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Abstrakt
Varje år drabbas ett stort antal människor av olika typer av hjärnskador orsakade av stroke,
olycka/sjukdom eller trauma. En vanlig konsekvens av förvärvad hjärnskada är kognitiv
nedsättning. Förändringar i förmåga att utföra aktivitet kan leda till otillfredsställelse och
aktivitetsobalans hos den drabbade. Syftet med studien var att undersöka upplevelser kring
aktivitetsbalans i vardagen hos personer med kognitiv nedsättning på grund av förvärvad
hjärnskada. En kvalitativ metod användes och semistrukturerade intervjuer gjordes på åtta
personer. Materialet analyserades utifrån en manifest innehållsanalys som utmynnade i temat
Upplevelse av vardagen. Resultatet visade att hälften av deltagarna upplevde tillfredsställelse i
livet och hälften otillfredsställelse. Resultatet visade även att de flesta deltagarna använde sig
dagligen av planering. Faktorer som påverkade upplevelsen av aktivitetsbalans var bland annat
en lugn tillvaro, planering, vila och daglig sysselsättning. Faktorer som påverkade upplevelsen
av aktivitetsobalans var bland annat oförmåga till arbete, brist på ork och förlust av aktiviteter.
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Abstract
Every year a large number of people are affected by different types of brain injuries caused by
stroke, accident/illness or trauma. A common consequence of acquired brain injury is cognitive
impairment. Changes in ability to perform occupations may lead to dissatisfaction and
occupational imbalance for the person. The aim of the study was to investigate experiences of
occupational balance in everyday life in people with cognitive impairment due to acquired brain
injury. A qualitative method was used and semi-structured interviews were conducted with eight
subjects. The material was analyzed by the way of manifest content analysis and resulted in the
theme Experiences of everyday life. The results showed that half of the participants experienced
satisfaction with life and half experienced dissatisfaction with life. The result also showed that
most of the participants used every day planning. Factors that influenced the experience of
occupational balance were partly a tranquil existence, planning, rest and daily employment.
Factors that influenced the experience of occupational imbalance included the inability to work,
lack of strength and loss of activities.
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Bakgrund
Inledning
Årligen drabbas ett stort antal människor av olika typer av hjärnskador, som uppkommit på olika
sätt (Krogstad, 2010). Förvärvad hjärnskada innebär en skada på hjärnvävnaden, som inte är
medfödd, utan uppkommer efter en normal utvecklingsperiod (Hagberg-van´t Hooft, 2005).
Dessa skador kan delas in i tre huvudkategorier – stroke, olycka/sjukdom och trauma. Exempel
på orsaker till förvärvad hjärnskada är blödning, blodpropp, tumörer, hjärtstopp, syrebrist,
infektioner, näringsbrist och våld mot huvudet (Krogstad, 2001). Det är viktigt att ha i åtanke att
det kan ta lång tid efter själva olyckan/händelsen innan konsekvenserna av hjärnskadan upptäcks
(Fleischer, 2003). Vid en hjärnskada förstörs hjärnans celler inom området som skadats. Tidigare
forskning har visat att människan föds med ett visst antal hjärnceller och att en hjärnskada inte
kan förbättras men idag finns vetskap om att nya hjärnceller bildas. Hjärnans plasticitet, dess
förmåga att omorganisera och anpassa sig efter skador gör att hjärnan vid användning och stimuli
kan utvecklas. En hjärnskada orsakar inte ett statiskt tillstånd eftersom hjärnan läker och
återhämtar sig efter en hjärnskada (Ehrenfors, Grek, Ljung & Sandström, 2004). Trots detta kan
hjärnskadan ge långvariga och livslånga konsekvenser (Krogstad, 2001). Även om kognitiva
funktioner förbättras under de två första åren efter måttlig eller svår förvärvad hjärnskada så kan
människans funktionsnedsättningar vara fortsatt påtagliga efter denna tid (Schretlen & Shapiro,
2003). Jumisko (2005) menar att leva med en förvärvad hjärnskada kan innebära att leva med en
för evigt förändrad kropp. En hjärnskada kan leda till svårigheter att viljemässigt utföra kognitiva
och motoriska uppgifter och beroende på var i hjärnan skadan sitter så kan även personligheten
förändras. Oavsett hur omfattande hjärnskadan är så orsakar den lidande för den drabbade och
dess omgivning (Krogstad, 2010). Personer med förvärvad hjärnskada kan uppleva kognitiva
problem som att förlora allt, vilket ger insikt i deras hjälplöshet och att de behöver påbörja allting
på nytt. En strävan efter ny normalitet innebär att återfinna sig själv och att hitta ett nytt sätt att
leva (Jumisko, 2005).
Kognitiv nedsättning
Begreppet kognition kan definieras som de processer som sker då sinnesintryck bearbetas,
förvandlas, lagras, registreras och används (Levy & Burns, 2005). Toglia (2005) i sin tur
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definierar kognition som förmågan att ta in, organisera och integrera ny information med tidigare
erfarenheter för att planera och genomföra målinriktade aktiviteter. Trötthet och långvarig stress
är påfrestningar som påverkar kognitionen negativt och blir extra påtagligt för personer med
nedsatt kognition, då nedsättningarna kräver mer hjärnresurser (Perbal, Couillet, Azouvi &
Pouthas, 2003). Ordet kognition kommer från det latinska ordet cognoscere, som betyder lära
känna och som sammanfattar flera olika funktioner (Krogstad, 2010), såsom uppmärksamhet,
koncentration, minne, perception, tänkande, förmåga att ta till sig information,
objektigenkänning och användande av språk. Exekutiva funktioner är en del av kognitionen och
står för personens förmåga att fatta beslut vilket inkluderar identifiera, initiera, genomföra och
avsluta målinriktade aktiviteter, planera strategier och delaktiviteter, problemlösning, anpassa
beteende, förmåga till insikt, konkret tänkande samt förmåga att kontrollera och utvärdera.
Nedsättningar i exekutiva funktioner leder till konsekvenser i det vardagliga livet (Kielhofner,
2009; Krogstad, 2010).
Kognitiva nedsättningar är vanligt förekommande konsekvens efter förvärvad hjärnskada, som
kan vara svåra att diagnostisera även om de medför stora problem för människan (Krogstad,
2010). Personer med kognitiva svårigheter kan uppvisa god förmåga att bearbeta information i en
enkel uppgift men kan ha stora svårigheter att klara av mer komplicerade situationer. Samma
tendenser kan visa sig i olika miljöer. I en välkänd miljö kan personen klara att utföra aktiviteter
utan större svårigheter medan samma aktivitet i en okänd miljö kan vara svårare att klara av
(Kielhofner, 2009). Eftersom kognitiva nedsättningar kan vara osynliga kan de vara svåra att
upptäcka. Oförmåga att utveckla en tankegång till exempel vid problemlösning kan vara ett
förkommande besvär. Förändringar i kontakter mellan människor och sociala sammanhang har
stor betydelse för relationer, sysselsättning, arbete och aktiviteter då dessa konsekvenser ofta
uppstår i den sociala interaktionen (Ehrenfors et al. 2004; Krogstad, 2001). Nedsättningarna kan
leda till problem i vardagen genom att rutiner kan försämras och svårigheter uppstår för personen
att anpassa sig till nya och utmanande situationer (Atchison & Dirette, 2007). Förvärvad
hjärnskada är en kronisk skada vilket kan medföra att tidigare självklara aktiviteter, där kognition
används, blir mer tidskrävande (Krogstad, 2001; Socialstyrelsen, 2005). Enligt Halliday Pulaski
(2003) blir det efter hjärnskadan besvärligare och mer utmanande att utföra dagliga aktiviteter
och att få de invanda rollerna att fungera.
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Aktivitet och aktivitetsbalans
Begreppet aktivitet definieras av Law, Polatajko, Baptiste och Townsend (1997) som en samling
handlingar i det vardagliga livet som namngivits, planerats, har värde och mening för varje
individ och är kulturellt bunden. Det är alla sysselsättningar människor har, vilket inkluderar
personlig vård, fritid och arbete. Enligt den arbetsterapeutiska praxismodellen Model of Human
Occupation [MOHO] är människan aktiv av naturen med görande i arbete, fritid och dagliga
aktiviteter i ett fysiskt och sociokulturellt sammanhang och aktivitet i vardagen är bra för
människans välbefinnande (Kielhofner, 2007). Personens upplevelse av tillfredsställelse i livet
påverkar utförandet av dagliga aktiviteter, samt huruvida aktiviteterna kan utföras på ett
tillfredsställande sätt (Halliday Pulaski, 2003).
Tidigt myntade Meyer (1977) begreppet "the big four". Begreppet innefattar arbete, fritid, vila
och sömn, och god balans mellan dessa är en förutsättning för att uppnå hälsa och välbefinnande,
vilket även påtalas av Fischer (2002). Aktivitetsbalans beskrivs enligt Law et.al. (1997) som en
upplevd balans mellan aktiviteter som innebär att människan tar hand om sig själv, sitt arbete och
aktiviteter hon gör för att roa sig. Kielhofner (2007) beskriver aktivitetsbalans utifrån MOHO,
där värderingar är en del i aktivitetsbalansen. Det innefattar vad människan tycker är viktigt och
meningsfullt samt vilka vanor, rutiner och intressen hon har som skapar balans och påverkar det
dagliga livet. Varje upplevelse av aktivitet är unik för den enskilda individen och påverkar
upplevelsen av aktivitetsbalans. När alla komponenter är i fas och balans, upplevs glädje och
tillfredsställelse. Förändringar i förmåga att utföra aktivitet vid en förvärvad hjärnskada, kan leda
till otillfredsställelse och aktivitetsobalans hos personen. Moyers (2005) menar att
aktivitetsobalans i vardagen kan leda till negativ påverkan på hälsa, välbefinnande och
energiförlust. Persson, Erlandsson, Eklund och Iwarsson (2001) anser att betydelsen, värdet och
upplevelsen av aktivitet kan komma att ändras över tid vilket kan märkas då personer drabbas av
kognitiv nedsättning. Oavsett omfattning av hjärnskadan leder den alltid till en stor förändring i
människans livssituation (Socialstyrelsen, 2005).
Det finns en hel del forskning att tillgå om förvärvad hjärnskada där fokus i studierna är
kopplade till symtom, rehabilitering och arbete (Strandberg, 2006). Sökandet efter studier kring
hur personer med kognitiv nedsättning efter förvärvad hjärnskada upplever aktivitetsbalans i
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vardagslivet har inte utmynnat i några resultat. Därför anser författarna att ämnet är viktigt att
undersöka.

Syfte
Syftet med studien var att undersöka upplevelser kring aktivitetsbalans i vardagen hos personer
som drabbats av kognitiv nedsättning efter en förvärvad hjärnskada.

Metod
Metod för insamling av data
Författarna hade en kvalitativ ansats och genomförde semistrukturerade intervjuer, för att fånga
deltagarnas upplevelser av aktiviteter i sin vardag. En kvalitativ metod att föredra framför en
kvantitativ metod då deltagarna i en intervju kan ge mer beskrivande svar (Kvale, 1997; Lantz,
2007). Vid en intervju finns även möjlighet att förtydliga frågorna om något skulle vara oklart.
Intervjufrågorna formulerades av författarna med inspiration av MOHO:s komponenter kring
värderingar, vanor och upplevelser (Kielhofner, 2007), se bilaga 1. Strukturen på intervjun
utformades med inspiration av Lantz (2007) exempel på intervjuplan för att utveckla en
intervjuguide. I intervjuguiden fanns underrubriker och stödord för att författarna skulle samla in
data med samma fokus vid intervjuerna, i relation till syftet, vilket underlättade bearbetning och
analys av materialet. Intervjuguiden underlättade och ingav en trygghet så att frågorna som
ställdes svarade mot studiens syfte. Författarna genomförde intervjuerna var för sig, så att
deltagarna inte skulle känna sig i numerärt underläge och för att minska stressen för dem, vilket
rekommenderas enligt Krag Jacobsen (1993). Författarna gav deltagarna möjlighet att själva
välja plats för intervjun för att deltagarna skulle uppleva trygghet i intervjusituationen (Lantz,
2007). För att undvika att gå miste om betydelsefull information, ljudinspelades intervjuerna och
skrevs därefter ut ordagrant.
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Urval
Urvalsgruppen valdes utifrån målinriktad sampling (DePoy & Gitlin, 1999). Antalet personer i
urvalsgruppen valdes utifrån uttalade rekommendationer från Lunds Universitet.
Urvalskriterierna för studien gällde för både män och kvinnor som skulle vara mellan 18-65 år.
De skulle ha en förvärvad hjärnskada där den kognitiva nedsättningen skulle vara i fokus och det
skulle ha gått minst ett år sedan skadan inträffade. Deltagarna skulle själva kunna svara på
intervjufrågorna muntligt och skulle bo i ordinärt boende. Studien exkluderade personer med
fysiska funktionsnedsättningar eftersom aktivitetsbalansen möjligen kan upplevas olika vid
fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar.
Undersökningsgrupp
Tio personer tillfrågades om deltagande i studien. Undersökningsgruppen bestod av åtta
personer, se tabell 1. Samtliga deltagare bodde i ordinärt boende och var bosatta i södra Sverige.
Två potentiella deltagare exkluderades från studien. Den ena på grund av att personen inte
svarade i telefonen när tid för intervju skulle bokas och den andra personen exkluderades efter
genomförd intervju då personen även hade fysiska nedsättningar, vilket var ett av författarnas
exklusionskriterier.
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Tabell 1. Studiens undersökningsgrupp
Demografi
Undersökningsgrupp

8 personer

Kön

5 kvinnor, 3 män

Ålder

26 – 60 år

Typ av skada

4 sjukdom, 4 trauma

Tid sedan skadan inträffade

18 månader – 15 år

Mediantid sedan skadan inträffade

3 år

Hade arbete

2 av 8

Procedur
En mellanhand i södra Sverige kontaktades via mail av författarna med information om studiens
syfte och genomförande, och tillfrågades om hjälp att hitta potentiella deltagare utifrån
utarbetade kriterier. Verksamhetschefen för området kontaktades därefter via mail med
information om studien samt en samtyckesblankett för godkännande av studiens genomförande.
Därefter skickades en ansökan till Vårdvetenskapliga Etiknämnden [VEN] som granskade och
gav ett rådgivande yttrande. Då författarna fått information om potentiella deltagare från
mellanhanden kontaktades deltagarna via brev. I brevet framgick studiens syfte, samt att
deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas, utan att ange någon orsak eller med
några konsekvenser för sin behandling hos mellanhanden. Även en samtyckesblankett och
information om avidentifiering och konfidentialitet fanns med i brevet till deltagarna. Deltagarna
ombads skriva under samtyckesblanketten och skicka tillbaka den till någon av författarna.
Därefter delades deltagarna upp mellan författarna utifrån hur de var geografiskt bosatta utifrån
författarnas bostadsorter. Cirka en vecka efter att informationsbreven skickades ut kontaktades
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deltagarna via telefon eller mail av den författare som sedan skulle göra intervjun, för att boka
upp tid och plats. Samtliga intervjuer genomfördes inom en tvåveckorsperiod efter bokning via
telefonkontakt. Innan intervjuerna startade, informerade författarna på nytt deltagarna om studien
för att förvissa sig om att de hade uppfattat det utskickade informationsbrevet korrekt. Sex av
intervjuerna genomfördes i deltagarnas hem, en av intervjuerna på Health Science Center i Lund
och två av intervjuerna via telefon på grund av sjukdom. I slutet av varje intervju gjordes en
muntlig överenskommelse med deltagaren om att få återkomma via telefon med eventuella
kompletterande frågor. Varje intervju varade mellan 20-60 minuter och spelades in på ljudfiler.
Samtliga ljudfiler spelades av på en CD-skiva som förvaras inlåst så att endast författarna har
tillgång till den. Allt intervjumaterial förvarades tills studien godkänts av examinator och
förstördes därefter. Endast författarna hade tillgång till materialet som förvarades inlåst i
kassaskåp samt i lösenordsskyddad dator. Det är intervjuarens ansvar att respektfullt bemöta och
ansvara för det material som framkommit i studien (Kvale, 1997).
Bearbetning av data
Efter intervjuerna lyssnade författarna av ljudinspelningarna och transkriberade dem.
Intervjuerna numrerades och författarna satte ut radnummer och sidnummer på
transkriberingarna för att underlätta vid analysen. Även transkriberingarna fördes över på en CDskiva som förvaras inlåst. Författarna genomförde en innehållsanalys på manifest nivå, inspirerad
av Graneheim och Lundman (2004), som innebär att endast det som verkligen står i
analysenheten kommer analyseras, till skillnad från den latenta nivån som analyserar den
underliggande betydelsen i vad som uttryckts. Både manifest och latent nivå har att göra med
tolkning men tolkningen varierar i djup och nivå av abstrahering.
Innehållsanalysen började med grundlig läsning där författarna tillsammans läste varje
transkriberad intervju och sedan plockade ut meningsbärande enheter ur texten. I samråd med
handledaren bestämde sig författarna för att tillsammans plocka ut de meningsbärande enheterna
eftersom författarna då under arbetets gång kunde diskutera och reflektera över texterna. En
slumpvis utvald transkription skickades till handledaren som plockade ut meningsbärande
enheter i relation till syftet. Därefter träffades författarna och handledaren för diskussion om
meningsbärande enheter för att uppnå koncensus, vilket ökade trovärdigheten i dataanalysen.
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Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna enskilt av författarna och kortades ner
utan att förlora kärnan i de meningsbärande enheterna. Efter kondenseringen genomfördes
enskilt en avgränsad kodning av materialet, vilket innebar att de kondenserade enheterna
tolkades utifrån författarnas reflektioner. Efter kodningen gick författarna tillsammans igenom
materialet för att säkerställa koncensus. Avslutningsvis jämfördes, analyserades och
sammanställdes koderna till tio subkategorier där ingen kod kunde passa in i någon annan
subkategori. Vidare sorterades subkategorierna under två kategorier utifrån hur de kunde länkas
samman till varandra. Avslutningsvis sattes ett övergripande tema som svarade på studiens syfte
och sammanfattade den underliggande betydelsen i alla delar från kondenserade
meningsenheterna till kategorierna, se tabell 2.
Tabell 2. Exempel ur studiens analysprocess
Reflektionskod Subkategori Kategori
Meningsbärande Kondenserad
enhet
meningsbärande
enhet
Så att jag
schemalägger
väldigt mycket
och har gjort
hela
tiden…ända sen
jag fick min
stroke och fick
komma
hem…för att
komma ihåg
saker och att
saker ska bli
gjorda. Jag
behöver väldigt
mycket struktur
på min dag.

Konstaterar
behov av
struktur och
planering för
minne och
utförande av
aktivitet

Behov av
struktur och
planering

Planering

Tema

Aktivitetsbalans Upplevelser
i vardagen
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Resultat
Upplevelser i vardagen
Sammanställningen av analysen resulterade i tio subkategorier som ledde fram till de två
kategorierna aktivitetsbalans och aktivitetsobalans och slutligen temat Upplevelser i vardagen, se
figur 1.

Figur 1 Analysresultat av studien.
Aktivitetsbalans
Tillfredsställelse i livet
Resultatet visade att halva gruppen av deltagare upplevde tillfredsställelse i sitt liv och att det
bidrog till aktivitetsbalans. Livet upplevdes annorlunda än tidigare och trots viss tveksamhet till
hur livssituationen skulle bli, upplevdes livet numera som trivsamt och normalt. En deltagare
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menade att skadan i efterhand bidragit till en positiv upplevelse genom känslan av ett inre lugn
som inte funnits där tidigare och att denna känsla genererat till tillfredsställelse i livet.
“Jag upplever den (vardagen) som att jag, jag har det bra, alltså jag fungerar bra tycker jag”
“nu kan jag tycka att jag har ett normalt liv”
Studiens resultat visade att ett lugnt tempo i vardagen bidrog till upplevd aktivitetsbalans och en
känsla av tillfredsställelse. Vardagen kändes mer hanterbar i ett lugnt tempo och bidrog även till
välmående. Efter arbetet upplevdes hemmets lugn som skönt och avkopplande. Upplevda
bakslag på grund av för högt tempo i vardagen hade gett erfarenhet som bidragit till att dra ner på
tempot hos en av deltagarna.
“jag trivs med det här lite lugnare...när jag får göra saker på mitt eget sätt, i min egen takt, så
funkar liksom min dag och då mår jag bra”
Daglig sysselsättning
Två deltagare hade en daglig sysselsättning i form av arbete, vilket bidrog till aktivitetsbalans.
Även om det framkom från en deltagare att arbetet var en stor del av livet och att det även
upplevdes som ett fritidsintresse var det på ett positivt sätt. Övriga sex deltagare hade ingen
daglig sysselsättning i form av arbete eller likvärdig daglig sysselsättning. Ett konstaterande att
det blivit mer tid över till hemmet och fritiden uttalades från en annan deltagare utan daglig
sysselsättning. En deltagare menade dock att hantering av vardagen upplevdes som en daglig
heltidssysselsättning.
“Att få igång vardagen är mitt heltidsjobb”
“Jag lever för att jobba”
Planering
Studien visade att någon form av vardagsplanering användes dagligen av de flesta deltagarna
något som ansågs viktigt för att uppleva balans i vardagen. Flera av dem menade att livet bestod
av planering och att den var ett måste för att minnas, att få saker gjorda och att få struktur på
dagen. Planering var i många fall en vana sedan rehabiliteringstiden och utfördes både för dagens
10

och veckans aktiviteter. Flera av deltagarna hade detaljerat välplanerade dagar i kalendrar med
beskrivningar om vad som skulle utföras och när det skulle göras. Detta var nödvändigt för att
något skulle utföras under dagen och en deltagare benämnde sin kalender som livsbok.
Återkommande händelser i veckan planerades, till exempel sjukgymnastik. Planeringen
upplevdes även som ett behov för att känna välmående i vardagen.
”Utan allt måste ju vara planerat i min vardag för att jag ska må bra”
“Nä men alltså det är ju…planering är ju a och o”
“står där ingenting, så gör jag ingenting”.

Vila
Drygt hälften av deltagarna tillämpade någon form av vila dagligen, planerad eller oplanerad, för
att uppnå aktivitetsbalans i vardagen. Vilan utfördes inte alltid enbart genom en stillsam stund
utan utfördes även aktivt i samband med promenader. Då planering för vila inte fanns utfördes
vila då tröttheten gjorde sig påmind, vilket upplevdes som ett måste för att fungera. Olika slags
planeringar för vila utfördes, dels genom punktligt nerskriven daglig planering och dels genom
en daglig rutin som utfördes som en mellanlandning efter arbetsdagens slut. Medvetenhet kring
behovet av daglig vila fanns men ibland slarvades det med att utföra den. Vilobehovet var större
vid tiden efter skadan och hade med åren minskat. Flera av deltagarna menade att vila inför och
efter en större händelse, som till exempel ett kalas, var ett måste att genomföra för att kunna orka
delta i händelsen.
“Nu kan jag tänka att mina hundpromenader är en form av vila”
”Ett par gånger under dagen brukar jag antingen sätta mig ner eller lägga mig en stund”
Insikt och värderingar
Knappt hälften av deltagarna hade insikt om aktivitetsbalans. Något som bidrog till detta var
erfarenhet efter upplevda bakslag och självkännedom. Insikt om hur hög arbetsnivån skulle vara
för att fungera och insikt om vikten av balans mellan aktiviteter nämndes i resultatet. Dessutom
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påtalades insikt om vikten av återhämtning efter för hög belastning. En deltagare nämnde att
kännedom om kroppens signaler numera gav insikt om aktivitetsbalans.
“man trillar inte lika långt nu när det gått snart tre år sen som när det gått ett år”
Resultatet visade att deltagarna medvetet värderade sina aktiviteter och att de på det sättet kunde
motverka aktivitetsobalans genom att vara mer aktsamma i sina val. Utifrån värderingar om att
utförandet av aktivitet kunde upplevas energikrävande, gjordes medvetna val om att delta i
aktiviteten eller inte. En deltagare menar att även om ork fanns för tillfället så gjordes
värderingar kring att välja bort aktiviteter.
“Alltså man kan ju göra ett val, att gör jag detta nu så kommer jag att vara dålig i morgon...är
det värt det?”
Aktivitetsobalans
Otillfredsställelse i livet
Hälften av deltagarna uttryckte att de upplevde en viss otillfredsställelse med sin nuvarande
livssituation och uttalade en önskan om förändring, men upplevde sig dock vara på väg mot
förbättring. En deltagare uttalade att det är stor intellektuell skillnad efter skadan och att allt tar
längre tid än tidigare. Resultatet visade också att initiativförmågan försämrats sedan skadan och
en känsla av att inte uppleva någon riktig vardag fanns. Svårigheter i att leva ett självständigt liv
och önskan om att bli normal igen uttrycktes. En deltagare uttryckte ett behov av att vara mer
ensam än önskat för att vardagen skulle fungera. Önskan om att kunna klara av mer i vardagen
uttalades och ingav en känsla av otillfredsställelse.
“nej så som mitt liv ser ut idag skulle jag ju inte vilja att den ser ut resten av livet, men det
känns som man ständigt är på väg framåt”
“Jag är inte riktigt där jag vill vara än”
Önskan om, men oförmåga till daglig sysselsättning
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Resultatet visade att tre av deltagarna uttryckte önskan om att ha ett arbete eller en form av
daglig sysselsättning. Det framkom hopp och önskan om att kunna återgå till arbetsträning samt
önskan om en daglig sysselsättning som skulle kännas meningsfull och ge energi.
“Dels så skulle jag vilja ha liksom en bestämd sysselsättning En daglig aktivitet eller vad vi ska
säga. Som kändes meningsfull och som inte bara tog energi utan som även gav energi”.
Trots önskan om en daglig sysselsättning upplevdes det av deltagarna som svårt att genomföra.
Bristen på ork påtalades som en faktor som gjorde det svårt att ha en daglig sysselsättning och en
deltagare menade att om dagsplaneringen skulle fallera så fungerar det inte att arbeta. Upplevd
stress och ansvarstagande i samband med tidigare arbete var faktorer till aktivitetsobalans då
stressen påverkade deltagarna negativt.
“Mm... Ah, det kostar mycket hela tiden... Det går åt... Ibland så tänker jag att åh, nu skulle jag
nog kunna hitta mig ett jobb eller nåt pyssel men äh, det behövs ju bara att jag tappar en dag i
almanackan och missar ett möte”.
“För att år sen så jobbade jag halvtid och tillvaron va alldeles för stressig och jag hade
verkligen inte balans utan det va bara jobb”
Spontana händelser
I resultatet framkom upplevelser om att förmågan till spontanitet i vardagen försvunnit efter
skadan. Att spontant åka iväg på någonting upplevdes omöjligt och spontana aktiviteter ledde till
att resten av veckan var förstörd. Spontana händelser ledde till att pågående aktivitet upphörde
och oförmåga att återgå till aktivitet för att återuppta och slutföra den fungerade inte. Känsla av
oro och upplevelse av att inte kunna tänka klart om oförutsedda händelser inträffade uttalades.
“Just spontaniteten...det här att ja men jag sticker dit, jag sticker hem till henne och tar en fika,
det finns inte, det finns inte i min sinnesvärld mer”
Trötthet och brist på ork
Samtliga deltagare utom en påtalade att de upplevde trötthet. En deltagare menade att livet såg ut
ungefär som tidigare, men med mer trötthet. Resultatet visade att upplevelse av riktig pigghet
inte infann sig längre trots mycket sömn. Trötthet upplevdes ofta komma som en konsekvens av
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aktivitet och att yttre stimuli många gånger bidrog till ökad trötthet under aktivitetsutförandet.
Även orken påverkades ofta negativt av hjärnskadan och önskan om att orka mer i vardagen
uttrycktes. Aktivitetsförlust och upplevelser av negativt påverkade sociala relationer var följder
som kommit på grund av brist på ork.
“Men nu har jag liksom att jag ska träffa henne nästa lördag så att ja, och det, alltså det är
roligt men sen vet jag också att det tar, sen är det några dagar efter där som jag kommer va
rejält trött”
“Jag skulle gärna va mer utåtriktad, utåtriktad socialt men det känns ofta som att orken inte
räcker till”
Förlust av aktiviteter
I intervjuerna framkom upplevelser av förändringar och förlust av fritidsaktiviteter i livet. Det
framkom även en upplevd saknad att utföra vardaglig sysselsättning, att ha någonting att göra
under dagen. Deltagarna konstaterar att de tvingats välja bort fritidsaktiviteter och upplever att
bortval av aktiviteter var nödvändigt för att uppnå aktivitetsbalans. En tidigare mycket aktiv
deltagare uttryckte en önskan om att kunna återuppta åtminstone ett av sina tidigare
fritidsintressen och en annan deltagare menade att endast en aktivitet kunde utföras under dagen
och att andra aktiviteter blir lidande för detta. Studiens resultat visade även att miljön i vissa fall
påverkade val av aktivitet då yttre stimuli i sociala miljöer upplevdes påfrestande och att fritiden
mest spenderades hemma.
“Så det är väldigt annorlunda, det liksom, jag läste väldigt mycket, gick mycket på
föreläsningar, konserter och sånt, det kan jag inte idag för att ljudvolymen den stör mig så”
“Jag saknar att gå till jobbet och att göra något under dagen”

Diskussion
Resultatdiskussion
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Syftet med studien var att undersöka hur personer med kognitiv nedsättning på grund av
förvärvad hjärnskada upplever aktivitetsbalans i sin vardag. Genom resultaten framkom det att
deltagarna upplevde aktivitetsbalans eller aktivitetsobalans i sin vardag. Författarna menar att
studiens resultat kan öka förståelsen för hur personer med en kognitiv funktionsnedsättning
upplever sin vardag.
Aktivitetsbalans
Flera av deltagarna upplevde att de hittat ett nytt sätt att leva som de var tillfredsställda med,
vilket är i enlighet med Jumiskos (2005) tankar om strävan efter en ny normalitet. Det framkom
även i studien att ett lugnt tempo i vardagen bidrog till känsla av tillfredsställelse. Enligt
Krogstad (2010) är nedsatt tempo eller långsammare takt utmärkande vid alla hjärnskador och en
försämring sker i förmågan att utföra handlingar snabbt. Detta stämmer överens med studiens
resultat, då deltagarna påtalade ett lugnare tempo i vardagen än tidigare vilket bidrog till en
hanterbar, tillfredsställd och normal vardag som upplevdes trivsam. Tillfredsställelse i vardagen
är viktigt för att uppleva aktivitetsbalans (Wilcock, 2006) och vidare visar en studie att hög
tillfredsställelse uppnåddes genom att balans fanns i det dagliga livet (Håkansson, Dahlin-Ivanoff
& Sonn, 2006).
Två av studiens deltagare hade arbete och dessa upplevde aktivitetsbalans. Meyer (1977) och
Fischer (2002) menar att arbete är viktigt för att uppnå aktivitetsbalans. En studie av Medin
(2006) visar även att återgång till arbete efter förvärvad hjärnskada kan ha en positiv effekt för
välmående, tillfredsställelse i livet och självförtroendet, något som även stöds av Wilcock (2006)
som menar att vara aktiv ger tillfredsställelse och mening med livet. Författarna uppfattar det
som att de deltagarna som har återgått till arbete upplever tillfredsställelse då deras nuvarande liv
påminner om livet innan skadan. Detta påtalas i en studie av Eklund, Hansson och Ahlqvist
(2004) där det framkom att personer som regelbundet deltar i någon daglig sysselsättning
förutom mer struktur i vardagen, även interagerar med fler människor och upplevde mer
tillfredsställelse i vardagslivets aktiviteter.
Någon form av planering användes av flera av studiens deltagare för att komma ihåg saker, för
att få saker gjorda och för att få struktur på dagen. Planering var ofta en vana sedan
rehabiliteringstiden och ett behov för upplevelse av välmående i vardagen. Liknande resultat
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framkom i en studie av Dirette (2002) där deltagarna i studien menade att behovet av planering
och att anteckna saker uppstått efter hjärnskadan, vilket var nödvändigt för att utföra aktiviteter
och ingav trygghet i förmågan att fungera i vardagen. Ehrenfors, Grek, Ljung och Sandström
(2004) menar att personer med förvärvad hjärnskada kan ha stor hjälp av en individuell plan för
att få ett fungerande liv. Planen kan ses som en karta som ger överblick, inflytande och
delaktighet i olika aktiviteter, vilket författarna tycker kan jämföras väl med studiens resultat
som visar på ett stort behov av planering hos flera av deltagarna, för att aktivitet ens ska utföras
och att aktivitetsbalans ska kunna uppnås.
Vila, planerad eller oplanerad, påtalades som ett behov både före och efter en aktivitet för att
orka genomföra aktiviteten. För att undvika aktivitetsobalans menar Wilcock (2006) att det är
viktigt för hälsan att ha en balans mellan vila och aktivitet, något som studiens deltagare verkade
medvetna om då de hade planerad vila. Rönnbäck, Persson och Olsson (2007) påtalar att för
personer med förvärvad hjärnskada räcker det inte med en kort paus från en aktivitet för att bli
pigg, utan det behövs regelbundna pauser och ordentlig vila. Detta framkom även i författarnas
studie, då deltagarna menade att vila upplevdes som ett behov för att fungera.
I en studie av Dirette (2002) uttalade deltagarna att de fått insikt om sina kognitiva nedsättningar
genom att utföra aktiviteter de gjorde innan skadan, och därmed upptäckt att förmågan att utföra
aktiviteten försämrats. I författarnas studie framkom liknande resultat då deltagarna påpekade att
det krävdes bakslag och erfarenheter innan de fick insikt om sin nuvarande förmåga att utföra
aktiviteter. Detta påtalas även av Guidetti och Tham (2002) som menar att personer som drabbats
av förvärvad hjärnskada behöver praktiskt få utföra aktiviteter för att få erfarenhet om sin nya
livssituation. Uttalande om att kännedom om kroppens signaler gav möjlighet till
aktivitetsbalans, vilket stärks av Godfrey och Townsend (2008) som menar att genom att lyssna
på de signaler som kroppen förmedlar är det möjligt att behärska och övervinna begränsningar
som upplevs vid kronisk sjukdom och funktionshinder. Ökad aktsamhet om val och värderingar
av deltagande i aktiviteter var viktigt för tillfredsställelse i vardagen, vilket stöds i studien av
Carlsson, Möller och Blomstrand (2009) som visar att personer som drabbats av förvärvad
hjärnskada fått ett nytt perspektiv på livet, att de var mer aktsamma och inte tog livet för givet.
Aktivitetsobalans
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Kielhofner (2007) menar att aktiviteter i vardagen är bra för människans välbefinnande och
författarna tror att deltagarnas upplevelser av otillfredsställelse i livet och önskan om att kunna
utföra mer i vardagen kan vara sammankopplat med önskan om fler aktiviteter i vardagen. Detta
stärks av Finlay (2004) som anser att långtråkighet på grund av brist på dagliga aktiviteter kan
leda till aktivitetsobalans och Moyers (2005) som menar att aktivitetsobalans i vardagen kan leda
till att hälsa och välbefinnande påverkas negativt. I studien framkom att initiativförmågan har
förändrats efter skadan, vilket även påvisas av Krogstad (2010) som menar att kognitiva
nedsättningar kan ge svårigheter med bristande initiativförmåga. Upplevd intellektuell skillnad
efter skadan och att allt tog längre tid nu än tidigare uttalades i studien, något som Rönnbäck,
Persson och Olsson (2007) beskriver som en konsekvens av hjärntrötthet. Önskan om att leva ett
självständigt liv och att bli normal uttrycktes, vilket även framkom i en studie av Carlsson,
Möller och Blomstrand (2009) där deltagarna uttryckte att det viktigaste efter hjärnskadan var att
hitta strategier för att klara sig själva i vardagliga situationer och känna tilltro till sin egen
förmåga.
Flera av deltagarna hade önskan om, men oförmåga till att utföra någon slags daglig
sysselsättning. Enligt Meyer (1977) är arbete en del i vardagen som bör finnas med för att
människan ska uppleva aktivitetsbalans. Då de flesta av deltagarna inte hade något arbete tror
författarna att deltagarnas önskan om att kunna arbeta eller ha en daglig sysselsättning även kan
ha sin grund i önskan om aktivitetsbalans. Även Wilcock (2006) belyser betydelsen av daglig
sysselsättning och menar att meningsfullt och betydelsefullt arbete bidrar till välbefinnande,
vilket framkom i studien då en deltagare uttryckte önskemål om en meningsfull och
energigivande daglig sysselsättning. Fastän önskan om daglig sysselsättning uttrycktes av flera
deltagare i olika åldrar, upplevdes det svårt att kunna genomföra. Detta påtalar även Krogstad
(2010) som menar att kognitiva nedsättningar kan ge koncentrationsproblematik och kan leda till
svårigheter för personen att engagera sig i aktiviteter som är produktiva och självutvecklande.
Känsla av stress upplevdes som ett hinder för att återgå till arbete, vilket författarna tror kan ha
berott på ökad stresskänslighet på grund av deras hjärnskada, vilket är i linje med Perbal,
Couillet, Azuovi och Pouthas (2003) forskning som visade att personer med nedsatt kognition är
extra känsliga för stress. Oförmåga till arbete tror författarna kan härledas till deltagarnas brist på
ork och oförmåga att utföra en aktivitet under en längre tid. Rönnbäck, Persson och Olsson
17

(2007) beskriver i sin studie att regelbundna pauser och tid för återhämtning i samband med
aktivitet behövs för personer med förvärvad hjärnskada, men kan vara svårt att hinna genomföra
då många arbeten måste färdigställas inom en viss tidsram.
Upplevelser om förmåga till spontanitet har försvunnit i vardagslivet och oro uttrycktes inför
hantering av oförutsedda händelser, vilket Wilcock (1993) menar i förlängningen kan leda till
aktivitetsobalans. I resultatet framkom att om en aktivitet avbröts på grund av en spontan
händelse kunde aktiviteten inte återupptas och slutföras, vilket stärks i studien av Carlsson,
Möller och Blomstrand (2004) som menar att förmågan att avsluta aktiviteter försämras på grund
av kognitiva nedsättningar efter en förvärvad hjärnskada. I samma studie framkommer att
personer med förvärvad hjärnskada upplever en känsla av oförutsägbarhet som leder till att
personerna avstår från att göra saker spontant, vilket resultat från författarnas studie även
påvisar.
Ständig trötthet och känslan av att aldrig vara riktigt pigg påtalades samt att tröttheten ökade i
samband med aktivitet och framför allt i sociala miljöer med yttre stimuli. Detta förklaras av
Rönnbäck, Persson och Olsson (2007) som menar att sjuklig eller mental uttröttbarhet ofta
förekommer efter en förvärvad hjärnskada och att upplevelser som att energin “tar slut” efter en
aktivitet där hjärnan varit mer aktiv är vanligt. Även Ingles, Eskes och Phillips (1999) påvisade i
sin studie att aktiviteter som kräver fysiska och psykosociala förmågor påverkades av trötthet
som uppstått efter stroke, vilket även framkom i författarnas resultat då trötthet upplevdes snabbt
ökande i samband med fysiska aktiviteter. I Lawrence (2010) studie framkom att personer med
förvärvad hjärnskada inte orkade delta i olika sammanhang på samma sätt som tidigare, vilket
även nämndes i författarnas studie då upplevelser kring sociala relationer påverkats negativt som
följd av brist på ork.
Upplevd förlust och förändringar av främst fritidsaktiviteter uttalades, vilket författarna tror kan
bidra till upplevelser av att aktivitetsbalansen påverkas negativt. Detta stärks av Meyer (1977)
och Fischer (2002) som menar att balans mellan arbete, fritid, vila och sömn behövs för att uppnå
aktivitetsbalans och enligt Townsend och Polatajko (2007) finns det hos varje person ett behov
och en vilja att delta i meningsfulla aktiviteter. Miljöer med många perceptuella intryck bidrog
ibland till att aktiviteter valdes bort, vilket även Röding, Lindström, Malm och Öhman (2003)
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menar, då det sociala livet kan påverkas negativt efter en förvärvad hjärnskada eftersom den
drabbade ofta avstår från att gå ut i för personen krävande miljöer. Krogstad (2010) menar att
sociala situationer med många närvarande som pratar samtidigt kan vara svårt att hantera, vilket
även uttrycktes i studien då deltagarna upplevde detta i samband med exempelvis föreläsningar
och konsertbesök.
Metoddiskussion
Författarna ansåg att en kvalitativ ansats var att föredra då studiens syfte var att fånga
deltagarnas upplevelse i vardagen genom att förstå och beskriva den, vilket styrks av Kvale
(1997) och valet av ansats för studien anses vara viktig för att uppnå trovärdighet enligt
Graneheim och Lundman (2004). Eftersom det är svårt att mäta resultaten av personliga
upplevelser, menar författarna att det bästa sättet att fånga dem är genom intervjuer, vilket
författarna anser kan jämställas med Wallén (1993) och Krag Jacobsen (1993) som menar att
bästa sättet att fånga upplevelser är genom samtal. Författarna menade att insamling av data
genom intervju var att föredra framför insamling via enkät, eftersom författarna hade möjlighet
att vid behov förtydliga frågorna och ställa följdfrågor. Endast de följdfrågor som fanns med i
intervjuguiden ställdes och endast vid ett intervjutillfälle behövde en fråga förtydligas. I samband
med analysen framkom att intervjuguidens fråga angående sociala relationer inte mynnade ut till
resultat som kunde användas då de inte svarade på studiens syfte.
För att deltagarna inte skulle känna sig i numerärt underläge och för att minska stressen för dem
(Krag Jacobsen, 1993) genomförde författarna intervjuerna var för sig. Detta skulle kunna
minska pålitligheten i studien då det finns en risk att författarna framför intervjufrågorna
omedvetet på olika sätt och detta skulle kunna göra att olika svar från deltagarna erhölls, men för
att styrka detta användes den egenkonstruerade intervjuguiden av båda författarna.
Intervjuguiden med underfrågor gjorde att data med samma fokus samlades in från deltagarna
och att denna svarade på studiens syfte, vilket stärks av Polit och Hungler (1999). Svårigheter att
tolka information ledde till att en deltagare missuppfattade en intervjufråga, vilket kan ha
påverkat pålitligheten i svaret på frågan. För att förbereda personerna inför intervjun kunde
intervjufrågorna bifogats i informationsbrevet, vilket även påtalades av en deltagare. Författarna
anser dock att de svar som framkommit svarar väl på studiens syfte. En faktor som styrkte
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trovärdigheten var urvalsgruppens spridning i kön, ålder, typ av skada, tid sedan skadan
inträffade och erfarenheter. Detta resulterade i att intervjufrågorna besvarades utifrån många
olika aspekter, vilket stöds av Patton (1987) och Adler och Adler (1988). En studie på ett större
antal deltagare kunde möjligen ha gett ett annorlunda resultat men var på grund av tidsbrist inte
möjligt för författarna.
Författarna gav deltagarna möjlighet att själva välja plats för intervjun för att deltagarna skulle
uppleva trygghet i intervjusituationen vilket stöds av Lantz (2007). De flesta valde att
intervjuerna skulle genomföras i deras hemmiljö, vilken för dem kändes lugn, trygg och
avslappnad, vilket även ses som en fördel enligt DePoy och Gitlin (1999) då de menar att det är
betydelsefullt för intervjupersonen att känna sig så bekväm som möjligt. Två av intervjuerna
genomfördes via telefon vilket innebar att möjligheten att tolka kroppsspråk, mimik och
omedveten kommunikation gick förlorad. För att undvika detta hade möjligen ett telefonprogram
som Skype kunnat användas kombinerat med webkamera. Detta kräver dock att deltagaren
känner till och kan hantera både dator och telefonprogram.
I studiens resultatdel valde författarna att presentera resultaten med tydliga rubriker och lämpliga
citat som lämnar öppet för läsaren att söka efter egna lösningar, vilket Graneheim och Lundman
(2004) menar stärker överförbarheten till andra studier. Studien innehåller även en tydlig
beskrivning av de olika delarna av studiens genomförande, exempelvis datainsamling,
urvalskriterier och dataanalys, vilket Polit och Hungler (1999) menar styrker överförbarheten till
liknande studier.
Under studiens gång samarbetade handledaren och författarna i analysarbetet och diskussioner
dem emellan ledde fram till koncensus, som enligt Malterud (1998) stärker studiens trovärdighet
och pålitlighet. Författarna hade god kontakt med handledaren som regelbundet läste och gav
feedback på författarnas arbete. Graneheim och Lundman (2004) menar att samarbete mellan
författare och handledare ökar trovärdigheten då det ger en överenskommelse om att relevant
data tas med och irrelevant data sorteras bort.
Eftersom författarna inte är några vana intervjuare, borde pilotintervjuer genomförts innan
intervjutillfällena med studiedeltagarna för att träna upp intervjuteknik. Detta styrks av Bell
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(2006) som menar att träning av intervjuutförande bör tillämpas innan de riktiga intervjuerna ska
utföras för att stärka sin roll som intervjuare. Författarna hade då även kunnat justera frågorna i
intervjuguiden. En fråga som inte innefattade upplevelser hade kunnat tas bort och frågorna som
berörde upplevelser hade kunnat förstärkas med följdfrågor för att vaska fram fylligare svar.

Slutsats
Studien visade att aktivitetsobalans påverkades av faktorer som trötthet, kraft saknades till att
utföra aktiviteter, till att arbeta och till att upprätthålla sociala relationer. Aktivitetsbalans
upplevdes av deltagare som uttalade att de hittat tillfredsställelse i sin nya livssituation. En
meningsfull, energigivande daglig sysselsättning önskades för att uppnå aktivitetsbalans.
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Bilagor
Bilaga 1
Intervjuguide
1. Hur gammal är du?
2. Hur länge sedan är det du fick din skada?
3. Vilken typ av skada har du?
4. Hur fick du din skada?
5. Hur ser en vanlig dag ut för dig från morgon till kväll?
- Personlig hygien
- Arbete
- Fritid
- Vila
6. Hur upplever du din vardag?
- Upplever du balans i vardagen?
7. Vilka förändringar har uppstått i din vardag efter skadan?
- Hur gör du för att hantera förändringarna?
- Hur upplever du att förändringarna påverkar din vardag?
8. Upplever du någon förändring i dina sociala relationer?
9. Önskar du att din vardag vore annorlunda?
- I så fall hur?
- Är det något du kan påverka?
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