till ICF:s olika 

komponenter. 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka vilka upplevelser personer som har TBI 

har erhållit i relation till sin hjärnskada. Vidare undersöktes också hur personer som har fått en 

TBI har upplevt förmågan att kommunicera med omgivningen. Ett ytterligare syfte var att 

koppla dessa upplevelser till ICF. Deltagarna i studien bidrog under intervjuerna med sina 

berättelser och upplevelser av sina olyckor och medföljande hjärnskador. Strukturen i 

diskussionen följer i största möjliga mån den struktur som förekommer i resultatdelen. 

6.1.1 Konsekvenser efter olyckan 

I Thomsens studie (1975) visade det sig att afasi tenderar att förbättras hos personer som har 

sluten TBI. Deltagarna i föreliggande studie hade slutna hjärnskador och de afatiska svårigheter 

som beskrevs var främst av anomisk art, men också problem med ordmobilisering förekom. En 

av deltagarna i föreliggande studie (Anna) hade (enligt intervjun) afasi i det akuta skedet. Anna 

och Dag beskrev att de hade stora kommunikativa svårigheter initialt, men att de idag endast 

upplever att de ibland har ordmobiliseringssvårigheter. McKinlay med kollegor (1981) fann att 

ordmobiliseringssvårigheter var ett av de vanligaste symtomen som beskrevs av anhöriga till 

personer som har TBI och afasi. 

Dysartri kan också förekomma vid TBI (Theodoros et al., 2001). Ingen av deltagarna i 

föreliggande studie beskrev att de hade diagnosen dysartri. En av deltagarna, Bertil, berättade 
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emellertid om nedsatt gomslutning, svårigheter med artikulation och att han var medveten om 

att han hade monoton prosodi. En annan deltagare, Carin, berättade om skador på kranialnerver, 

vilket kan tänkas visa på kommunikativa svårigheter av dysartrisk typ. Carin beskrev även 

symtom som pekade på afatiska svårigheter. Detta tolkas om att det kan ha funnits en blandning 

av dysartriska och afatiska svårigheter. Vid intervjun noterades dock inga verbala 

kommunikativa svårigheter hos Carin. 

I en studie av Tate med kollegor (1989) framkom det att deras deltagare upplevde social 

isolering. Flera deltagare i föreliggande studie (Anna, Carin och Dag) berättade att den nedsatta 

kommunikationsförmågan efter hjärnskadan ledde till en påverkan på känslolivet i relation till 

negativa upplevelser. De uttryckte att det var besvärligt och nedslående att inte kunna tala och 

inte göra sig förstådd. De kommunikativa svårigheterna ledde till en känsla av social isolering 

i likhet med studien av Tate med kollegor (1989).  

Enligt Socialstyrelsen (2012) kan en hjärnskada ge fysisk, psykisk och/eller social påverkan 

som i sin tur kan påverka fritid och arbetsliv. Föreliggande studie styrker detta då alla fyra 

deltagarna hade fått olika konsekvenser efter hjärnskadan. De hade fått anpassa sig efter sina 

nya förutsättningar. Hos alla deltagare återfanns någon form av kognitiv påverkan såsom 

hjärntrötthet eller minnespåverkan. Flera deltagare (Anna, Bertil och Dag) har eller har haft 

fysiska begränsningar och alla deltagarna berättade om hur deras sociala liv förändrades till det 

negativa, men att det också hade lett till vissa positiva konsekvenser. McKinlay med kollegor 

(1981) kom i sin studie fram till att de fysiska svårigheterna främst rörde nedsättningar i balans 

och synförmåga. Även två deltagare (Bertil och Dag) i föreliggande studie berättade om sina 

fysiska nedsättningar och uttryckte sig ha svårigheter med syn och balans.  

Dysfagi är en vanlig konsekvens efter TBI (Alhashemi, 2010; Lee et al., 2016). Tre av 

deltagarna i föreliggande studie (Bertil, Carin och Dag) berättade under intervjun om dysfagi 

(sväljsvårigheter) som uppkom efter hjärnskadan. Deltagarna i föreliggande studie uttryckte att 

de aspirerade (satte mat och vätska i halsen). 

De anhöriga i studien av McKinlay med kollegor (1981) uttryckte att de noterade kognitiv 

påverkan, emotionella förändringar och beteendeförändringar hos individerna som har fått en 

TBI. Deltagarna i föreliggande studie beskrev att de hade kognitiva svårigheter inom bland 

annat förmågor som avser minne, planering, strukturering och inlärning. Förändringar i 

beteende och emotioner framkom inte i föreliggande studie, vilket kan förklaras med att 
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deltagarna själva inte lägger märke till dessa svårigheter utan att det snarare är omgivningen 

som reagerar på dessa förändringar. Deltagarna i föreliggande studie berättade om starka 

känslor som har uppkommit i samband med och efter olyckor, vilket också beskrevs på ett 

emotionellt sätt under intervjuerna. 

Flertalet studier har funnit att personer som har TBI kan få nedsatt förmåga att uppfatta och 

bedöma emotioner (Braun, Baribeau, Ethier, Daigneault & Proulx, 1989; Croker & McDonald, 

2005; Green, Turner & Thompson, 2004; Spell & Frank, 2000) och intonation hos sina 

samtalspartners (Bird & Parente, 2014). Deltagarna i föreliggande studie uppvisade dock inte 

några sådana svårigheter under intervjuerna. 

Carins unga ålder och typ av olycka borde ha varit indikatorer på TBI, bland annat eftersom 

unga vuxna löper större risk att drabbas (Theodoros et al., 2001; Webb & Adler, 2008). Trots 

detta faktum förblev Carins förblev odiagnostiserad under flera år efter olyckan. 

Sjukvårdspersonalen uppmärksammade inte de kommunikativa svårigheter som Carin hade och 

det gick heller inte att se på Carins utseende att hon hade varit med om en olycka. I relation till 

det upplevde Carin att hon skulle ha fått hjälp snabbare om hennes utseende hade påverkats av 

olyckan.  

Sjukvårdspersonalen ställde frågor till Carin vid första vårdtillfället (enligt berättelse vid 

intervjun) om huruvida hon mindes olyckan, vilket Carin upplevde som felformulerade frågor. 

Carin hade önskat att sjukvårdspersonalen hade frågat henne om händelseförloppet istället. 

Carin reflekterade vidare över (enligt intervjun) att det fanns en okunskap om TBI vid tiden för 

olyckan. Carin beskrev också under intervjun att hon upplevde att det fanns en okunskap 

gällande de svårigheter som kan uppstå vid en TBI, till exempel kommunikativa svårigheter 

(Barman, Chatterjee & Bhide, 2016). Carin skadades för 23 år sedan vilket kan ha stor betydelse 

för hennes upplevelse av sjukvården, eftersom det är troligt att sjukvården inte fungerar på 

samma sätt idag. 

Att det finns vårdaspekter som patienter inte är nöjda med har upptäckts i tidigare studier. 

Abrahamson med kollegor (2016) upptäckte i sin studie att personer med svår TBI och deras 

anhöriga bland annat var missnöjda med den information som hade getts under vårdtiden och 

att de inte hade fått tillräckligt med stöttning vid utskrivning. Ett exempel i föreliggande studie 

var de synpunkter som Bertil hade på sin vård med anledning av att han hade haft PEG under 
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längre tid än vad han ansåg var helt nödvändigt. Vid kontakten med sjukvården hade inte alla 

typer av konsistenser undersökts vid FUS-tester. 

6.1.2 Anhöriga och närstående 

I studien av Finch med kollegor (2016) framkom att TBI kan ha långsiktiga negativa 

konsekvenser ur ett psykosocialt perspektiv. Vidare framkom i studien av Freeman med 

kollegor (2014) att deltagarna upplevde att deras omgivning behandlade dem annorlunda efter 

skadan än vad de gjort innan. Deltagarna i föreliggande studie berättade om hur personer i 

omgivningen reagerade på den nya situationen som uppstod. Flera deltagare uttryckte att 

omgivningen tog avstånd på olika sätt. Dag uttryckte att vissa personer i hans omgivning slutade 

höra av sig och Bertil berättade att hans vänner inte ville umgås på samma sätt som innan skadan 

skedde. Carin upplevde negativa konsekvenser efter skadan när det kom till reaktioner hos 

personer i omgivningen. Alla dessa är exempel på negativa sociala konsekvenser och exempel 

på social isolering som kan uppstå efter TBI (Tate et al., 1989).  

Deltagarna i föreliggande studie uttryckte att det var en svår tid för de anhöriga. Carin uppgav 

exempelvis att hennes barn upplevde ilska på grund av att föräldern inte var som andra föräldrar. 

Det innebär att det psykiska välmåendet inte bara påverkades hos deltagarna utan även hos 

deras anhöriga. Reaktioner från personer i omgivningen kan påverka deltagarnas liv, eftersom 

deras förmågor kan överskattas eller underskattas. Om det inte finns tillräcklig förståelse hos 

omgivningen, kan det leda till nedsatt delaktighet och aktivitet hos individerna som har TBI. I 

förekommande fall kan kraven från omgivningen bli orimligt höga, vilket var fallet för Carin, 

som ansträngde sig för att uppnå och tillgodose omgivningens krav. Att patienter arbetar hårt 

för att motsvara omgivningens krav har setts i tidigare studier (Freeman et al., 2014). Höga krav 

från omgivningen beskrivs också i Strandbergs avhandling (Strandberg, 2006), då hans 

deltagare, som upplevde sig ha dolda svårigheter efter sin hjärnskada, ofta fann att deras egen 

kapacitet inte motsvarade förväntningar och krav från omgivningen. 

Carin upplevde det negativt att hennes TBI och medföljande svårigheter inte syntes 

utseendemässigt Hon upplevde det som om hon inte fick tillräcklig hjälp på grund av sitt 

”osynliga” funktionshinder, trots att hon hade både kommunikationssvårigheter och kognitiv 

problematik. Det motsätter resultatet i studien av Freeman med kollegor (2014) där deltagarna 

beskrev att det var övervägande positivt att deras TBI var osynlig. Freeman med kollegor (2014) 

fann dock att deras deltagare upplevde det som problematiskt när deras kommunikativa 

svårigheter kopplades till dem personligen. 
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I motsats till studierna av Finch med kollegor (2016) och Tate med kollegor (1989) visade 

Strandberg (2006) i sin avhandling att TBI kan ge positiva sociala konsekvenser såsom 

fördjupade familjerelationer. Jones med kollegor (2011) fann även i sin studie att personer 

som har TBI fick stärkta personliga identiteter och sociala nätverk efter sin skada. Dag i 

föreliggande studie uttryckte vissa positiva sociala konsekvenser, som att en starkare kontakt 

med närstående och andra personer i omgivningen uppstod efter skadan (trots att han 

upplevde att vissa kontakter försvann). Anna upplevde inga negativa sociala konsekvenser 

efter skadan, utan hade snarare positiva upplevelser som att omgivningen hade varit mycket 

stöttande, vilket kan bero på att hennes skador var lindrigare än hos de andra deltagarna i 

föreliggande studie. De positiva sociala konsekvenserna som framkom i föreliggande studie 

överensstämmer med resultatet i både studien av Jones med kollegor (2011) och i Strandbergs 

avhandling (2006). 

6.1.3 Personlighetsfaktorer 

Motivation har visat sig vara en främjande faktor hos personer som har TBI i deras 

rehabilitering (Hamilton et al., 2016). Deltagarna i föreliggande studie uttryckte att det var av 

vikt att anstränga sig (enligt intervjuerna) och att inte ge upp. Enligt deltagarna hjälpte denna 

inställning dem i deras återhämtning. Carin berättade att hennes viljestyrka och inställning dock 

blev en motståndare i rehabiliteringen eftersom hon ställde för höga krav på sig själv.  

Deltagarnas positiva inställning kan också ha underlättat när de skulle sätta upp olika mål i 

rehabiliteringen, beroende på var de befann sig i sina olika faser. Två deltagare (Bertil och 

Carin) nämnde att den positiva inställningen hjälpte dem att hantera situationen när de hade det 

svårt att hantera sina rehabiliteringsfaser. Inställningen hjälpte dem också när de övervägde 

självmord. Både i föreliggande studie och i två andra studier framkom det att nedstämdhet kan 

förekomma efter TBI (McKinlay, 1981; Strandberg, 2006). Varför två deltagare i föreliggande 

studie övervägde självmord kan bero på en kombination av förändrade funktioner, fatigue och 

att det var svårt att etablera och upprätthålla nya rutiner i vardagen (Abrahamson et al., 2016). 

6.1.4 Upplevelser och reflektioner 

Deltagarna i studien av Abrahamson med kollegor (2016) upplevde att deras fatigue var 

begränsande i vardagen. Anna i föreliggande studie upplevde inte sina kvarvarande svårigheter 

som något större problem eftersom de enbart innefattade milda ordfinnandesvårigheter och 

huvudvärk vid för mycket oljud. Skillnaden mellan Anna i föreliggande studie och deltagarna 
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i studien av Abramson med kollegor (2016) kan bero på att deltagarnas TBI var av olika 

omfattning och typ samt personliga (till exempel inställning till livet) och sociala faktorer. 

I Strandbergs avhandling (2006) framkom det att dåligt självförtroende kan uppkomma hos 

personer som har TBI och kommunikativa svårigheter. Enbart Carin berättade under intervjun 

om att hon hade upplevt försämrat självförtroende. Hon uttryckte att alla misslyckanden som 

hon upplevde vid försöken att vara som människor utan TBI ledde till dåligt självförtroende. 

Flera deltagare i studien av Freeman med kollegor (2014) berättade också att de hade blivit mer 

självkritiska efter skadan, vilket kan stämma överens med deltagaren i föreliggande studie. 

I föreliggande studie berättade flera deltagare att situationen kunde ha varit mycket värre och 

att de kunde ha avlidit i samband med sina olyckor, alternativt kunde de ha fått större svårigheter 

än vad de i själva verket fick. Deltagarna uttryckte tvärt emot detta även tacksamhet över att 

deras olyckor och efterföljande svårigheter inte blev värre än vad de blev. Känslan av att ha 

överlevt olyckan återfanns alltså både hos deltagarna i föreliggande studie och hos deltagarna i 

studien av Jones med kollegor (2011), vilket skulle kunna innebära att deltagarna i föreliggande 

studie hade en relativt god livstillfredsställelse. 

6.1.5 Rehabilitering 

Det visade sig i studien av Hamilton med kollegor (2016) att viljan att träna självständigt är 

positivt för att främja och återfå fysiska förmågor. De två deltagarna, Anna och Carin, hade 

båda ansvar för sin egen rehabilitering. De tog hjälp av vistelser i skogen i sin rehabilitering där 

Carin tränade på att tala och sjunga för att försöka återfå talförmågan, medan Anna tränade 

fysiska förmågor. Att två av deltagarna i föreliggande studie tog hjälp av vistelser i skogen 

betyder dock inte att det är generaliserbart till andra personer som har TBI, eftersom det kan 

vara ett personligt intresse att vistas i skogen, bero på var individen bor samt individens fysiska 

funktion. 

Målsättningen att vilja återgå till livet som det var innan skadan har beskrivits i tidigare studier 

(Abrahamson et al., 2016; Strandbergs, 2006). Alla deltagare i föreliggande studie har eller har 

haft en strävan att återgå till livet så som den var innan skadan skedde samt att förbättra sina 

kroppsfunktioner. Alla olyckor varierade i omfattning och gav därmed varierande TBI. Enbart 

Anna hade gått tillbaka till yrkeslivet vid tidpunkten för intervjun, vilket kan bero på att hennes 

TBI inte var lika omfattande som hos de övriga deltagarna.  
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I studien av Freeman med kollegor (2014) beskriver de att deras deltagare hade en känsla av att 

vara onormala men att de försökte visa en normal sida utåt på grund av rädsla för omgivningens 

reaktioner. Två deltagare (Bertil och Carin) i föreliggande studie hade en känsla av att inte vara 

som alla andra människor och hade målsättningen att ”passa in”. Bertil uttryckte en önskan om 

ett normalt utseende, så att omgivningen inte skulle behöva ha förutfattade meningar om vad 

han klarar respektive inte klarar att utföra. 

6.1.6 ICF 

Deltagarna i föreliggande studie berättade om sina skador och sina upplevelser samt 

kommunikativa svårigheter. Både upplevelser (omgivningsfaktorer) och kommunikativa 

svårigheter med mera (kroppsfunktioner), som deltagarna berättade om kan kopplas till ICF 

(Socialstyrelsen, 2003). ICF:s komponenter hjälper olika professioner att skapa en struktur i en 

individs berättelse vilket kan hjälpa logopeder och/eller andra professioner vid utredning och 

behandling (Larkins, 2007). Att en så stor andel av ICF:s komponenter kan appliceras på 

deltagarnas berättelser, visar att det går att följa ICF:s struktur vid utredning och intervention 

av TBI. Det är av stor vikt att vårdpersonal tittar på alla komponenter för att få en helhetsbild 

och förståelse för patienten.  

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Studiedesign 

Vid transkription av samtalen utförde författarna i föreliggande studie en jämförelse av 

transkriptionerna och vid svårigheter att uppfatta vad som sades på ljudinspelningarna 

diskuterades det fram en gemensam tolkning av informationen. Eftersom det vid en av 

intervjuerna ibland var svårt att höra vad deltagaren berättade, finns det en risk att det som 

diskuterades fram inte är helt korrekt överensstämmande med det som sades vid just denna 

intervju. Ljudinspelning valdes för att skapa en så realistisk miljö som möjligt under 

intervjutillfällena och för att inte störa deltagaren med en videokamera. En inspelning med 

videokamera hade dock eventuellt kunnat fånga upp fler aspekter under intervjuerna än vad 

ljudinspelning gjorde. 

Eftersom intervjuerna var semi-strukturerade ställdes inte alla frågor till samtliga deltagare. Det 

kan ha påverkat resultatet då vissa samtalsämnen berördes mer i vissa samtal än i andra. 
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6.2.2 Deltagare 

I föreliggande studie genomfördes intervjuer med deltagarna där de ombads att berätta om sina 

respektive olyckor och medföljande svårigheter. Utifrån dessa uppgifter kunde all information 

om till exempel skadelokalisation i hjärnan och hjärnskadans omfattning inte helt klarläggas. 

Författarna hade inte heller tillgång till deltagarnas journaler. Detta medför att de 

kommunikationssvårigheter som deltagarna beskrev inte heller med säkerhet kan definieras i 

föreliggande studie. Kommunikationssvårigheter som kan vara aktuella diskuteras i relation till 

de beskrivna svårigheterna. Deltagarna kan också ha haft fler svårigheter än vad de beskrev 

under intervjuerna, eftersom anosognosi kan förekomma efter TBI (Coelho, 2011). I 

föreliggande studies syfte ingick att få en inblick i det perspektiv som personer som har TBI 

har i relation till sina hjärnskador och medföljande svårigheter (möjligheter). Därmed låg fokus 

på deltagarnas berättelser och inte på deras TBI i sig. 

Om fler kontaktpersoner och föreningar hade kontaktats över hela Sverige, hade det eventuellt 

kunnat resultera i ett större deltagarantal. Det hade kunnat leda till ett större omfång i resultatet 

och ytterligare data (berättelser) skulle kunna ha framkommit. Om rekryteringen hade inletts 

tidigare hade kanske fler deltagare kunnat nås. De kontaktpersoner som fick förfrågan om 

deltagande i studien var nästan alla belägna i en geografisk närhet. 

Det är viktigt att ha i åtanke att deltagarna har varit med om olika typer av olyckor med olika 

omfattning, varierande skador och olika skadelokalisationer. Detta har gjort att deras 

vårdupplevelser har skilt sig åt. Deltagarnas skador och rehabilitering har varierat och också 

deltagarnas berättelser har varit väldigt olika även om många av deras upplevelser har haft 

liknande karaktär. Nästan ingen av de studier som omnämns i bakgrunden är genomförda i 

Sverige, vilket gör att upplevelser av exempelvis sjukvård och rehabilitering inte är direkt 

jämförbara. Samhället och sjukvården har förmodligen också sett olika ut vid de olika 

tidpunkterna (3–23 år sedan tidpunkten för skadan) för respektive deltagares olyckor, vilket kan 

ha påverkat de individuella upplevelserna av vården. Carin upplevde en okunskap inom vården 

när hon skadades för 23 år sedan, men det är inte troligt att denna okunskap finns på samma 

sätt idag. Författarna i föreliggande studie vet dessutom inte om deltagarna har haft 

kommunikativa svårigheter innan sina olyckor vilket kan ha påverkat upplevelserna som de har 

haft. 
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6.2.3 Datainsamling och analys 

Alla deltagarna valde plats för intervju vilket innebar en vardaglig och trygg miljö för 

deltagarna. De valde även tidpunkt för intervjun vilket kan ha haft positiv påverkan på eventuell 

trötthet som de kan ha haft på grund av sin TBI. Vissa deltagare behövde mer styrning och fler 

frågor än vad andra deltagare behövde för att samtalet skulle förlöpa så bra som möjligt. Det 

finns en risk att de deltagarna som behövde mer styrning blev något begränsade i samtalet. 

Författarna i föreliggande studie kan även ha haft olika samtalsteknik, vilket kan ha påverkat 

samtalet. Deltagarna kan ha påverkats av att intervjuerna audioinspelades. Ingen intervju 

föreföll dock bli påverkad av att materialet spelades in.  

6.3 Slutsats 

Att få en TBI är en traumatisk upplevelse, inte bara för den drabbade, utan också för personer i 

omgivningen. Dessa upplevelser skiljer sig åt och är oftast negativa, men kan också leda till 

positiva konsekvenser. Upplevelserna i relation till de kommunikativa svårigheterna varierade 

hos deltagarna, vilket kan bero hur länge svårigheterna har funnits och hur snabbt deltagarna 

har klarat av sin rehabilitering. Det går att koppla deltagarnas berättelser till ICF:s olika 

komponenter i varierande grad, vilket kan vara till hjälp vid logopedisk utredning och 

intervention. 

6.4 Framtida studier och kliniska implikationer 

I framtiden vore det önskvärt om fler studier genomförs avseende personer som har TBI och 

deras upplevelser och kommunikationsförmåga efter hjärnskada. Anledningen till detta är att 

det inte finns speciellt många studier som behandlar detta ämne. Det vore framför allt intressant 

med fler svenska studier inom området, eftersom författarna i föreliggande studie endast har 

funnit en svensk studie som berör ämnet (Strandberg, 2006). Den svenska studien (Strandberg, 

2006) behandlar dock inte deltagarnas kommunikation efter hjärnskadan. Det skulle även vara 

intressant att inkludera anhöriga för att undersöka deras perspektiv och deras upplevelser av 

olyckan och tiden efteråt. Om föreliggande studie hade inkluderat intervjuer med anhöriga hade 

ytterligare ett perspektiv tillkommit. De anhörigas perspektiv hade varit intressant eftersom de 

kanske minns händelseförloppet på ett annat sätt då de inte var med om olyckan. De anhöriga 

har heller inte en TBI, vilket skulle kunna resultera i att de har en annorlunda syn på olyckan 

och dess konsekvenser. Det vore även intressant att undersöka hur förmågan att uppfatta och 

bedöma emotioner och intonation ser ut hos personer som har TBI i mer vardagliga 

sammanhang och samtal. 
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Fler studier av TBI och individers upplevelser kring detta skulle ge en ökad insikt om 

perspektivet hos patienter som har TBI. Detta skulle innebära att logopeder kan få en ökad 

förståelse för patienters upplevelser av hjärnskador och kommunikation efter skada. En ökad 

förståelse för patientgruppen kan ge positiva konsekvenser som förbättrad vård genom att 

kontakt mellan patient och logoped förbättras och interventioner ges möjlighet till anpassning.  
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8. Bilagor  
8.1 Bilaga 1 – informationsbrev till deltagarna 

Information till deltagare i intervjustudien om ”Personer med traumatisk hjärnskada: deras 

upplevelser av sin skada och kommunikation” 

Vi är två studenter som går Logopedprogrammet på Linköpings universitet. I vår utbildning 

ingår det att skriva ett examensarbete under våren 2017. Vi har valt att undersöka vad 

personer med traumatiska hjärnskador har för upplevelser på grund av sina skador och hur 

deras kommunikation har påverkats. Vi vill även ta reda på vad de anser vara den viktigaste 

erfarenheten de har tagit med sig. 

Vi kommer att sitta ner med dig och be dig berätta om dina upplevelser. Vi vill höra din 

historia med dina egna ord, dock kommer vi att ha med några frågor som vi kommer att ställa 

till dig. Vårt samtal kommer att spelas in för att vi senare ska kunna skriva ner det som sägs 

och analysera detta. Utdrag ur det vi skrivit ner från samtalet med dig kan komma att 

användas i uppsatsen, dock kommer det inte att framgå i uppsatsen att just du medverkat. 

Vi kommer att träffa dig på en plats och tid som är bäst för dig och beräknad tidsåtgång är 

ungefär 1 timme. Om det inte är möjligt för dig att träffa oss personligen är ett Skype-samtal 

en möjlighet. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som 

helst. 

I examensarbetet kommer du att vara helt anonym, dock kommer kön och ålder samt utdrag 

från vårt samtal att presenteras i uppsatsen. Inga exempel som utomstående kan härleda till 

dig kommer att finnas med i uppsatsen. Uppsatsen kommer att redovisas vid ett seminarium 

där vi presenterar vårt examensarbete inför våra klasskamrater och lärare. Därefter kommer 

uppsatsen att e-publiceras på Diva som är ett öppet arkiv för publikationer och uppsatser. 

Materialet vi samlar in kommer att sparas inom universitet på lösenordskyddade datorer i 

minst 5 år för att kunna användas i eventuell framtida forskning.  

Om du vill delta i studien vill vi att du kontaktar oss innan den 10 mars. Har du några frågor 

eller vill kontakta oss eller vår handledare är du välkommen att göra det. 

Logopedstudent Joline Björkegren  Logopedstudent Hanna Axelsson 

Telefon: XXXXXXXXXX   Telefon: XXXXXXXXXX 

Mail: XXXXXXXXXX   Mail: XXXXXXXXXX 

Handledare Nicole Müller, professor 

Mail: XXXXXXXXXX  
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8.2 Bilaga 2 – samtyckesblankett till deltagarna 

Samtycke 

Personer med traumatisk hjärnskada: deras upplevelser av sin kommunikation 

Jag har tagit del av informationen ovan och vill gärna delta i denna studie. Jag är medveten 

om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan välja att dra mig ur studien. 

Ort………………………………………………….Datum………………. 

 

___________________________________________________________________________ 

(namnunderskrift) 

 

___________________________________________________________________________ 

(namnförtydligande)  
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8.3 Bilaga 3 – intervjuguide 

 

 När fick du din hjärnskada? Kan du berätta vad som hände? 

 Vad hände efter din hjärnskada?  

o Sjukhusvistelse? - Hur gick tankarna då? 

o Hur var det att komma hem från sjukhuset? 

o Hur påverkade hjärnskadan ditt liv och din livssituation? (Arbete, studier, 

socialt etc.) 

o På vilket sätt?  

o Kan du ge exempel? 

o Hur kände du då?  

 Kan du med egna ord beskriva de svårigheter du har upplevt efter din hjärnskada? 

(trötthet, irritation, minne osv) 

 Hur ser en typisk dag ut för dig?  

o På vilket sätt har din vardag blivit påverkad efter din hjärnskada?/Vad är 

skillnaden från innan skadan?  

o Hur påverkar/påverkade dina svårigheter din förmåga att kommunicera?  

o Har det begränsat dig på något sätt? 

o Kan du ge exempel? 

o Hur såg kommunikationen ut efter hjärnskadan och hur har det utvecklats fram 

till idag? 

o Har dina kommunikationssvårigheter påverkat ditt sociala liv? På vilket sätt? 

Hur har omgivningen reagerat/agerat? 

 Vad tänkte/tänker du kring omgivningens reaktioner? 

o Vad brukar du göra med dina vänner? 

 Förändrades detta efter skadan? På vilket sätt? 

 På vilket sätt har dina svårigheter påverkat din vardag? 

o Kan du ge exempel? 

 Vad är du riktigt bra på? 

 Vilka positiva förändringar har skett efter skadan? Var har du sett mest framsteg? 

Vilka nya förmågor har du lärt dig? 

 Vilka erfarenheter har du fått med dig från rehabiliteringen? 

 Kan du berätta vilken/vilka den/de viktigaste erfarenheten/erfarenheterna du har tagit 

med dig efter din hjärnskada?  
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o Kan du ge exempel? 

o Varför är den/de viktigast?  

 Vilka råd skulle du ge andra personer som är i samma situation?  
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8.4 Bilaga 4 – tabeller över kategorier, underkategorier och koder 
Konsekvenser efter skadan 

Tal, språk & 

kommunikation 

31 unika koder 

Fysisk 

påverkan 

efter skadan 

16 unika koder 

Svälj-

förmåga & 

nutrition 

10 unika 

koder 

Förändrade 

färdigheter 

3 unika koder 

Kognitiv 

påverkan 

efter 

olyckan 

5 unika 

koder 

Sjukvården 

10 unika 

koder 

Afasi Hemianopsi Icke-oralt 

intag 

Icke-fungerande 

gitarrspelande 

Nedsatt 

minne 

Vårdmiss 

Ordmobiliserings-

svårigheter 

Nedsatt syn PEG Ingen 

bilkörning, 

jobbigt 

Nedsatt 

inlärning 

Vårdens 

okunskap 

Återhämtning av 

tal/språk 

Nedsatt hörsel Sondmat Sämre skidåkare Nedsatt 

matematis

k förmåga 

Kunskap om 

hjärnskada 

”Nedsatt röd tråd” Tinnitus Nedsatt tung-

motorik 

 Nedsatt 

kognitiv 

förmåga 

Kunskap om 

tal 

Nedsatt språk/tal Inget luktsinne Strategi vid 

svälj-

svårigheter 

 Förvirrad Deltagaren 

fråntogs sitt 

ord 

Begränsad 

uttrycksförmåga 

Ensidig 

svaghet 

Nedsatt 

svälj-

förmåga 

  Ingen hjälp 

Nedsatt 

förståelighet 

Förlamad Ingen 

sväljreflex 

 

 

 Dåliga 

erfarenheter 

Dolda svårigheter Ingen egen 

andning 

Återställd 

svälj-

förmåga 

  Ensam mot 

vården 

Fungerande 

förståelighet 

Förändrad 

förmåga 

Målsättning 

om 

sväljnings-

förmågan 

  Stöttning av 

vården 

Pratar mer Balans-

svårigheter 

Förnekelse 

av svälj-

svårigheter 

  Förståelse 

Språk- och 

skrivsvårigheter 

Gång-

svårigheter 

    

Återhämtning av 

röst 

Nedsatt skrift     

Svårigheter med 

artikulation 

Påverkad 

andning 

    

Velofarynx-

insufficiens 

Hållning     

Monoton 

(prosodi) 

Hjärntrötthet     

Nedsatt 

tungmotorik 

Fatigue     

Talsvårigheter      

Bokstavstavla      

Trakeostomi med 

talventil 

     

Trakestomi utan 

talventil 
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Upplevelse av 

afasi 

     

Rädsla vid afasi      

Förstod allvaret      

Hemskt med tal-

/språk-svårigheter 

     

Uppgiven      

Ovisshet om 

uttrycksförmåga 

     

Frustration, ej 

förstådd 

     

Positivt med 

intakt 

uttrycksförmåga 

     

Jobbigt att inte 

kunna prata 

     

Positivt att kunna 

prata 

     

Besvärlig 

bokstavstavla 
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Anhöriga och närstående 

Relationer & stöd 

14 unika koder 
Omgivningens känslor & 

reaktioner 

16 unika koder 

Förbättrade 

familjerelationer 

Omgivningens 

konsekvenstänk  

Stöd av familjen/vänner Familjens upplevelse av 

skadan 

Förändrade 

vänskapsrelationer 

Frun inser allvaret  

Försämrade 

vänskapsrelationer 

Bestört omgivning 

Oväntat stöd från vänner Chock för familjen 

Anhörigas roll Svårt för familjen 

Tilltro till omgivningen Familjens osäkerhet i 

situationen 

Uppfångande av 

svårigheter 

Familjens okunskap 

Familjens begränsade stöd Barnets ilska 

Omgivningens stöd Ingen förståelse 

Glad för familj/vänners 

stöd 

Rädsla hos vän 

Viktigt med sociala nätverk Omgivningens reaktioner 

på deltagaren 

Ledsen över förändrade 

vänskapsrelationer 

Förutfattade meningar 

Viktigt med stöd Uppfattade som blyg 

 Vårdens uppfattning av 

deltagaren 

 Reparerar familjerelationer 
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Personlighetsfaktorer 

Intressen  

22 unika koder 
Egenskaper & personlighet 

3 unika koder 

Bra självförtroende Älskar musik 

Psyke Gitarr 

Tro på sig själv Sång 

Inre styrka  

Ge inte upp  

Anstränga sig  

Envis  

Personlighet  

Medveten   

Viljestark  

Inställning viktig  

Positivitet i 

negativa situationer 

 

Grundsyn  

Bra inställning  

Driven  

Hoppfull  

Tro om förbättring  

Något att leva för  

Medveten om 

svårigheter 

 

Engagemang  

Heterogenitet  

Deltagarens 

livspussel 
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Upplevelser och reflektioner 

Upplevelser kring olyckan 

och hjärnskadan 

18 unika koder 

Negativa känslor efter 

skadan 

12 unika koder 

Reflektioner och känsla av 

överlevnad 

9 unika koder 

Känns som att vara under 

vatten 

Stort problem med intakt 

utseende  

Värdesätter livet 

Surrealistisk känsla Känsla av utanförskap Mening med allt 

Förvrängd ljudupplevelse Icke-fungerande Insikt 

Desorientering Svårt för deltagaren Livet förändras snabbt 

Rädsla för nackfraktur Förstår inte situationen Känsla av överlevnad 

Smärta Sorg Acceptans av förutsättningar 

Behöver hjälp Förlorat år Inställning påverkas av 

omgivningen 

Förnekelse Ensam värld Glad olycka inte hände vän 

Förstod ej allvaret Misslyckanden Fysisk styrka underlättade 

överlevnad 

Trygghet  Deprimerad  

Veta händelseförloppet Självmordsbenägen  

Ingen dumhet Dåligt självförtroende  

Ingen skam   

Ingen depression   

Inget handikapp   

Ingen rädsla   

Inte ledsen   

Förståelse för utbrända   
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Rehabilitering 

Rehabilitering & målsättningar 

39 unika koder 
Miljöpåverkan 

3 unika koder 

Återhämtning efter skadan  Påverkas av oljud 

Återgå till jobb Huvudvärk vid 

stress/oljud 

Återställd efter skadan Pigg av aktivitet 

Framsteg  

Genomgått förbättringar  

Vilar  

Strategier efter skadan  

Träning   

Förbättringar  

Läser högt  

Bildstöd  

Tränar tungan  

Högläsning  

Redskap  

Arbetar mindre  

Anpassar sitt schema  

Säger ifrån  

Anpassa efter förutsättningar  

Dölja svårigheter  

Kompenserar gångsvårigheterna  

Planering  

Skogen   

Deltagarens rehabilitering  

Logoped  

Träna bort  

Tidig hjälp viktig  

Känsla vid återhämtning  

Ensam i rehabilitering  

Yrkesomställning  

Påverkad vardag  

Anpassning efter skadan  

Vara som alla andra  

Målsättningar om förbättringar  

Tidig målsättning  

Nådde målsättning  

Målsättning om gång  

Målsättning om att bli återställd  

Omvärdera livet  

Tänker mer på familjen  

 


