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Abstract

Each year about 25 000 people in Sweden contract brain injuries. The aim of my study was to
find out how people with an acquired brain injury change their self- consciousness, because of
changed relations to the networks. The network was divided into the social network: family
and self-chosen relations, and the professional network: Human Service Organizations based
upon occupation and characterized by an asymmetric state of power.

My primary data were eight in-depth interviews with people suffering from permanent
cognitive injuries. My secondary data were the approach of symbolic interactionism, coping
theory, the concepts of Human Service Organizations (Hasenfeld) and of power (Foucault).

The conclusion of my study was that all braininjured suffered from losses of  family
relationships, friendships and vocational relations and that all social roles had become
asymmetric. The absence of  knowledge about the consequences of the injury made it hard to
adapt. Furthermore, the braininjured individuals experienced how their self-confidences
deteriorated. Thus they had to fight negative self-esteem.

Moreover, the relations to the professional network were negative, characterized by feelings
of confusion, agony and alienation - a consequence of the fact that the co-ordination of
different actions performed by Human Service Organizations had been put on the braininjured
themselves. Negative was also a sense of loss of identity, created partly because the HSO held
them in disbelief, partly because HSO officials were frequently replaced.

Finally, it is obvious that Human Service Organizations create a context in which the
braininjured feels even more handicapped and frustrated.
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Förord

Ett varmt och djupt känt tack till de personer som har låtit sig intervjuas för denna uppsats.
Jag är medveten om att intervjuerna har inneburit en stor ansträngning för dem, kostat mycket
energi och därför känner jag tacksamhet över att de så öppenhjärtigt har delat med sig av sina
upplevelser och tankar.

Jag har försökt att förvalta deras berättelser efter bästa förmåga.

Ett stort tack också till Tord Jacobson som stått ut med många funderingar via e-post och
tålmodigt ”bollat” tillbaka tankar och goda råd att gå vidare med. Hans berömda ”rödpenna”
har bidragit avsevärt till att uppsatsens läsbarhet ökat.

Öland i oktober 2000

Ulrika Järkestig Berggren
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1.  INLEDNING

1.1  Mitt intresse

Under slutet av 1980-talet arbetade jag på neurokirurgiska kliniken i Linköping som
undersköterska med intensivvårdsövervakning av patienter som drabbats av skallskada. Jag
mötte unga människor, som bokstavligen svävade mellan liv och död, och deras anhöriga,
som befann sig i akut kris. Ifrån denna intensivvårdsavdelning försvann patienterna när de
vaknat upp igen och kunde flyttas, oftast till ett sjukhus på hemorten. Jag funderade ofta på
vad som skulle hända dessa människor fortsättningsvis.

Sedan mitten av 1990-talet arbetar jag på Landstingets vuxenhabilitering som kurator och
under de senaste åren också som kurator i hjärnskadeteamet i Kalmar (se förklaring 1.4.4).
Där möter jag ofta människor som jag kunde ha mött på intensivvårdsavdelningen ett antal år
tidigare. Jag förvånas och förskräcks ofta över hur komplicerat livet blev för dessa människor.
Trots att inga funktionshinder syns utanpå är livet så förändrat på grund av hjärnskadan.

1.2. Bakgrund

Utgångspunkten för min studie är att stora delar av livet förändras efter en hjärnskada, även
självbilden förändras. Frågan är vad som händer med den hjärnskadade människans självbild,
d v s hur förändras den? Uppsatsens titel är ett citat från en av mina intervjupersoner. Citatet
beskriver i all sin korthet hur en människa ser på sig själv efter att ha drabbats av en
hjärnskada.

Enligt Socialstyrelsens rapport (1993:9, s 9) saknas en allmänt vedertagen och distinkt
definition av begreppet ”hjärnskada”. Vad som avses med hjärnskada är därför beroende av
sammanhanget. Den litteratursökning som jag genomfört visar att flertalet studier, FOU-
rapporter, avhandlingar och projekt avser antingen skada orsakad av trauma utifrån
(s k traumatisk hjärnskada) och subaraknoidalblödning, t ex Socialstyrelsen 1993:9, eller
stroke, t ex SoS-rapport 1997:9. Stroke är en starkt åldersrelaterad sjukdom varför flertalet
studier är inriktade på äldre personer (SoS-rapport 1997:9, Löfgren, B 1999).

Det finns dock studier som behandlar traumatisk hjärnskada och blödningar tillsammans med
stroke. Exempel på detta är en undersökning genomförd av Neurocentrum och
Vuxenhabiliteringen i Uppsala, på personer som drabbats av blödning, stroke eller traumatisk
hjärnskada och som har haft kontakt med Neurocentrum, Vuxenhabiliteringen eller AMI
under 1997. En av slutsatserna i denna undersökning är att upplevelser och svårigheter i
förhållande till omgivningen är likartade oavsett skadetyp (Eriksson m fl, 2000 s 31). Ett
annat exempel, som även detta är nära knutet till klinisk verksamhet och rehabilitering, men
gäller barn med hjärnskada efter infektioner, traumatisk hjärnskada, tumörer och stroke, är ett
projekt i Landstinget i Västerbotten. Deras slutrapport till Socialstyrelsen beskriver
uppbyggnaden av neurorehabilitering för hjärnskadade barn och ungdomar (Folkesson, C m fl
1998).
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På grund av den tidigare nämnda avsaknaden av vedertagna begrepp uppstår svårigheter när
det gäller att ta fram data t ex på hur många människor som har drabbats av hjärnskada.
Epidemiologiskt centrum har gjort en sökning i patientregistret (Socialstyrelsen, pers.
kontakt) och dessa siffror kan antyda hur omfattande denna problematik är. Sökningen visar
det antal människor som 1998 fick diagnosen hjärnskada. Siffrorna är uppdelade på olika
typer av skador och sjukdomar: 670 människor drabbades av infektioner i hjärnan, 3 518
människor hade en hjärntumör, 8 775 drabbades av blödningar i hjärnan, 2 260 individer
ådrog sig hjärnskada genom trafikolycka.

Socialstyrelsen anger att förekomsten av traumatiska hjärnskador (orsakade av trauma utifrån)
är ca 25 000/ år, varav de flesta är av s k grad 1 typ, i folkligt tal ungefär detsamma som
hjärnskakning (Socialstyrelsens medicinska faktadatabas - MARS: State of the Art). I SoS-
rapport 1997:9 uppges att ca 35 000 människor årligen drabbas av stroke (s 7).

Det akuta omhändertagandet och den neurokirurgiska specialistvården har gjort stora framsteg
under de senaste tjugo åren. Idag finns kunskap om behandling som förhindrar att sekundära
hjärnskador uppstår, d v s skador som tillstöter på grund av den primära hjärnskadan. Detta
har lett till att fler människor överlever svåra tillstånd. Trots dessa framsteg i det akuta skedet
är ändå traumatisk hjärnskada den vanligaste dödsorsaken hos barn och yngre vuxna i
västvärlden och den främsta orsaken till livslång funktionsnedsättning och handikapp
(Socialstyrelsens medicinska faktadatabas - MARS: State of the Art).

Ovanstående nämnda siffror är grundade på antalet ställda diagnoser. Hur stort mörkertalet är,
d v s hur många människor som har icke diagnostiserade hjärnskador, är föremål för
diskussion. Medvetenheten har ökat om att till synes lättare hjärnskakningar (commotio
cerebri) kan leda till kvarstående besvär och utvecklas till ett kroniskt postcommotionellt
syndrom, d v s kvarstående besvär av yrsel, koncentrations- och minnessvårigheter
(Socialstyrelsens medicinska faktadatabas - MARS: State of the Art). Kraven på en
specialiserad och adekvat rehabilitering har ökat parallellt med kunskapsutvecklingen, dels
genom ett upplevt behov av specialisering hos yrkesverksam rehabiliteringspersonal och dels
har patientföreningar ställt krav på specialiserad rehabilitering (Söderström, S och Persson, L,
2000 s 350).

Forskningen och kunskapsutvecklingen har skett i snabb takt under 1990-talet framförallt
inom medicin och neuropsykologi. Som nämnts ovan har medicinen gjort stora framsteg vad
gäller den akuta vården (Socialstyrelsens medicinska faktadatabas-MARS) och forskning
pågår intensivt bl a kring skademekanismer avseende lättare hjärnskador (Lewén, A, 1998).
Neuropsykologin har utvecklats i mycket snabb takt under 1990-talet och i år (2000) utkom
den första läroboken i neuropsykologi, skriven av svenska neuropsykologer på svenska
(Nyman, H och Bartfai, A, 2000). Neuropsykologin vilar på grundtankar formulerade av
Aleksandr Lurija (1973). I USA har forskning och utveckling pågått intensivt sedan 1980-
talet, förgrundsgestalter där är bl a Ben-Yishay New York, George Prigatano (1986) . I
Norden är Anne-Lise Christensen, som har studerat hos Aleksandr Lurija , föregångare inom
såväl klinisk verksamhet som forskning, vid Center for Hjerneskade i Köpenhamn.
Neuropsykologisk forskning har i Sverige mycket inriktats på diagnostik (Nyman, H och
Bartfai, A 2000).

En hjärnskada är osynlig och märks först när den hjärnskadade människan ska fungera i sin
vanliga miljö. Många studier visar att det är i det psykosociala sammanhanget som de största
problemen uppstår, d v s i kontakten med anhöriga, vänner, företrädare för olika myndigheter
och i arbetslivet (Prigatano, 1986; Godfrey, 1995; Christensen, 1994).

Flertalet av de studier jag nämnt i detta kapitel är inriktade på ett behandlarperspektiv. I
handikappropositionen (1999/2000:79) konstateras att forskning behövs som utgår ifrån den
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funktionshindrades perspektiv. Av denna anledning är mitt intresse främst fokuserat kring hur
människor som drabbats av en hjärnskada upplever sina sociala relationer till familj och
vänner och hur kontakterna med företrädare för olika människobehandlande organisationer i
samhället, t ex sjukvården, upplevs och påverkar självbilden.

1.3  Syfte och frågeställningar

Ett grundläggande perspektiv i min studie är att individen formar och utvecklar sin självbild i
interaktionen med andra människor. Det är endast möjligt att förstå individens självbild och
vilka handlingar den tar sig uttryck i, utifrån dennes egen tolkning av situationen. Syftet med
min uppsats är därför att beskriva hur människor som drabbats av hjärnskada och genomgått
utredning och i vissa fall grupprehabilitering i hjärnskadeteamet i Kalmar, ser på
nätverksrelationernas betydelse och hur dessa har förändrat och påverkat individens självbild.
Frågor jag har försökt att finna svar på är följande:

Hur upplever hjärnskadade människor sina relationer till det sociala nätverket i förhållande till
hur de var innan skadan?

Hur upplever hjärnskadade människor de kontakter med det professionella nätverk som
tillkommit efter skadan?

Hur påverkas hjärnskadade människors självbild av förändrade gamla och nytillkomna
relationer?

1.4 Uppsatsens disposition

I kapitel 1 presenterar jag bakgrunden till mitt problem samt syftet med uppsatsen och de
frågeställningar jag söker svar på. Jag ger också förklaringar och definitioner av för uppsatsen
centrala begrepp. I kapitel 2 återfinns en redogörelse för metodval och problematisering av
detsamma. Kapitel 3 rymmer en redogörelse för mitt teorival samt tidigare forskning. De
därpå följande kapitlen, kapitel 4, 5 och 6, är analys av resultaten; kapitel 4 är koncentrerat på
relationen till det sociala nätverket, kapitel 5 fokuserar på kontakterna mellan individen och
det professionella nätverket. I kapitel 6, slutligen, granskas självbilden utifrån de två tidigare
kapitlen, på individ-, nätverks- och samhällsnivå. I kapitel 7 görs en sammanfattande
konklusion med koncentration på det sociala- och det professionella nätverket. Här återfinnes
även en kort diskussion av behov av vidare forskning.

1.5 Förklaringar och definitioner av centrala begrepp

1.5.1 Hjärnskada

I litteraturen förekommer olika begrepp som hjärnskada, skallskada, traumatisk hjärnskada,
förvärvad hjärnskada, stroke, hjärnblödning m fl. Det finns inte någon vedertagen definition
av begreppet hjärnskada (Socialstyrelsen, 1993:9, s 9). I min studie är ”hjärnskada” en
övergripande term för skador i hjärnan orsakade av t ex trafikolyckor och misshandel
(traumatisk skallskada), alla former av blödningar (t ex efter brustet anerysm eller
hjärninfarkt), syrebrist, virussjukdomar i hjärnan, giftskador efter exponering eller missbruk
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av lösningsmedel, tumörer i hjärnan. ”Förvärvad hjärnskada” betyder att skadan ej är
medfödd, utan har uppstått senare i livet. Denna undersökning fokuserar på skador förvärvade
i vuxen ålder. Begreppet ”förvärvad hjärnskada” används här synonymt med ”hjärnskada”.

Medicinska diagnoser betraktas ofta inom naturvetenskapliga discipliner som axiom och
anses ha en egen kärna. Dorte Effersøe Gannick skriver om diagnosen som social
konstruktion (Gannick & Launsø, 2000, s 130 ff). Diagnosen skall, istället för ett axiom,
betraktas som en benämning, ett gemensamt begrepp för en rad symtom. Gannick refererar
Wulff som beskriver diagnosen som en kategorisering gjord av människan och med ett
praktiskt syfte: att hjälpa oss att förstå och ibland kunna förutsäga skeenden, d v s göra en
prognos (a.a, 2000 s 133).

Begreppet hjärnskada är i min studie en medicinsk diagnos som ställts efter genomförda
medicinska undersökningar, funktionstester och neuropsykologiska tester. Individens
subjektiva upplevelse av att ha en skada är med andra ord inte invägd i detta begrepp.

Hjärnskada innebär att en del av hjärnvävnaden är förstörd. Eftersom själva hjärnskadan är
osynlig för ögat är det egentligen bara genom dess konsekvenser (symtom) i den skadades liv
som den blir till ett handikapp. Hjärnskadan kan leda till fysiska, psykiska, sociala och
emotionella funktionshinder. I min studie ligger fokus på hjärnskadans sociala och
emotionella konsekvenser, d v s funktionshinder som inte syns. Beroende på vilka centra av
hjärnan som skadats och graden av skada kan funktionsstörningarna bli mycket olika. Vanligt
är dock att minne, koncentrationsförmåga, planeringsförmåga, simultankapacitet och
personlighet påverkas (Socialstyrelsen, 1993:9, s 28; Prigatano 1986 s 4 ff). Många
undersökningar vittnar om att den psykosociala situationen för de människor som drabbas av
hjärnskada påverkas av hjärnskadans funktionsnedsättningar. Ofta kan dessutom individens
egen insikt i hur skadan påverkat dennes sätt att fungera vara mycket begränsad. (Prigatano,
1986, s 12; Trexler, Webb & Zappala, 1994, s 99 ff; Godfrey, 1995, s 3)

1.5.2 Funktionshinder/ handikapp

Under 1970-talet förändrades innebörden av begreppet handikapp från att ha varit en
egenskap till att bli miljörelaterad. WHO har, 1980, skapat en klassifikation för
handikappbegreppet som förkortas ”ICIDH” (International Classification of Impairments,
Disabilities and Handicaps), i syfte att ta fram ett verktyg för analys av handikapp i
internationell forskning och klinisk praktik. Avsikten var också att råda bot på
begreppsförvirring orsakad av att ordet ”handikapp” användes oavsett om praktiker och
forskare talade om funktionssvikt på organnivå (impairment, på svenska ”skada”) eller
aktivitetsbegränsningar på funktionsnivå (disability, på svenska ”funktionsnedsättning”) eller
i betydelsen av möjligheten att fungera i enlighet med normala sociala krav (handicap, på
svenska ”handikapp”). Detta är problematiskt, rent språkligt, då de engelska begreppen inte
har gått att översätta till svenska på ett tillfredsställande sätt (Kohlström, 1996, s 39 ff;
Gullacksen, 1998, s 14 ff).

Sedan 1997 pågår ett revisionsarbete av ICIDH, som förväntas vara klart för publicering 2001
och då under namnet ”ICIDH-2: International Classification of Functioning and Disability”.
WHO har givit ut ett förslag som är under utprövning och heter ”ICIDH-2 Beta-2 Draft July
1999”. I detta dokument har den ovan nämnda klassificeringen nu blivit uppdelad på
funktionsbegränsning, aktivitet och delaktighet. I detta dokument uttrycks klart att
handikappbegreppet ska relateras till och klassificeras utifrån den miljö i vilken handikappet
uppstår:
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ICIDH-2 classifies functioning and disability from the perspective of an individual´s life
circumstances. The unit of classification is therefore the ”domain” of functioning ( the area
where functioning or disability occurs). It is important to note therefore, that in ICIDH-2
persons are not the units of classification. (WHO, ICIDH-2 Beta-2 Draft July 1999, sid 13)

ICIDH-2 klassificerar funktion och handikapp utifrån  individens levnadsförhållanden.
Klassificeringsbegreppet är därför ”funktionsdomänen” (det område där funktionen eller
handikappet gör sig gällande). Det är av denna anledning viktigt att uppmärksamma att i
ICIDH-2 utgör inte personer klassificeringsbegreppet. (förf. övers.)

Begreppet ”funktionshinder” finns inte med i den svenska översättningen av ICIDH, men är
ett allmänt vedertaget begrepp. Både Gullacksen (1998) och Kohlström (1996) har valt att
använda detta, då det på ett tydligt sätt anknyter till den omgivande miljöns betydelse för
graden av funktionshinder. Jag ansluter mig därför till detta synsätt och använder mig av
begreppet ”funktionshinder”. Begreppet ”handikapp” används synonymt med
”funktionshinder” i min studie.

1.5.3 Nätverk

Sociala nätverk som begrepp, initierades av antropologen John Barnes 1954, då han skulle
illustrera på vilket sätt människor i en viss situation relaterar till varandra. Därefter har flera
antropologer, och senare framförallt sociologer, använt och utvecklat begreppet. Elizabeth
Botts studier av familjenätverk i slutet av 1950-talet är bland de mer kända (Mosesson, 1998,
s 226).  I sin definition av sociala nätverk utgår Bott från Barnes: ”Varje person har kontakt
med ett antal personer, av vilka vissa har direkt kontakt med varandra och vissa inte”
(Bergerhed, Forsberg, Hultkrantz-Jeppson 1985, s 22). Bott bygger sedan vidare på och
utvecklar begreppet. Ett nätverk är ett socialt fält där några, men inte alla, har kontakt med
varandra. Ett nätverk har inte klara yttre gränser och vilka som ingår i nätverket är ständigt
föränderligt. Bott för in två nya begrepp: ”tätt bundna nätverk” respektive ”löst bundna
nätverk”. Bergerhed, Forsberg, Hultkrantz-Jeppson förklarar begreppen med att ett ”tätt
bundet nätverk” kännetecknas av att människor i nätverket känner och möter varandra
oberoende av individen. Istället för ”löst bundet nätverk” använder de sig av begreppet ”glest
bundet nätverk” och definierar begreppet som att det är få relationer mellan människorna i
nätverket och flera känner inte till varandra (1985, s 22 ff). Mosesson definierar nätverkets
täthet som ett mått på i vilken grad personerna i nätverket har relationer till varandra (1991, s
98-99).

Bott gör skillnad på informella och formella nätverk. Det informella nätverket består enligt
hennes definition av  kolleger, vänner, grannar och släkt. Dessa har en större känslomässig
betydelse än andra, formella, relationer. Det formella nätverket utgörs av relationer till externa
personer i skola, arbete, kyrka, andra institutioner, föreningar, affärer m m (Bergerhed,
Forsberg, Hultkrantz-Jeppson, 1985, s 22 ff ).

Trost och Levin skriver om nätverk och konstaterar att nätverk består av relativt långvariga,
informella och självständiga kontakter. De påpekar att forskare skiljer sig från varandra i
frågan om de räknar in de formella kontakterna eller inte i det sociala nätverket. Trost och
Levin anser att nätverk är pluralis och att en individ kan ha flera nätverk, som dessutom
varierar efter den aktuella situationen. De kritiserar användningen av nätverk som ett statiskt
begrepp (1996, s 70 ff).
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Jag har i min studie valt att för tydlighetens skull dela upp hjärnskadade människors relationer
i dels det sociala nätverket, dels det professionella nätverket. Till det sociala nätverket räknas
de människor som individen har en känslomässig relation till och som individen själv väljer
att interagera med. Hit kan föras familjen, anhöriga och vänner. Min definition av det
”professionella nätverket” är: yrkesutövare inom privata företag och offentliga förvaltningar
som individen står i ett asymmetriskt  beroendeförhållande till. I min studie är dessa:
arbetsgivaren, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstingets olika vårdgivare,
kommunens omvårdnadsförvaltning och socialtjänsten. Kontakten mellan individen och
yrkesutövaren bygger således på yrkesfunktion, ej på känslomässiga, privata relationer.

1.5.4 Självbild

Självbild är i denna uppsats ett begrepp som anknyter till det teoretiska perspektivet
symbolisk interaktionism. Begreppet ”självbild” står för den process i vilken en människa
skapar och förändrar bilden av sig själv. Denna process sker i samspel med omgivningen, när
människan ser på sig själv med andras ögon och tar över de roller som omgivningen fördelar
till henne (se 3.1.1).

1.5.5 Hjärnskadeteamet i Kalmar

Landstinget i Kalmar län startade 1995 ett projekt, finansierat med statliga stimulansbidrag för
habilitering och rehabilitering, i syfte att utbilda och organisera personal till tre
hjärnskaderehabiliteringsteam placerade i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Gunnel
Ingesson, en av initiativtagarna till projektet, skriver att beslutet att åstadkomma en
hjärnskaderehabilitering kom ur den kunskap som länge varit känd: att kognitiva, emotionella
och beteendemässiga följder av hjärnskada innebär ett större hinder för rehabilitering av
hjärnskadade individer än vad eventuella kvarstående fysiska funktionsnedsättningar innebär.
För att möta denna multidimensionella problematik inom rehabiliteringsverksamheten måste
olika yrkeskategorier samverka om metoder och målsättningar. För att åstadkomma detta
fortbildades personal av olika yrkeskategorier som traditionellt mött hjärnskadade patienter
tidigare: läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykologer och logopeder.
Därefter bildades teamen på de olika orterna (Ingesson, 1999, s 3).
Hjärnskadeteamets verksamhet kan delas in i två huvudverksamheter; utredning av misstänkt
hjärnskada och grupprehabilitering för människor med diagnosticerad hjärnskada.

Utredning av misstänkt hjärnskada
Utredningen består av;

• ett första besök där patienten kommer tillsammans med anhörig. Då sker en
intervju, där skadetillfälle, fysiska, psykiska och sociala följder av skadan,
nätverk, yrkesliv, utbildning m m kartläggs.

• ett större antal medicinska undersökningar av hjärnan, t ex blodflödesmätning och
olika röntgentekniker för att påvisa eventuella skador.

• neuropsykologiska tester, för att utreda hur patienten fungerar kognitivt jämfört
med en normalpopulation.

• arbetsterapeutiska tester, för att utreda patientens funktionsnivå i vardagen.
• utredningar av sjugymnast, logoped och psykiater. Dessa görs endast vid behov.
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• en utökad social utredning. Denna görs dels vid vissa typer av skador: olycksfall,
arbetsskador, kriminalitet, lösningsmedelsskador, dels vid framkomna behov på
grund av stora problem med försäkringsfrågor, ekonomi och arbete. (Ingesson,
1999, s 5)

Resultatet sammanställs sedan och diskuteras noggrant igenom med patienten och anhörig. En
planering av fortsatta rehabiliteringsinsatser görs, råd om hur patienten kan hantera svåra
situationer ges och vid behov kallas det befintliga professionella nätverket (t ex handläggare
på försäkringskassa och arbetsförmedling) samman för att lägga upp en rehabiliteringsplan
tillsammans med patienten.

Grupprehabilitering
Syftet med grupprehabiliteringen är att skapa en insikt hos hjärnskadade människor om
hjärnskadans följder och att hitta strategier för gruppdeltagarna att kompensera problemen
med t ex minne, koncentration och planering. Syftet med att bedriva rehabiliteringen just i
grupp är att det är kostnadseffektivt samt att gruppmedlemmarna kan lära av varandra och lära
känna andra som har samma problem och skador ( Ingesson, 1999, s 13 ff).
De som kan komma ifråga för grupprehabilitering ska uppfylla följande kriterier:
• ha en konstaterad hjärnskada
• inte ha smärta som det dominerande symtomet
• vara i åldern 16 till 64 år
• inte ha ett pågående missbruk
• ha ett anhörig-nätverk
• ha en viss verbal förmåga
• ha en medicinskt ansvarig distriktsläkare som efter avslutad utredning och rehabilitering

tar över patientansvaret (Ingesson, 1999, s 13).

Grupprehabiliteringen omfattar tre halvdagar per vecka i ca 16 veckor. Grupperna består av
fyra till sex personer som genomgått hjärnskadeutredning. På schemat står kommunikation
och orientering, som övas genom att gruppdeltagarna sammanfattar och redovisar artiklar,
utför officiella roller som ordförandeskap och sekreterare. Den kognitiva träningen innehåller
minnesövningar och att hitta kompenserande strategier, t ex att lära sig att använda en
almanacka effektivt, psykoterapi i grupp, arbetsterapi och rörelseträning, undervisning om bl
a juridiska rättigheter och medicinska undersökningstekniker. Tid finns också inlagd i
schemat för patienten och kontaktpersonen att följa upp de målsättningar som gjorts och olika
moment i grupprehabiliteringen. Anhöriga erbjuds vidare tillfälle att träffa varandra för att
utbyta erfarenheter.

2.  METOD

I detta kapitel diskuterar jag valet av undersökningsmetod (2.1) och beskriver mitt urval,
urvalskriterier och tillvägagångssätt under intervjuerna (2.2). Därefter beskriver jag hur
bearbetning och analys av data har gått till (2.3). Slutligen problematiserar jag metoden och
urval samt diskuterar reliabilitets- och validitetsbegreppen.
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2.1  Val av undersökningsmetod

Valet av kvalitativ metod är grundläggande för undersökningens syfte och för att vidga den
kunskap som finns sedan tidigare inom området (se litteraturgenomgång i kapitel 1.2). Många
studier har använt sig av kvantitativ metod (enkäter, skattningsskalor) för att undersöka
psykosociala följder efter hjärnskada t ex Christensen & Teasdale 1994 och Finset, A m fl,
1995. Det finns några studier som använder sig av kvalitativa intervjuer, för att via
yrkesutövare inom hemtjänst och primärvård skapa en bild av livsvillkoren för människor
med hjärnskada (t ex SoS-rapport 1993:9 och SoS-rapport 1997:9).

Valet att göra djupintervjuer erbjuder möjligheten att ta del av hjärnskadade människors
perspektiv och i detta få en fördjupning via en kvalitativ tolkning av de upplevelser som
tidigare studier talat om. Den kvalitativa metoden ger möjlighet för intervjupersonerna att
beskriva sina upplevelser med egna ord, vilket ger en mer nyanserad bild av verkligheten.
Under arbetets gång ges också en möjlighet att fånga upp nya synvinklar och förklaringar som
forskaren inte var medveten om tidigare (Repstad, 1999, s 11 ff).

Kvale (1997 s 46 ff) beskriver det kvalitativa samtalet som ett grundläggande sätt att finna
kunskap och dessutom är det på det sätt som människor interagerar med varandra, vilket är ett
grundläggande perspektiv i denna undersökning.

Syftet med att göra en explorativ studie är, enligt Merriam (1994, s 31), att bredda
kunskapsbasen inom undersökningsområdet. Min studien är dessutom, av nödvändighet,
retrospektiv i vissa delar. Att göra en retrospektiv studie av hur människor med hjärnskada
uppfattat relationen med det sociala nätverket kan kritiseras med två argument: dels att så som
individen upplever det idag upplevde individen kanske inte att det var när det hände, dels att
en hjärnskada ofta orsakar dåligt minne. Min invändning mot dessa argument benämns
Thomas teorem i litteraturen: ”Om människor definierar situationer som verkliga, blir de
verkliga i sina konsekvenser” (Trost,1996, s 39). Det är således intervjupersonernas tolkning i
nuet som jag intresserar mig för, då den retrospektiva tolkningen av gårdagens händelser får
konsekvenser för hur de upplever och uppfattar sig själva och sin omgivning idag.

2.2  Urval och tillvägagångssätt

De sju intervjupersonerna är valda ur hjärnskadeteamet i Kalmars register. Avsikten med att
välja respondenter ur denna grupp, som genomgått utredning och/eller rehabilitering i
hjärnskadeteamets regi, var att eftersom de har fått jämförelsevis mycket fokusering på
rehabilitering och hjärnskadans konsekvenser för deras liv, har de haft större möjligheter att
reflektera över sin situation.

Ett urvalskriterium var att intervjupersonerna skulle ha genomgått utredning och i hälften av
fallen, närmare bestämt fyra, även grupprehabilitering. Mina urvalskriterier i övrigt var kön,
ålder, typ av skada och tidsintervall sedan skadan. Intervjupersonerna är valda med ett
strategiskt urval, så att de skall representera största möjliga spridning utifrån ovanstående
kriterier. Syftet med detta är att tillvarata den kvalitativa metodens möjlighet att fånga in
variationsrikedom och mångfald. Efter godkännande av hjärnskadeteamets ansvarige chef,
överläkare Hans Thostrup, granskade jag registret och valde ut intervjupersoner. Ett krav jag
ställde, och som minskade antalet möjliga intervjupersoner, var att jag inte skulle ha träffat
dessa och gjort någon del av utredningen.
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En intervjuguide utarbetades (Bilaga 1. Intervjuguide) och utprovades på en
provintervjuperson, som också var hämtad ur hjärnskadeteamets register. Detta ledde till vissa
justeringar, huvudsakligen i form av tillägg till intervjuguiden.

Intervjupersonerna tillfrågades brevledes om de ville ställa upp och därefter tog jag kontakt
per telefon. Samtliga sex som jag har fått tag på har ställt upp på intervju. Den sjunde nådde
jag aldrig, varför jag gjorde en ny granskning av registret efter en ersättare. Denna person
valde att ställa upp på en intervju varför den genomfördes på samma sätt som de övriga
intervjuerna. Valet att göra just sju intervjuer beror dels på att antalet personer som genomgått
utredning och i vissa fall grupprehabilitering, och som jag inte har träffat som patienter, är
mycket begränsat och dels på att jag bedömt detta antal stå i överensstämmelse med
uppsatsens avsedda omfång. Jag har valt att göra ett mindre antal djupintervjuer för att
fokusera på en mer djupgående förståelse av hur det är att leva med en hjärnskada. Det är
således fördjupning jag har sökt utifrån den diskussion jag tidigare fört om forskningsläget.
Det förhållandevis lilla antalet respondenter påverkar naturligtvis vilka slutsatser det är
möjligt att dra av resultaten. Jag återkommer till denna diskussion i 2.4.

Intervjupersonerna var i de flesta fall mycket positiva till att medverka i en intervju. De flesta
har uttryckt att de näst intill har en moralisk skyldighet att ställa upp och berätta hur det är att
leva med en hjärnskada. De få som varit fundersamma har varit det av den anledningen att de
har känt sig osäkra på hur mycket de måste komma ihåg. En person valde att ta med en
anhörig under intervjun av denna anledning. Alla intervjuer, utom en, är gjorda i
intervjupersonens hem. Den sista utfördes på min arbetsplats efter intervjupersonens
uttryckliga vilja. Varje enskild intervju varade mellan 1,5 och 2 timmar, med undantag för den
intervju där även en anhörig var närvarande. Denna intervju varade ca 2,5 timmar.

De olika frågeområdena i intervjuguiden (bilaga 2) använde jag som stöd för att få med de
olika aspekter som jag hade för avsikt att beröra. Jag lade dock vikt vid att inte störa
intervjupersonerna under intervjun. De fick berätta sin historia så fritt som möjligt och jag
frågade då jag ville förtydliga eller föra intervjupersonen in på ett nytt område.

2.3 Bearbetning och analys av data

Kassettbanden med intervjuerna, har jag själv skrivit ut ordagrant, inom ett dygn efter varje
intervju. Detta gav utmärkta tillfällen att göra ytterligare reflektioner och därför var det värt
den tid det tog. Därefter har jag läst intervjuutskrifterna och kommentarerna, gjorda i samband
med intervjun, otaliga gånger. Vidare har jag med hjälp av anteckningar i marginalen letat
likheter och avvikelser. Sedan har jag fört samman dessa i större kategorier. Materialet har
efter varje genomläsning tett sig allt rikare och valet av vilka resultat som skulle analyseras
närmare har inte varit enkelt.

I samband med analys och presentation av data aktualiseras sekretessproblematiken. Hur kan
jag garantera sekretess i ett så begränsat material som hjärnskadeteamets patienter? Jag har av
sekretesskäl valt att inte sätta ut fingerade namn eller ålder vid citaten och jag presenterar inte
heller intervjupersonerna var för sig, utan väljer istället att beskriva dem gruppvis. Denna
beskrivning återfinns som bilaga 1: Beskrivning av intervjupersoner. Dock har jag valt att ta
med relativt många citat, då jag har bedömt att de är av vikt för att ge resultaten trovärdighet
och liv.



14

2.4 Problematisering av metod

Ett problem med att välja respondenter ur hjärnskadeteamets patientregister och samtidigt
själv vara en del av hjärnskadeteamets personal, är naturligtvis att respondenterna kan känna
sig förhindrade att uttrycka vad de verkligen tycker. Samtliga står även fortsättningsvis i ett
beroendeförhållande till sjukvården.

Ytterligare ett observandum är naturligtvis att jag är yrkesverksam i teamet. Mina
huvudsakliga uppgifter där är att ansvara för en fördjupad social utredning, diskutera med och
vara rådgivare till övriga yrkesutövare i teamet avseende yrkesrehabilitering, samt att på
patientens uppdrag och tillsammans med denne upprätta kontakter med ansvariga för
yrkesrehabiliteringen. Min förförståelse påverkar vilka utsagor jag har följt upp och vilka jag
har lämnat därhän. Jag har till exempel fokuserat mycket på steget mellan den medicinska och
den yrkesinriktade rehabiliteringen, då min kliniska erfarenhet är att detta ofta är ett kritiskt
stadium i rehabiliteringsprocessen. Det finns alltid under en intervju utsagor som rymmer
intressant information, men inte följs upp och så är naturligtvis fallet även med dessa
intervjuer. Dock har intervjuerna i mycket hög grad varit spontana berättelser, då samtliga
intervjupersoner har uttryckt att de har haft en historia att berätta. Spontana yttringar ökar
trovärdigheten i utsagorna enligt Repstad (1993, s 103). Dock ser jag inte enbart min
förförståelse som ett problem, den har även gjort det möjligt att fånga upp en del sidospår,
som visat sig innehålla viktig information om livsvillkoren för respondenterna. Ett exempel på
detta är de reflektioner som gjorts kring handikappande miljöer i samhället (5.2.4).

Min avsikt har dock inte varit att utvärdera hjärnskadeteamets insatser, vilket hade krävt ett
större urval ur populationen eller en totalundersökning. Min avsikt och min instruktion till
respondenterna var att de skulle beskriva betydelsefulla upplevelser av utredning och
hjärnskaderehabilitering.

I medicinsk och psykologisk litteratur görs bl a skillnader på typ av hjärnskada, var skadan
sitter exakt i hjärnan, dess omfattning, om den är en traumatisk hjärnskada, en blödning etc.
Jag har dock valt att sprida skadorna på flesta möjliga antal skador för att se eventuella
skillnader och likheter utifrån min frågeställning. Att jämföra två människor med exakt lika
skada är i verkligheten en vetenskaplig omöjlighet då det knappast finns två människor som
har exakt lika skador. Dessutom har det tidigare konstaterats att problemen uppstår i det
psykosociala sammanhanget och där kan utbildning, arbete, tidigare livserfarenheter vara
viktiga faktorer för vad individen uppfattar som svårt. Jag har istället försökt att ”översätta
personliga bekymmer till allmänna problem” (Eliasson, 1995, s 32). Ursprungligen är citatet
hämtat från C W Mills (1997, s 205). Innebörden i detta är att många personliga bekymmer
inte kan lösas enbart som bekymmer, utan måste studeras som allmänna frågor och problem,
vilket är vetenskapens uppgift enligt Mills.

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är tre begrepp som inom samhällsvetenskaperna
används när forskare diskuterar möjligheten att verifiera kunskap. Först skulle jag vilja
hänvisa till vad Alvesson och Sköldberg (1994, s 357 ff) skriver om empirins betydelse som
del i ett kunskapssökande. De vill tona ned empirins oftast centrala betydelse och skriver att
empiriska data inte kan verifiera eller falsifiera en teori. De kan dock generera argument för
eller emot, generera nya idéer samt illustrera eller modifiera olika sätt att förstå verkligheten
på.

Kvale (1997, s 207-228) skriver om de tre begreppen reliabilitet, generaliserbarhet och
validitet. Reliabilitet hänför han till en noggrannhet i genomförandet av en studie. I varje
stadie av undersökningen kan det inträffa händelser som påverkar resultatet, t ex kan
intervjuaren omedvetet råka ställa ledande frågor. Begreppet generaliserbarhet hänför sig till
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möjligheten av att dra slutsatser som räcker bortom det empiriska materialet.
Validitetsbegreppet är mångfacetterat i samhällsvetenskaplig forskning och olika forskare
lägger olika vikt vid skilda aspekter av begreppet. Validitet innebär, enligt Kvale, en
”kvalitetskontroll som genomförs under kunskapsproduktionens samtliga stadier” (1994, s
213). Han skriver också att svårigheterna att validera kvalitativ forskning inte behöver bero på
någon inneboende svaghet i kvalitativa metoder, men är ett uttryck för deras unika förmåga att
spegla och ifrågasätta den sociala verklighetens komplexitet.

Det empiriska materialet i min studie bygger på sju intervjuer. Jag har i tidigare avsnitt
försökt att noggrant beskriva hur jag har gått tillväga för att läsaren ska kunna bedöma
reliabiliteten i min studie. Det är inte möjligt att generalisera resultaten till individer eller
situationer utanför undersökningsmaterialet, då antalet intervjuer är litet och dessutom valda
ur en exklusiv grupp som fått tillgång till speciella rehabiliteringsinsatser. Jag anser dock att
det ur analysen har uppstått nya frågeställningar om hur det är att leva med ett kognitivt
funktionshinder och att det går att utläsa tendenser som kan ligga till grund för vidare idé- och
hypotesbildning.

3.  TEORETISK ANKNYTNING

I detta kapitel följer en genomgång av mitt sekundärmaterial som består av en kortfattad
beskrivning av för analysen viktiga begrepp i det teoretiska perspektivet: symbolisk
interaktionism. Jag tar även upp, mycket kort, relevanta begrepp i Yeheskel Hasenfelds
forskning om Human Service Organization (HSO), på svenska ”människobehandlande
organisationer”, samt några begrepp om makt utifrån Foucaults studier av makt.
Organisations- och maktbegreppen är främst knutna till det professionella nätverket då den
kontakten präglas mycket av dessa organisationers struktur och individens beroende av dem. I
detta kapitel återfinns också ett avsnitt om tidigare forskning specifikt inom
hjärnskadeområdet. Jag presenterar vidare kvalitativa studier om andra funktionshinder men
med liknande ansats, som är av betydelse för analys av resultaten i härpå följande kapitel.

3.1 Val av teoretisk referensram

Jag använder mig av två perspektiv i analysen, ett personligt perspektiv som fokuserar på
individen och dennes interaktion med omgivningen. I detta sammanhang tar jag upp
symbolisk interaktionism och mycket kort copingteori. Det andra perspektivet fokuserar på
organisations- och maktstrukturer i samhället.

3.1.1  Symbolisk interaktionism

I bakgrunds- och metodkapitlen ovan har jag kort diskuterat att ett grundläggande perspektiv i
denna uppsats är interaktionen mellan den skadade och nätverket. Detta leder in på det
teoretiska perspektiv som brukar kallas symbolisk interaktionism. Historiskt kan detta
teoretiska perspektiv ledas till USA, slutet av 1800- början av 1900- talet. De flesta av de
viktigaste gestalterna var verksamma vid University of Chicago vid denna tid.
Bakgrundsgestalter och idégivare var William James ( 1842-1910), James Mark Baldwin
(1861-1934) och John Dewey (1859-1952). De utövade stark påverkan på George Herbert
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Mead (1863-1931) och William Isaac Thomas (1862-1947). Dessa utgör tillsammans med
Charles Horton Cooley (1864-1929) vid University of Wisconsin, den första generationen av
symboliska interaktionister (Trost, Levin,1996, s 24).

Mead, förgrundsgestalten i detta teoretiska perspektiv, har beskrivit hur det medvetna jaget
växer fram ur en social process. Barnet upptäcker sig självt som varelse med egna initiativ,
åsikter och idéer genom att interagera med andra människor. Det är först i motsats till vuxna
som barnet kan se sig som barn. På detta sätt är barnets kognitiva förmåga att ge innehåll och
mening åt sin tillvaro uppbyggd av alla de relationer som barnet ingår i. Språket är det
viktigaste medlet som barnet kan använda för att interagera med omvärlden och detta ger
upphov till symboliseringsförmågan. Orden är de första symbolerna vi använder oss av.
Förmågan att använda sig av språket som symboler för meningsbärande budskap utvecklas i
de sociala relationerna människor emellan. Först i den aktuella situationen mellan två
individer får orden en mening. Ur denna meningsskapande process kommer som ett tredje
steg: medvetandet. Medvetandet betyder att meningen blir ett objekt. En speciellt viktig form
av medvetande är jagmedvetandet. Genom jagmedvetandet kan människan betrakta sig själv
som objekt och samtidigt vara subjekt. Mead kallar detta för I och me (Berg, 1998, s 159-
161).

”I” är det momentana, spontana jaget som är aktivt och agerar som subjekt. ”Me” är
objektsjaget, som ofta i ganska stor utsträckning styr ”I”. Objektsjaget är den signifikante
andres attityd mot mig själv som jag övertar. Signifikanta andra, är de närmaste, mest
betydelsefulla relationerna för individen: familjen, anhöriga och vänner (Berg, 1998, s 161;
Trost och Levin, 1996, s 52).

Att överta attityder kallar Mead ”roletaking”(rollövertagande). Det innebär enligt Mead att vi
föreställer oss hur andra människor tänker och känner samt hur de definierar sin situation
(Trost och Levin, 1996, s 53). Trost och Levin använder sig, i sin tolkning av Mead, av
begreppet empati och säger att individen måste kunna känna empati för den andre, sätta sig in
i dennes situation och ta över dennes perspektiv för att det ska ske någon egentlig interaktion.
Självbilden skapas i detta rollövertagande mellan individer. Inuti individen sker också en
interaktion när individen ser på sig själv och granskar sig själv med omgivningens ögon.

”Den generaliserande andre” är ytterligare ett begrepp hos Mead. Med det avses, enligt Trost
och Levin, det organiserade samhället eller den sociala grupp som ger individen ett eget jag,
genom att individen uppfattar gruppens, samhällets normer och förväntningar som en enhet
(Trost och Levin, 1996, s 54). Berg definierar den generaliserande andre så:

Den generaliserande andre betecknar hos honom [Mead] samhället i sin helhet som en
abstrakt person, det institutionella nätverk som alla människor lever sitt liv inom: familj,
utbildning, religion, ekonomiska och politiska institutioner, i sista hand staten. (1998, s
162)

Ett viktigt begrepp inom det interaktionistiska perspektivet är process. Identifikation och
rollövertagande är en ständigt pågående förändringsprocess, inte något statiskt. Symbolisk
interaktionism förutsätter en ständigt pågående föränderlighet. Intelligens är t ex ett
föränderligt begrepp för en interaktionist. Intelligens beskrivs av Strauss som ett verb, snarare
än som ett substantiv (Trost och Levin, 1996, s 18-19). Dewey definierade intelligens som en
metod och ”den aktivitet som innebär att vi förvandlar det gamla, det vi redan kan, har
erfarenhet av och vet, i gemenskap med det nya” (a.a, 1996, s 18).
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Gulli Kohlström har i sin avhandling använt sig av symbolisk interaktionism som teoretisk
referensram (1996, s 74-76). Hon skriver att självbildens uppbyggnad formas av alla de
bemötanden den funktionshindrade människan får. Om den funktionshindrade människan gör
upprepade negativa självbedömningar, grundade på de bilder som denne tagit över från de
som individen vill identifiera sig med, d v s de signifikante andre, kan detta leda till att
självkänslan utvecklas negativt. Kohlström uttrycker att detta är en intressant aspekt att belysa
då människor med funktionshinder oftare än andra kan antas få negativa bemötanden och att
detta då kan leda till en negativ självkänsla. Ytterligare en aspekt av funktionshindrades
självbild är risken för att en funktionshindrad människa blir bemött på många olika sätt, vilket
kan leda till en osäkerhet på vem han eller hon är, ett identitetsberövande.

Identitetsupplevelsen är också knuten till vissa identitetskriterier, t ex att se ut på ett visst sätt,
att kunna utföra vissa roller, att vara kompetent inom vissa områden. Om denna
identitetsupplevelse då grundar sig på färdigheter som den funktionshindrade inte längre kan
utföra blir, skriver Kohlström, identitetsförändringen troligen mer påtaglig. Ytterligare ett
kriterium som är av vikt för en människas självbild är att hon upplever sig vara densamma
över tid (1996, s 68-69).

3.1.2  Copingteorier

Coping är det allmänt vedertagna, anglosaxiska begreppet för hur individen anpassar sig i en
ny krävande situation. Det finns huvudsakligen två inriktningar inom copingforskningen, den
ena som började användas i Sverige på 1960-talet inom psykologin, med rötterna i
psykoanalytisk teori med ett intrapsykiskt perspektiv.  Det andra, mer intressanta,
perspektivet, vilket jag redogör för nedan, är det processinriktade perspektivet , som
utvecklades ur stressforskning och kognitiv psykologi. Richard S Lazarus har bidragit med
många års forskning i utvecklingen av detta perspektiv (Kohlström, 1996, s 56-60;
Gullacksen,1998, s 34-42).

När forskarna fann i studier av stresshantering att individen hade oregelbundenheter i sitt sätt
att reagera och agera, utmanade detta befintliga statiska teorier om coping. Frågor kring den
”felande länken” blev intressanta. Den kognitiva förmedlingen mellan person och situation
beskrivs av Lazarus som en aktiv förhandling mellan å ena sidan krav, påfrestningar och
resurser i omgivningen och å andra sidan personens värderingar, mål och avsikter
(Gullacksen, 1998, s 37-38).

Det centrala i Lazarus modell är att den betonar sammanhanget i vilket mötet mellan
individen och omgivningen sker och betydelsen av personens tolkning av detta möte. Lazarus
ger själv följande definition av coping:

..coping refers to an individual´s efforts to master demands (conditions of harm, threat or
challenge) that are appraised (or perceived) as exceeding or taxing his or her resources.
(Monat & Lazarus, 1991, s 5)

…coping  syftar på en individs ansträngningar att bemästra krav (tillstånd av
skada, hot eller utmaning) som bedöms (eller uppfattas) som överskridande
eller tangerande hans eller hennes förmåga. (förf. övers.)
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Fokus för detta copingperspektiv ligger följaktligen på de strategier som individen tar till i de
extraordinära situationer som individen bedömer inte kan hanteras med de vanliga rutiner
eller beteenden som individen normalt har.

Det finns två olika typer av copingfunktioner: emotionfokuserad coping och
problemfokuserad coping. Emotionfokuserad coping förekommer när individen bedömer att
ingenting kan göras för att ändra skadande, hotande eller utmanande förhållanden i
omgivningen. Den går då ut på att minska den emotionella stressen. Det kan ske genom att
undvika situationer, distansera sig emotionellt, genom selektiv uppmärksamhet, genom att
finna positiva erfarenheter ur negativa händelser, genom omvärdering av en situations
betydelse utan att situationen förändrats objektivt sett, t ex ” Jag bestämde mig för att det
finns värre saker att oroa sig för”. Problemfokuserad coping kan träda in när individen
bedömer att hotande, skadande förhållanden faktiskt går att förändra. Dessa strategier är
därför inriktade på att definiera problemet, skapa alternativa lösningar, jämföra alternativens
nackdelar och förtjänster, att välja bland dem och slutligen att agera. Copingstrategierna kan
vara inriktade på omgivningen eller på det egna jaget. Lazarus beskriver inte copingstrategier
som negativa eller positiva utan säger att valet av copingstrategier görs utifrån hur individen
bedömer situationen (appraisal) samt vad denne vill uppnå. Valet av strategi kan då vara mer
eller mindre ändamålsenligt (Lazarus & Folkman, 1984, s 140).

Gullacksen refererar den kritik Lazarus & Folkman riktar mot inriktningen på dagens
copingforskning och säger att den har trivialiserats och förenklats därför att den alltför mycket
har kommit att handla om att mäta individers copingresurser. De önskar istället en fokusering
på själva processen för att öka förståelsen för de kognitiva bedömningsprocesserna. Kanske är
det allra viktigaste, för att kunna förstå individens val av copingstrategier, att förstå individens
perspektiv på vad som inträffat (1998, s 41-42).

3.1.3 Ett organisations- och maktperspektiv

Då det kommer in många nya relationer i den hjärnskadade liv och då främst i form av
kontakter med yrkesutövare inom sjukvård, försäkringskassan, arbetsförmedling,
försäkringsbolag, handläggare inom kommunal omsorgs - och socialförvaltning, har jag funnit
det värdefullt att föra in ett organisationsperspektiv med ett särskilt maktfokus på dessa
relationer. En aspekt av relationen som utmärker kontakterna med det professionella
nätverket, enligt den definition jag använder i min studie, är att hjärnskadade människor står i
ett beroendeförhållande till de människobehandlande organisationerna i sina nätverk. Därför
är det intressant att studera vilka upplevelser hjärnskadade människor har av makt i dessa
relationer. Nedanstående redogörelse är mycket kortfattad och ej avsedd som en genomgång
av teori. Den utgör snarast en bakgrund till begrepp som kan tydliggöra min analys av det
empiriska materialet.

Human Service Organization (HSO)
Human Service Organization (HSO, människobehandlande organisationer) är ett vedertaget
begrepp för institutioner som har till uppgift att skydda, upprätthålla eller utveckla individers
välbefinnande genom att definiera, utforma eller förändra deras förmågor. Yeheskel
Hasenfeld (1983, s 1) skiljer ut dessa organisationer från andra genom att ange två specifika
karaktärsdrag. Det första är att ”råmaterialet” för dessa organisationer är människor. HSO
samarbetar direkt med och behandlar människor. Det andra är att HSO har ett mandat eller
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uppdrag, som sanktionerar deras existens, att skydda och befrämja välfärden för de människor
de har som uppgift att ge service till.

Hasenfeld beskriver HSO som löst sammankopplade system. Den människobehandlande
organisationen består av flera arbetsenheter där var och en av dem har en egen identitet och
besitter ett ansenligt mått av självstyre. Arbetsenheterna låter sig påverkas av varandra endast
tillfälligt och begränsat. Dessa organisationer har ofta en svag ledning bestående av flera
personer. De anställda har också oftast stor autonomi och befinner sig på ganska stort avstånd
från dem som har formell auktoritet i organisationen. Den löst sammansatta strukturen i HSO
kan tjäna vissa syften för organisationen, den ger utrymme för motsatta ideologier inom
organisationen, den reducerar konflikter och den främjar yrkesutövarnas autonomi. Hasenfeld
skriver dock att det är tvetydigt huruvida denna organisationskultur kommer klienterna
tillgodo. Å ena sidan kan friheten inom organisationen för dess anställda leda till att
utveckling främjas och att nya idéer lättare tas upp, men å andra sidan kan resultatet bli en
fragmenterad, osammanhängande och till och med motsägelsefull service till klienten.
Följaktligen kommer kvalitén på den erbjudna servicen att variera beroende på den enskilde
handläggarens intresse, kompetens och skicklighet. Hasenfeld uttrycker klienternas
perspektiv;

 Clients, of course, cannot readily separate and segregate their experiences with various
parts of the organization. Yet the burden falls on them to integrate and make sense of the
diverse practices, directives and advice they receive from the various units. .. One can
assume that under these circumstances clients will become confused, discouraged, and
alienated. (Hasenfeld, 1983, s 158)

Klienter kan, naturligtvis, inte med lätthet skilja på och dela upp sina erfarenheter av olika
delar av organisationen. Ändå faller ansvaret på dem när det gäller att samordna och finna
en logik i de olika insatser, direktiv, och råd som de får från de olika enheterna… Man kan
anta att under dessa omständigheter blir klienten förvirrad, missmodig och alienerad.
(Förf. övers.)

Hasenfeld skriver vidare att relationen mellan klient och organisation kan beskrivas som ett
utbyte av resurser och service. Klienten interagerar med en organisation, frivilligt eller
ofrivilligt, för att erhålla resurser och service utifrån sitt perspektiv på vad som bäst tjänar det
han eller hon vill uppnå. Organisationen interagerar med klienten, genom eget val eller genom
juridisk förordning i syfte att organisationen ska få tillgång till de resurser den får genom att
uppfylla sitt uppdrag. De som har makt inom organisationen definierar uppdraget och i valet
av handlingsstrategi väljs det alternativ som minimerar kostnaderna. Hasenfeld drar
slutsatsen, efter att ha konstaterat att klienten och organisationen interagerar utifrån olika
intressen, att de problem som klienter kan uppleva med organisationer inte alltid beror på
psykologiska eller interpersonella problem (1983, s 178-181).

Foucaults studier av makt
Michel Foucault, fransk lärdomshistoriker, (1926-1984), har inspirerat till studier av makt och
förnyat denna diskurs. Sunesson skriver om Foucaults studier av makt och konstaterar att
Foucault valde att studera hur makt drabbar dem som underordnas den. Makt är ofta osynlig
och grundas:

”bortom samtycke , legitimitet och auktoritet och på förmågan att inringa handlingsfält
genom definitioner och anvisningar. Denna makt existerar bara när den utövas och den
möter människor på fler punkter än de vanliga punkterna för maktutövning i staten och
samhället” (Sunesson, 1996, s 209) .
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Foucault studerade också motstånd mot maktutövning. Motstånd är alltid möjligt enligt
honom. Motstånd behöver inte ta sig uttryck i organiserade former, det kan vara spontant,
själviskt eller oegennyttigt och ta sig olika uttryck i varje situation. Ett vanligt sätt att
förhindra motstånd, enligt Foucault, är att hindra motstånd att samla sig (Jacobson, 1991, s
50). Personerna som kan önska att göra motstånd individualiseras. Torsten Thurén skriver att i
förhållande till den disciplinära makten, som är anonym, är individerna synliga. Detta har
förändrats i ett historiskt perspektiv. I feodalsamhället var de vanliga människorna ganska
anonyma men feodalherrarnas makt mycket tydlig. Där gick individualiseringen uppåt (1995,
s 107). I det disciplinerade samhället är individualiseringen nedåtgående, skriver Thurén och
citerar Foucault:

Ju mera anonym och funktionell makten blir, desto mera individualiserande tenderar de
underlydande att bli. /…/ I ett disciplinärt system är barnet mera individualiserat än den
vuxne, den sjuke mer än den friske, dåren och förbrytaren mer än den normale och den som
inte begått någon förbrytelse. (Thurén, 1995, s 107; Foucault, 1987)

Jacobson skriver om maktförhållanden i sin avhandling med utgångspunkt i Foucault:

Med en liknande föreställning om makten som en ständigt närvarande del av relationer,
mellan människor och grupper, mellan människor och fysisk och social struktur blir det
rimligt att försöka förstå maktens verkningssätt till att även innefatta disciplinär makt,
maktens mikrofysik, den kanske effektivaste av alla maktutövningar. Den opererar till stor
del utan tvång eller hot, den finns även internaliserad i normer och samtida myter.
(1991, s 50)

Disciplin är följaktligen en teknik att uppnå makt och har, enligt Foucault, tre kännetecken:
den ska vara ekonomisk för att minska utgifter och diskret så den inte väcker motstånd. Den
ska verka på så många olika sociala fält som möjligt och den ska slutligen, genom att
kombinera dessa två, öka fogligheten i systemet och systemets nytta. Den disciplinära makten
har spridits från institutionerna, t ex de första skolorna, till socialkontor och
omsorgsverksamheter, till alla delar av samhället. Genom tekniska uppfinningar som
registrerar och bedömer ökar nyttan av mångfalden i systemet och gör det onödigt med en
tydlig och öppen makt (Jacobson,1998, s 258).

Foucault har också skapat begreppet ”herdemakt”, pastoral power (Jacobson, 1991, s 51-52).
Denna herdemakt är en sammansmältning av den moderna statens politiska struktur och de
gamla kristna institutionernas maktteknik. I kyrkan finns tanken att någon kan tjäna någon
annan i syfte att denne ska uppnå frälsning i nästa värld. Foucault hävdar att denna makttaktik
spritt sig till övriga samhället och nu gäller det frälsning i denna värld, t ex genom tanken
”arbete åt alla”. Liedman (1999, s 104), skriver att institutionen gör det möjligt att etablera
solidaritet inte bara som en god tanke utan som en praktik, en rutin. Sammanvävandet av
institutionen och arvet från kyrkans makt blir till denna herdemakt.

3.2  Kort om tidigare forskning

Barbro Bergvall (1992) har gjort en studie bestående av fyra fallbeskrivningar av människor
som drabbats av svår traumatisk hjärnskada i vuxen ålder. Studien bygger på intervjuer gjorda
med de hjärnskadade själva, deras anhöriga, personal från socialtjänsten och
omsorgverksamheten samt från hälso- och sjukvården. Totalt rör det sig om 25 personer.
Bakgrundsmaterial utgör också de skadades medicinska journaler. Hon söker svar på hur
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vardagen ter sig för intervjupersonerna, hur lever de och hur är de beroende av anhöriga och
personal? Vilket stöd får hjärnskadade människor från olika sektorer i samhället? Är det
stödet organiserat så att det ökar självständigheten?

Bergvall kommer fram till att tre av respondenterna bedömdes som icke rehabiliteringsbara
och därför inte fick någon adekvat rehabilitering i anslutning till den akuta fasen.  Den senare
rehabiliteringserfarenheten för dessa tre intervjupersoner visar dock att rehabilitering kan
förbättra funktioner även lång tid efter skadan. Hjärnskadade människors behov är av
allmänmänsklig karaktär, men för att uppnå behovstillfredsställelse kan det krävas
individuella och okonventionella lösningar. Anhöriga har fått ta det största ansvaret för
individernas rehabilitering och det är tack vare anhöriga som de svårt hjärnskadade
respondenterna befinner sig där de gör. Annars hade de med stor sannolikhet varit hänvisade
till långvården. Erfarenheterna från dessa intervjuer visar att samordning måste ske mellan
huvudmännen för att så svårt skadade personer ska få det stöd deras livssituation kräver.

May Lindgren och Lisbeth Hansen genomförde 1993 ett projekt vars syfte var att ge stöd och
information till den skallskadade och dennes sociala nätverk. Hjärnkraft i Malmöhus län stod
bakom projektet, som bygger på kontakten med fem hjärnskadade människor och deras
anhöriga. Författarnas slutsatser är bl a att det förelåg stora brister i överföring av viktig
information om den hjärnskadade och dennes funktionsnivå mellan olika myndigheter. Stöd
till hjärnskadade människor och deras sociala nätverk måste ges i anslutning till den
rehabilitering som bedrivs inom sjukvården och under lång tid. Det kom också fram i
projektet att respondenterna saknade en patientansvarig läkare (Lindgren & Hansen, 1993).

Hamish P.D.Godfrey, fil. dr i neuropsykologi, University of Otago, Nya Zeeland, är en av de
neuropsykologer som utvecklat och forskat på rehabilitering av traumatiskt hjärnskadade
människor. Godfrey har speciellt ägnat sig åt att studera hjärnskadade människor och deras
familjer som en sammanhållen enhet. Han har tillsammans med sina medarbetare utvecklat en
rehabilitering av traumatiskt hjärnskadade människor, där stöd till familjen är en central del
(Smith & Godfrey, 1995; Godfrey, 1995).

Gulli Kohlströms avhandling (1996) studerar anpassningsprocessen till fysiska
funktionshinder utifrån ett individperspektiv och med en interaktionistisk teoretisk
referensram. Det empiriska materialet utgörs av 28 tematiskt strukturerade intervjuer där
intervjupersonerna har ryggmärgsskada, halvsidig förlamning (paraplegi) efter stroke eller har
fått diagnosen multipel skleros. Hon fokuserar på det fysiska funktionshindret, vilket är en
skillnad i förhållande till min studie, som fokuserar på de kognitiva skadornas konsekvenser.

I analysen presenterar hon bl a följande slutsatser: intervjupersonerna har fått adekvat stöd
från sina signifikanta andra, d v s familj och vänner. I några fall har relationerna fördjupats.
Samtidigt har några av informanterna upplevt ett asymmetriskt beroendeförhållande (se 4.1
för förklaring) till anhöriga som upplevts som mycket frustrerande. Speciellt strokegruppens
och MS-gruppens sociala nätverk har minskat då gamla vänner försvunnit. Vad gäller
identifikationen med andra i samma situation säger Kohlström att tidigare forskning som visat
funktionshindrades behov av att identifiera sig med andra för att uppnå förståelse och insikt i
den egna situation, inte bekräftas i hennes studie. Hon tar som mått på identifikationen i
vilken utsträckning individen är eller kan tänka sig att gå med i en handikappförening.
Kohlströms studie visar att det är osäkert, år 1996, om personer med MS eller stroke får
rehabilitering och det beror i hög grad på ålder, var de bor och om de kan antas bli aktuella för
arbetsmarknaden igen.
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Ann-Christine Gullacksen har gjort en kvalitativ studie av hur kvinnor lär sig leva med
långvarig smärta i sin avhandling (1998), och presenterar en modell för
omställningsprocessen. Hennes empiri bygger på 18 intervjuer med kvinnor som har
diagnosen fibromyalgi eller myofascialt syndrom. I analysen använder hon sig av ett
socialpsykologiskt perspektiv, med viss tonvikt på processinriktade copingteorier. Hon skriver
att även om den sjuke går igenom omställningsprocessen, hittar sätt att hantera sin
livssituation och gör nödvändiga förändringar i vardagslivet för att anpassa sin förmåga till
nya villkor, så är det ändå ett livslångt arbete att upprätthålla balansen mellan smärtan och ett
tillfredsställande vardagsliv.

4. DET SOCIALA NÄTVERKET

Det sociala nätverket består av make/maka, barn, föräldrar, släkt, vänner, arbetskamrater och
kontakter på fritiden i denna undersökning.

Jag har nämnt i bakgrundskapitlet att hjärnskador ofta får konsekvenser för relationer till
omgivningen. I detta kapitel söker jag svar på hur intervjupersonernas relationer till olika
delar av det sociala nätverket har förändrats. I detta sammanhang återfinns också en analys av
hur intervjupersonerna värderar sitt liv idag och eventuella framtidsplaner. Detta är teman
som är nära knutna till det privata, egenvalda livet där det sociala nätverket existerar.

4.1. Förlust av familjeliv

Fem intervjupersoner har gjort förluster av kärleksrelationer som de härleder till hjärnskadan.
En man berättar att eftersom det var omöjligt för honom att besöka andra människor i den
utsträckning som hans sambo ville och delta i det sociala livet, orkade de inte leva
tillsammans längre. En kvinna, tidigare gift och mamma till flera små barn, berättar att hon
och hennes man tog ut skilsmässa efter några år:

Jag tror att det var min hjärnblödning som ställde till alltihop. Det tror jag. Allt kretsade
kring mig, det var bara mig det handlade om. Min man kände sig undansatt. /…/ Det blev
en spricka för jag blev mycket mer aggressiv. Jag kunde skälla ut honom så fruktansvärt
om det var något. Sen glömde jag det, men han kom ihåg. Det var jag som sa det till honom
att jag vill skilja mig eller så tar jag livet av mig, för jag orkar inte längre.

En annan man är fortfarande gift, men även för honom är familjelivets krav för höga. Han och
hans familj har hittat ett annat sätt att lösa detta:

Vi köpte ett hus och flyttade dit. Det var bara jobbigt för mig. Vi har två barn i tonåren. Jag
måste ha tyst omkring mig, jag lider något fruktansvärt av om det är något ljud och barnen
spelar ju musik och de har kompisar, så det blir lätt konflikt. Så då bestämde vi helt enkelt
att vi sålde huset. Nu har min fru ett hus och bor med barnen och jag bor här själv, då
fungerar det bäst för då kan jag gå till mig när jag behöver lugn och ro. Här är alltid tyst.

För fem av respondenterna har anhöriga fått ta på sig ett större ansvar, nya roller. Detta är en
konfliktfylld upplevelse för de som får den hjälpen av anhöriga. Samtidigt som det är en
trygghet att få hjälp av någon som det går att lita på så är det samtidigt svårt att föräldrar,
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make/ maka eller barn ska ta ett ansvar för sådant som de har klarat själva och fortfarande vill
klara själva. Tydligt är att mycket ansvar för t ex ekonomi, kontakter med myndigheter förs
över på anhöriga. Fem av intervjupersonerna förlorar dagligen en del av kontrollen över sin
egen situation till anhöriga, men de ger samtidigt uttryck för att kämpa ganska hårt för att
kunna behålla och återta denna kontroll.

Kohlström har funnit att det finns en stor risk för att nära relationer till anhöriga förlorar
ömsesidigheten och att interaktionen blir asymmetrisk på grund av att de skadade är beroende
av sina anhöriga (1996, s 74). Gullacksen, vars avhandling studerar hur kvinnor anpassar sig
till att leva med smärta, skriver att det i biomedicinsk forskning antas att individen riskerar att
utveckla ett inlärt smärtbeteende, som utvecklas ur att anhöriga är överbeskyddande. Hon har
dock funnit att hennes intervjupersoner kämpar hårt för att bryta sig ur ett sådant beroende
och återskapa sin självständighet (1995, s 162).

Tre intervjupersoner berättar om att någon anhörig inte har kunnat acceptera skadan och det
har lett till att det blivit en glesare kontakt. De som berättar om denna upplevelse gör det med
smärta, det är en mycket svår upplevelse. Gullacksen har funnit att det förekom att den
intervjuade och någon anhörig kom i otakt vad det gäller bedömningen av smärttillståndet och
att den intervjuade då saknade en ömsesidig förståelse (1998, s 163).

Tre intervjupersoner berättar om att relationen till anhöriga blev mycket ansträngd och
komplicerad i ett skede innan de själva och anhöriga visste om hjärnskadan. En man berättar
om relationen till sin familj tiden närmast efter skadan:

Det var jättejobbigt för oss. Vi ville väl, men ofta blev det så fel. Jag hade inte gjort det och
det när hon kom hem och jag hade glömt det jag lovat. Det spelade ingen roll hur viktigt
det var för jag hade glömt det… Jag glömde hämta barnen. Det där tog mig hårt. Panik
och så drack jag dagen efter för jag visste inte vart jag skulle ta vägen, jag hade sån
ångest. Just det att jag kände mig så dålig och inte dög till nåt.. Och så var jag så trött, det
kunde jag inte erkänna. Jag kunde väl åtminstone skala potatis tyckte både jag och frun,
men jag var så trött och jag gick och la mig. När hon kom hem sov jag. Då blev hon arg…
Det tog rätt länge innan vi accepterade både min fru och jag att det var så här.

En annan man berättar att han hela tiden glömde vad han bestämt med anhöriga och vänner.
Han glömde att han skulle komma på middag och uteblev. När sedan anhöriga frågade var
han blev av, skyllde han ifrån sig. Han kunde t ex säga att de inte sagt rätt tid till honom. Han
fick ångest av att ljuga och komma i dispyter med de som betydde mest. Det gick så långt att
han faktiskt höll sig undan all ledig tid så att ingen kunde få tag på honom. Han firade inte ens
jul med sina syskon som han alltid gjort.

En kvinna med svåra smärtor efter en whiplashskada berättar om relationen till sitt barn, som
är i förskoleåldern. Hon berättar att sonen förstår mycket och tar hänsyn till vad hon inte kan,
t ex att bära honom. Ibland blir han dock besviken och slänger igen dörren om sig: ”Mamma
kan inte, mamma är sjuk”. För henne är livsuppgiften nu att vara en bra mamma till sin son.
Hon har försökt att anpassa sitt liv och sin förmåga så att hennes energi ska räcka till att ta
hand om honom. Gullacksen bekräftar att funktionshindrade mammor känner dåligt samvete
för att barnen får hjälpa till mycket och ta ansvar tidigt, men samtidigt beundrar de barnens
förmåga att anpassa sig till den förändrade situationen i familjen (1998, s 162).

En annan kvinna, som berättar om den första tiden efter skadan, säger att hon inte orkade med
sina barn och att hon då inte vågade vara ensam med barnen av rädsla för att något skulle
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hända henne. Mannen blev låst till henne och hemmet, som hon ser det idag. Hon orkade inte
med barnen och hushållssysslorna på grund av en enorm trötthet:

Jag var som en baby, sov tre-fyra timmar och var uppe en. Min man tyckte att jag skulle
engagera mig lite och ta tag i hushållsuppgifter hemma. Jag tyckte han var jobbig, kan du
inte ta och cykla en runda? Jag ville få ut honom så jag kunde gå och lägga mig. Sedan sov
jag. Det tyckte min man var jobbigt.

En respondent upplever att hjärnskadans konsekvenser är mycket minimala för hans liv. Han
har ett litet socialt nätverk och lever ensam. En tendens, utifrån min studies lilla material, är
att det sociala nätverket är ett stöd och anledningen till att många av intervjupersonerna har
velat kämpa vidare, samtidigt som det sociala nätverket ställer krav. Svårigheterna med
trötthet, minne, koncentration och även smärtor blir uppenbara i samlivet med familjen och
nära anhöriga. Ett familjeliv ställer krav på både fysisk och kognitiv aktivitet, flexibilitet och
anpassningsförmåga till andra. I ett liv utan familjeliv ges den hjärnskadade människans
behov ett större utrymme, t ex möjlighet att vila när så behövs. Det händer inte hela tiden
saker parallellt som ställer krav på simultankapacitet. Samtidigt kan då skadans konsekvenser
förbli okända under längre tid.

4.2 Förlust av vänner och socialt umgänge

De flesta av respondenterna har förlorat flertalet av sina vänner. Fyra personer nämner att de
inte längre kan delta i större middagar (fler än fyra personer) eller fester eftersom de inte kan
koncentrera sig under någon längre tid när det är flera som talar samtidigt:

Förr var vi ofta tillsammans med folk men det går inte på samma vis nu. Jag drar mig lite
för det, att träffa mycket folk. För om man är många kan jag sitta och koncentrera mig en
halvtimme till en timme, sen orkar jag inte mer.

Lusten att umgås med andra har också avtagit. Detta är en logisk konsekvens av att energi och
koncentrationsförmåga inte längre räcker till för detta. I min studie finns också tendenser till
att de samtalsämnen som förr var intressanta och viktiga nu inte längre känns aktuella:

Umgänget har minskat överhuvudtaget. Jag tackar ofta nej till fester och är jag med är jag
bara med en stund. Bara för att jag ska gå dit. Tidigare var jag den som var kvar till sist.
Jag har ju kompisar kan man säga som är kvar sen förr, men jag har inte många riktiga
kompisar kvar. De andra, man träffar ju dom, men det kan lika väl kvitta.

Godfrey skriver om sociala roller och reducerad social kontakt som en följd av hjärnskada.
Majoriteten av människor som har en hjärnskada upplever svårigheter med att behålla vänner
sedan innan skadan och att etablera nya kontakter. Enligt Godfrey tenderar hjärnskadade
människor att undvika sociala sammanhang efter att ha gjort upprepade försök att klara av
dessa situationer och misslyckats. Människor med förvärvad hjärnskada får färre besök, går
själva på färre sociala tillställningar och förlitar sig i högre grad på familjen som en källa till
nära relationer. Detta är i sin tur negativt eftersom de då avskiljs från delar av sitt sociala stöd
som fungerar som ett skydd mot negativ stress (Godfrey, 1995, s 2).

Det minskade sociala nätverket är tydligt också i min studie, dock är bilden nyanserad. De
flesta har några goda vänner kvar som är ett gott stöd, medan antalet relationer på längre håll
har minskat. Dessa avlägsna relationer i omgivningen upplevs av flera som direkt plågsamma.
Människor i närmiljön, t ex grannar och bekanta, frågar vad de råkat ut för, eller vad de
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arbetar med när de är hemma dagtid. Fem respondenter säger sig kunna berätta för
omgivningen om vad som hänt, men bara i vissa situationer och till människor som det
verkligen går att lita på.

En kvinna berättar om omgivningens reaktioner på hennes hjärnblödning. De tyckte att hon
var ju så väl undersökt som ingen annan kunde drömma om att bli. Det hade ju gått så bra för
henne. Hon var ju frisk:

Du har ju fått ett nytt liv.

Detta sätt att tänka förstod hon inte alls, det stämde inte med hennes egen upplevelse. Hon
kände sig inte frisk, hon var så trött och räckte inte till hemma för barnen. Mead (Kohlström,
1996, s 87) skapade ett begrepp som han kallade ”dissociationsfenomenet”. Det står för att
individen kan utveckla olika jag när denne av omgivningen blir bemött på olika sätt som till
och med strider mot varandra. Personen upplever en splittring i självbilden.

Det minskade antalet relationer i det sociala nätverket är i min studie huvudsakligen av
ytligare natur. Detta kan utifrån Lazarus copingteori (1984, s 44) beskrivas som att
hjärnskadade människor använder sig av en emotionsfokuserad copingstrategi i syfte att
hantera övermäktiga sociala krav. Genom att avsluta ytligare sociala relationer, riskerar de
inte att utsätta sig för känslomässigt svåra situationer, samtidigt som den begränsade energin
räcker längre för de färre, men nu mer betydelsefulla, nära relationerna.

4.3 Förlust av arbetslivet

Intervjupersonernas arbetslivserfarenheter och nuvarande kontakt med arbetsmarknaden ser
lite olika ut. En är sjukskriven och ska gå över på A-kassa, en har arbete i ett
arbetsträningsprojekt. De övriga har förtidspension eller ansöker nu om detta. Det är
väldokumenterat i tidigare forskning att människor med hjärnskada har stora svårigheter att
återetablera sig på arbetsmarknaden. Undersökningar rapporterar många olika
procentangivelser för hur många som kommer åter i arbete, men det är dock entydigt att
kognitiva svårigheter, som minnesproblem och personlighetsförändringar, försvårar återgång i
arbete (Godfrey, 1995, s 2-3). Gunhild Ring (1999) redogör för ett utvärderingsprojekt av
människor som utretts och behandlats för commotio cerebri (hjärnskakning). I utvärderingen
kunde konstateras att det var avsevärt färre personer med kognitiva problem som återgått i
arbete, jämfört med de som inte hade kognitiva problem.

Fem av intervjupersonerna har varit etablerade på arbetsmarknaden. Att inte längre kunna
arbeta är uppenbarligen svårt att acceptera. En man som försökt att behålla sitt arbete i det
längsta säger att det går att förnuftsmässigt förstå att det inte fungerar, att det kostar honom
för mycket energi, men det är svårare att förstå det känslomässigt. Han har alltid arbetat
mycket och skapat sina sociala relationer i stor utsträckning genom arbetet. Han vill fortsätta
att känna att han är med och behövs. En kvinna som har förtidspension säger att hon har gjort
en förlust av de sociala kontakterna på jobbet. Kohlström skriver om arbetets stora betydelse
för självbilden. Se funktionshindrade förlorar roller, både i det sociala nätverket, i förhållande
till arbetskamrater, och i det professionella nätverket, som arbetstagare, i förhållande till
chefer och arbetsgivare (1996, s 198).
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Fyra av respondenterna har gjort stora ansträngningar för att prova om de kunde återgå till sitt
gamla arbete. En kvinna som arbetstränade på sitt gamla arbete började försiktigt, men bristen
på kollegor på arbetsplatsen gjorde att hon snart överskred vad som var överenskommet i
rehabiliteringsplanen. Det ledde till att hon fick huvudvärk i flera dagar och mådde dåligt.
Hennes chef föreslog henne att hon skulle söka förtidspension istället för att slita ut sig i sitt
arbete och bli dålig. Efter att ha tänkt på det en eftermiddag bestämde hon sig för det. Hon har
dock en liten privatpraktik där hon får social kontakt med kunder. Senare har hon också
kunnat hjälpa en väninna som behövde städhjälp och känslan av att vara behövd beskriver hon
på följande sätt:

Jag har kommit tillbaka nu tycker jag och jobbet var nog viktigast. Hon ringde och bad att
jag skulle hjälpa henne att städa ett kontor. Jag var där 1 ½ timme och jag blev så varm,
men samtidigt kändes det så skönt att någon ringde efter en och att jag kunde göra något.
Att vara behövd det känns bra och att man orkar med det. Och det sociala att man får
träffa folk, det gör så mycket. Skulle man bara vara här och inte ha något då vore det inte
detsamma.

”Jag vill inte bli försörjd av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen”, säger en annan
man, som söker arbete. Han vill inte bli beroende av socialförsäkringssystemet nu när han inte
har arbete. Han är också rädd att arbetsgivare ska dra sig för att anställa honom på grund av
skadan.

4.4 Förändrade fritidsaktiviteter

Samtliga respondenter berättar att de har förändrat sina fritidsaktiviteter. Tempot har blivit
lugnare. Fritidsaktiviteter som intervjupersonerna ägnade sig åt före skadan är till stor del inte
möjliga idag. De orsakar smärta eller ställer för stora krav på koncentration, ork, och förmåga
att integrera flera moment samtidigt, som t ex att dansa. Flera nämner att de brukade dansa
förr, men nu är det svårt att lyssna på musiken och ta stegen samtidigt.

Deltagande i aktiviteter är ett problem som återkommer både inom arbete och fritid. På grund
av att koncentrationen tryter och tröttheten fort sätter in upplever flera av respondenterna att
de inte hänger med när andra, kollegor eller vänner, går vidare i aktiviteten. Det är mycket
som går för fort:

…när jag är med i nåt, då är jag engagerad och så orkar jag inte och de andra fortsätter,
det var det som gjorde att jag drog mig undan.

Fritidsaktiviteter är dock viktigt för samtliga. Alla har kunnat behålla någon aktivitet och tre
har hittat en ny och prioriterar den även om det kan ta mycket energi. Fyra intervjupersoner
har efter skadan blivit aktiva i olika samhälls- eller patientföreningar och på så sätt upprättat
relationer som nu känns betydelsefulla. Även om nätverket har minskat med en typ av
relationer, har flertalet av intervjupersonerna dock utökat sitt sociala nätverk med dessa nya
relationer.

4.5 Förändrade framtidsplaner

De allra flesta av respondenterna har framtidsplaner och planerna är i de flesta fall andra än de
som var aktuella innan skadan. Gemensamt för dessa planer är att de utgör en utmaning för
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den personen att nå dit. Några vill resa och undrar hur de ska klara det, en vill ta körkort, en
vill ha arbete, en önskar ett slut på försäkringsärendet, en vill ha sin båt i sjön:

Att komma ut på sjön med min båt! Att få glida fram när det blåser i mina segel. Att när jag
inte orkar längre få hålla upp i vind och släppa ankaret, så kan jag ligga där och guppa
tills skepparn är igång igen. Det är min dröm och tanke.

En man har inga framtidsplaner, men är mycket nöjd med livet som det är. Han jämför sig inte
med andra eller med den tid då han själv var frisk. Så som han kan leva och sköta sig själv
idag, utan att stressa, är livet bra:

Som jag kan leva kan jag inte få det bättre. Jag trivs väldigt bra med livet. Man måste nog
se det så, för jag kan inte jämföra mig med syrran som sticker utomlands. Därför funderar
jag inte på det, för jag tänker på mitt plågsamma liv innan rehabiliteringen, med lögner
och att bli ovän med folk. Nu slipper jag det och jag har inga problem med ekonomi eller
hobbies.

En annan man säger att han fortfarande jämför med livet han levde innan skadan och att han
ser att det är negativt för honom själv. Han ser inte heller att hans liv idag skulle ha något
positivt innehåll som kommit som en följd av skadan.

4.6 Förändrad syn på livets värde

Samtliga som råkat ut för blödning eller traumatisk skada och varit så dåliga att det varit
oklart i det akuta skedet om de skulle överleva, uttrycker att de känner en tacksamhet att de
lever trots alla svårigheter och att de har de förmågor de har, t ex att kunna tala. Flera
respondenter nämner patienter som har legat i sängarna bredvid och som de hört anhöriga
berätta om. De undrar om dessa människor har vaknat upp.

Flera av respondenterna sätter värde på att ha mer tid för sig själva och för andra nära
relationer. På frågan om det finns något positivt som har kommit ur skadan, så är det flera
som säger att de har fått tid, tid för barnen, tid för andra anhöriga där relationen har kunnat
utvecklas och fördjupas. ”Man springer inte förbi längre”, sade en person. Att de nära
relationerna blir viktigare bekräftas också av Gullacksen (1998, s 131-132).

4.7 Sociala nätverkets beroendeförhållande till professionella nätverket

Människor ur intervjupersonernas sociala - respektive professionella nätverk möts i olika
situationer. Anhöriga ur det sociala nätverket befinner sig ofta i samma beroenderoll som de
skadade i förhållande till yrkesutövarna i det professionella nätverket. Ett exempel på detta
ges av en kvinna som hade flera små barn vid tiden för skadan. Hennes man behövde bli
sjukskriven för att ta hand om henne och barnen under en tid:

Läkaren ville inte sjukskriva honom. Han tyckte att det kunde räcka med en hemsamarit.
”Ja då får den hemsamariten sova här också, eftersom jag jobbar på annan ort och det
händer att de minsta vaknar”, sa min man, och jag fick ju inte bära något. Men hon skulle
bara vara på dagarna. ”Det förstår du väl att du måste sjukskriva mig, hon kan ju inte ta
hand om sig själv ens.” Till sist blev det så.
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Individer utgör ett eget rättsobjekt i svensk lagstiftning och samhället utvecklas i riktningen
till att bli alltmer individualistiskt (Mosesson, 1998, s 227). Anhöriga har inte juridiskt ansvar
eller juridiska rättigheter över sina hjärnskadade familjemedlemmar. Anhöriga får eller
tvingas dock, vilket tidigare nämnts, ta över en del av detta ansvar. Tre av intervjupersonerna
nämner att anhöriga inte blir tagna riktigt på allvar i kontakterna med försäkringskassan och
arbetsförmedlingen. Lindqvist påpekar att individen har rätt att ta med sig någon som ombud
till en myndighet som kan föra dennes talan, enligt förvaltningslagen (SOU, 1999:21). Mina
intervjupersoner har tagit med sig en anhörig till försäkringskassan eller arbetsförmedlingen i
avsikt att själva slippa berätta allt från början och minnas så mycket, men de berättar att
anhörigas röst inte riktigt räknas. En kvinna berättar om ett möte på försäkringskassan:

Det är inget roligt att träffa dem. Den jag hade först, hann jag träffa två gånger, sedan
slutade hon. Den jag har nu, första gången jag träffade henne var om ersättningen. Då sa
pappa att det tar flera timmar om min dotter ska berätta allt: Du har ju alla papper du får
väl läsa dom. Hon och pappa kom nog lite på kant.

Yrkesutövarnas fokus på individen har här de kännetecken som Foucaults begrepp, herdemakt
står för (Jacobson, 1991, s 51-52). En yrkesutövare i en människobehandlande organisation
utövar makt i ett vällovligt syfte att göra gott. Individens behov definieras av yrkesutövaren.
Anhöriga kan enligt svensk lagstiftning föra den enskildes talan (men blir ofta inte lyssnad på
när han eller hon för fram de hjärnskadades vilja, se stycket ovan). Dock kan den anhörige
inte föra fram sin egen åsikt när denna inte stämmer med den hjärnskadades. Ett problem i
detta sammanhang är att en hjärnskadad människa under lång tid kan sakna insikt i vad han
eller hon klarar av (Prigatano, 1986, s 12-13).

Ett konkret exempel på hur det kan bli: En hjärnskadad man har haft hjälp av sin mor i alla
kontakter med det professionella nätverket. Han berättar att mamman har försökt att informera
hela tiden om hans skada och hur han fungerar. Mamman hade också vid ett tillfälle
synpunkter på den planering som då gjorts för hans del. Själv hade han inte insikt i vad han
kunde klara av eller inte och därför tyckte han att den planering som gjorts upp var bra. Det
blev han och handläggaren mot mamman. Under intervjun är mamman med och hon berättar
om detta tillfälle:

Och där satt min son och höll med henne och blev arg på mig. Det är för tidigt med en
kockutbildning nu sa jag, då misslyckas han och sen har vi honom här nere. Vem ska hjälpa
honom upp då? ”Nej, men det är väl inte för tidigt, eller hur”, sa hon och vände sig till min
son. Första dagen han var på utbildningen ringde han hem till mig: ”mamma det står
något här, t s k, vad betyder det”? Han skulle koka ris. Han var där i 14 dagar sedan blev
vi kallade till Arbetsförmedlingen. Det gick ju inte. Min son var aggressiv och skällde och
svor på mig, allt gick ut över mig.

Analys av anhörigas roller ligger utanför syftet med denna uppsats varför jag inte närmare
kommer att gå in i diskussion kring detta. Jag konstaterar dock att en tendens i studien är att
anhöriga riskerar att komma i en besvärlig mellanställning i förhållande till sin hjärnskadade
familjemedlem och det professionella nätverket.
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5. DET PROFESSIONELLA NÄTVERKET

I det professionella nätverket ingår de skadades kontakter med arbetsgivare, sjukvården,
försäkringskassan, arbetsförmedlingen m fl. Relationerna till det professionella nätverket
bygger på yrkesfunktion, inte på känslor, och de skadade står i ett asymmetriskt
beroendeförhållande till det professionella nätverket.

Analysen av resultaten nedan är uppdelad i medicinsk rehabilitering, som innefattar
kontakterna med sjukvården, och i yrkesrehabilitering, som innefattar kontakterna med en rad
olika aktörer. Hasenfeld (1992, s 259 ff) skriver att ett typiskt drag för människobehandlande
organisationer är att de lämnar ett stort handlingsutrymme för den enskilde yrkesutövaren,
men när olika yrkesutövare nämns i detta kapitel är det i egenskap av företrädare för
människobehandlande organisationer och som förmedlare av dessa organisationers uppdrag
och normer, ej i egenskap av enskild yrkesutövare.

I detta kapitel beskriver och analyserar jag de hjärnskadades kontakter med det professionella
nätverket. Vad präglar dessa kontakter och hur påverkas deras självbild av mötena med det
professionella nätverket?

5.1 Medicinsk rehabilitering - sjukvården

5.1.1 ”Rädd att förlora kontakten med min läkare”

Samtliga intervjupersoner nämner kontakten med läkare som mycket viktig. Läkarkontakten
ska vara kontinuerlig, med samma läkare: att bli bemött med förståelse och bli trodd är också
viktigt. Erfarenheterna av läkarkontakterna ser lite olika ut. Två har haft samma ansvariga
läkare i stort sett hela tiden. En kvinna har bytt läkare på eget initiativ, då hon blev dåligt
bemött och inte kände sig trodd:

Läkaren var fruktansvärt nonchalant. Jag hade så ont, men han tyckte att jag kunde gå
och jobba ändå, fast jag knappt tog mig till läkaren. Han kunde inte se bakom skalet. Det
kändes fruktansvärt. Jag fick tjata mig till sjukskrivning. Sen bytte jag läkare efter det och
han såg direkt vad det var för fel och då var det inga problem sen.

En man har fått byta läkare flera gånger och kände under den tiden att det inte fanns någon att
vända sig till. När han nu har en läkare som är ansvarig för honom och de har arbetat upp ett
förtroende, är han rädd att tvingas byta:

Jag är jätterädd att förlora kontakten med läkaren, för att börja om med en ny läkare det
gör jag aldrig mer, det orkar jag inte. Inte en chans.

Fyra intervjupersoner berättar att de inte har vågat eller orkat ställa de frågor som de har gått
och burit på. De säger också att om läkaren försökt förklara något och de inte har förstått, så
har de inte kunnat med att fråga om, utan har nickat att de har förstått. Detta är uttryck för ett
fenomen som i forskningen brukar kallas kommunikationsklyftan (Svensson, 1993, s 165-
168). Vad innebär detta begrepp? Svensson exemplifierar med en rad forskningsresultat:
patienten har fått otillräcklig information, vilket kan vara att patienten har undanhållits eller ej
förstått diagnos, patienten har blivit nonchalerad, mötet har präglats av läkarens dominans och
patientens passivitet, läkaren har talat ett språk som patienten inte förstår. Kohlström nämner
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att patienten befinner sig i ett underläge. Patientrollen är en beroenderoll i förhållande till
läkaren som har kunskap och därmed makt att definiera patientens problem (1996, s 193).

En av respondenterna ger ett exempel på denna kommunikationsklyfta när han berättar om
hur han kände det när han fick diagnosen ”hjärnskada”. Han är en av de som haft samma
läkare hela tiden:

Jag blev ju rädd… Först tänkte jag för mig själv, jag frågade inte läkaren första gången.
Jag orkade inte riktigt. Varannan vecka var jag hos honom. Han sa att det är bättre att vi
träffas ofta: Vi måste gå igenom vad han fick för uppgifter från mina… där jag åkte på
(utredningen i hjärnskadeteamet). Jag var ju rädd för jag trodde att det blev sämre och
sämre, tills man hamnade på hispan. Så gick jag och grubblade att har jag fått en sån
skada så måste den bli värre, den kan ju inte stanna…

En annan intervjuperson är osäker på om han har fått någon information om sin skada, kanske
fick han det i den akuta fasen, men det kommer han inte ihåg något av. Nu kan det kvitta
tycker han, nu vill han inte veta, han tycker själv att han mår bra. Nu vill han bara få ett
arbete.

5.1.2 ”Det var det som var felet - att jag inte fick någon uppföljning”

I detta avsnitt beskriver jag hur respondenterna upplever sig utlämnade utan adekvat
uppföljning efter hjärnskadan och hur informationsbrist leder till förvirring och ångest. Flera
berättar också om att den information som de uppfattat, inte stämmer med bilden de själva har
av sin situation.

Direkt efter den akuta fasen säger de flesta att det enda de tänkte på var att komma hem igen.
De som har barn talar om att komma hem till dem. Alla har varit inställda på och har velat
återgå till sitt normala liv. Fyra personer har försökt sig på att börja arbeta igen. Hemma i
vardagen har intervjupersonerna dock upptäckt att mycket inte fungerat som tidigare.

Erfarenheterna av uppföljning och rehabilitering efter det akuta skedet är mycket olika. Någon
har gått i dagrehabilitering, huvudsakligen för fysiska skador, under ganska lång tid. Två
personer har skrivits ut till hemmet utan annan uppföljning än läkarkontakt efter ett halvår. En
person har till och med skrivits ut utan vidare kontakt. En kvinna som har haft hjärnblödning
berättar om uppföljningen:

Jag var på efterkontroll i Linköping. Jag berättade hur trött jag var, men han sa att jag
måste engagera mig igen och komma igång. Försök koppla bort att du varit sjuk. Då blev
jag arg på honom också och det var den högste läkaren. Han berättade hur han gått till
väga under operationen. Allt var bra med mig då, proverna visade att det inte var något på
gång.

Sen var jag på en efterkontroll hemma och han sa att det gått så fruktansvärt bra för mig.
Det skiter väl jag i, sa jag. Då planerade jag hur jag skulle ta mitt liv. Det var så jobbigt,
allt, allt, allt, allt gick emot mig.

Denna kvinna upplever att läkarna gav henne ett budskap som inte stämde överens med
hennes egen uppfattning. Först fick hon veta att hon var frisk och att hon skulle börja leva
som vanligt igen. Detta stämde inte alls med vad hon själv upplevde. Hon var trött och orkade
inte med alla roller som hon hade att uppfylla. Inte heller kom hon ihåg enkla, vardagliga
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saker som hon måste komma ihåg för att klara av vardagen. Flera år senare blev hon
remitterad till hjärnskadeteamet, efter att ha kämpat med olika studier och yrkesrehabilitering:

Sen i utredningen i hjärnskadeteamet fick jag en broschyr om hjärnskada. Ingen hade
berättat hur man kunde känna sig. Broschyren stämde precis, den öppnade sig för mig. Det
var inget jag hade inbillat mig, hur jag känt mig. Jag hade ju inte kunnat fråga någon. Då
var jag väldigt intresserad av att träffa någon annan människa som fått samma som jag , så
jag kunde jämföra om den människan känt som jag gjort.

När jag kom hem från lasarettet och då fick jag reda på i Linköping att jag var frisk. Nu
fick jag reda på i hjärnskadeteamet att i stort sett alla får skador av det jag fick. Detta
förstår jag inte, det kunde de ha förklarat direkt. Då hade jag mått bättre idag.

Kvinnan upplever nu att hon utsatts för dubbla budskap av sjukvården och att det har påverkat
hennes hälsa negativt.

En man gick hem från sjukhuset utan vidare kontakt med läkare och sjukvård. Han ville hem
till familjen och börja jobba igen:

Det var det som var felet att jag inte fick någon uppföljning. Jag var sjukskriven och skulle
börja jobba och det ville ju jag. Och så kastade jag mig in i jobbet och körde ikull igen.
Och då var det bara att kasta i en massa medicin så jag skulle orka. Och så var det snurren
i det och det var då jag hamnade på psykiatrin, då pallade ju inte nerverna. Det var ju inte
så konstigt, för det var ju inte dem det var fel på, men det blev det då. Det var en j-la massa
lidande tycker jag, i onödan.

Dessa två människor anser att bristen på uppföljning och information om skadan har varit
förödande för de nära relationerna och livskvalitén.

En kvinna som har sin skada några år närmare i tiden har fått en mer adekvat uppföljning.
Hon kom hem och hade därefter några uppföljningar med läkaren på sjukhuset. Därefter blev
hon erbjuden hjärnskaderehabilitering i hjärnskadeteamet. Hon var tveksam till det själv, men
hennes anhöriga övertalade henne att det vore bra.

En kvinna med whiplashskada och svåra smärtor har deltagit i en kurs som avser att hjälpa
whiplashskadade att lära sig mer om sin skada med hjälp av problembaserat lärande. Denna
kom dock för sent, hon hade redan haft skadan så länge att hon hunnit ta reda på det mesta.

5.1.3 Smärtsam utredning - ”jag hade fått en hjärnskada”

För de tre respondenter som endast genomgått utredning i hjärnskadeteamet är momenten i
utredningen ganska tydliga. De flesta nämner att några undersökningar, t ex ryggmärgsprov,
magnetröntgen, varit jobbiga att genomgå. Fyra av intervjupersonerna nämner att det har varit
känslomässigt mycket smärtsamt att få reda på att de har en hjärnskada. Även om de redan
tidigare har insett sina svårigheter och anat att något var fel, har flera av respondenterna
upplevt en kris när de fick hjärnskadan diagnostiserad:

Hade jag vetat hur undersökningen var hade jag inte gjort den. För det första, det här med
psykologen gav svart på vitt… att jag inte var som innan. Det kändes jobbigt. Och sen fick
jag göra ett ryggmärgsprov och oh… det var hemskt. Själva undersökningen var inte så
hemsk, men två dagar senare fick jag så ont i huvudet. Jag kunde knappt resa mig för jag
höll på att svimma. Men det gick över på ett par dagar, det kändes inte som att det gav
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något resultat. Fast det är om det gör det i slutänden ur försäkringssynpunkt. För de
hittade ju att jag inte var som innan med minne, koncentration och så. Jag har alltid varit
fruktansvärt ambitiös, gått på högskolan, skulle alltid vara bäst. Nu kunde jag inte minnas
tio ord  de läste upp. Tidigare hade det varit hur lätt som helst. Det är stor skillnad.

En kvinna beskriver utredningen som psykiskt mycket smärtsam, men samtidigt har hon
genom utredningen fått kunskap om vad det är för fel på henne. Hon har fått sin egen
upplevelse av sig själv bekräftad:

Jag gjorde minnestester och det gick väl inte så bra. Sen fick jag en tid till läkaren igen och
han berättade att han tittat på röntgenplåtar och testerna att jag hade fått en hjärnskada
och det var väldigt jobbigt, psykiskt, att få reda på.

Dessa två intervjupersoner nämner också att de önskar att det hade funnits någon kurator eller
psykolog att tala med om skadorna de fått och vad de själva kan göra. De skulle också ha
velat träffa andra i samma situation i samband med att utredningen gjordes, för att komma
ifrån känslan av att vara en ”idiot” (se 6.1.1).

De fyra respondenter som dessutom har deltagit i grupprehabilitering är mer fåordiga när det
gäller utredningen. Någon kan inte alls yttra sig om den, någon vet inte riktigt vad det var för
något och blandar ihop den med andra kontakter de haft samtidigt med t ex Ami.
Överhuvudtaget är ”utredning” inte ett begrepp för intervjupersonerna som ”utredning” är för
sjukvårdspersonal. Den består av några medicinska undersökningar och en mängd olika tester
som testar minnet, någon kommer också ihåg att de gjorde uppgifter i köket och att det var
ganska trevligt. Intervjupersonerna ser det inte som en utredning i den bemärkelsen att det är
olika undersökningar som tillsammans ger ett resultat. För de personer som har genomgått
grupprehabilitering är den till och med oviktig. Det som finns kvar i deras minne är tiden i
gruppen.

5.1.4 Grupprehabilitering - ”självförtroendet kom tillbaka”

Fyra av respondenterna har gått i grupprehabilitering och nedanstående utsagor bygger på
deras upplevelser. På en direkt fråga om vad de minns från grupprehabiliteringen, nämner
samtliga de andra gruppdeltagarna först. Det absolut viktigaste har varit identifikationen med
andra människor i samma situation och med samma problem. Gruppmedlemmarna har blivit
så viktiga att individerna räknar dem som vänner och några har fortfarande kontakt med
någon gruppmedlem. Relationen till de andra gruppmedlemmarna ska därför föras in i det
sociala nätverket.

Jag hälsade på en av gruppmedlemmarna, vi kom jättebra överens…
Grupprehabiliteringen har hjälpt, men det märker man inte direkt. Det har kommit
efterhand, det har det gjort och den behövs den får inte läggas ned.

Det var kontinuiteten. En dag hemma, en dag där. Det var lagom, mer orkar jag inte träffa
folk. Det var i och för sig rätt så jobbigt, men sen att vi kunde prata då och lyssna på andra
som var lika tokiga, men det är vi ju inte. /…/ Allt går för fort, läsa manualer är det
svåraste jag har idag och data klarar jag inte alls, det går för fort. Det lugnade ner mig
rätt mycket att det finns andra som har det likadant. Det hjälpte mig att acceptera att det
tar längre tid..

Jag har aldrig haft så roligt i en grupp och det sa de andra också. Jag har fortfarande
kontakt med en annan gruppdeltagare, allt vi gjorde fungerade jättebra och personalen var
jättebra. Vi sågs tre gånger i veckan och mer orkar man inte. /…/ Det förändrade ju mitt
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liv. Jag levde i ett kaos innan, höll mig undan för alla jag kände. Jag visste inte om eller
vad jag lovat någon. Det var tryggheten i gruppen. Vi var alla likadana och därför måste vi
acceptera varandra. Alla hade sina problem och skador. Tillsammans löste vi våra problem
och att våga berätta för anhöriga. Det hade jag inte gjort annars.

Gruppdeltagarna tillskriver varandra auktoriteten och kunskapen om att leva med hjärnskada.
Genom att utbyta erfarenheter och problem med andra människor som drabbats av hjärnskada
har det blivit möjligt för den enskilde att se sig själv och sin skada. Grupptillhörigheten har de
flesta känt som ett starkt stöd ur vilket självförtroendet har kunnat hitta näring att växa. Peggy
A Thoits skriver om stödet till funktionshindrade och har kommit fram till att det mest
effektiva stödet får den skadade från de hon kallar ”similar others”, d v s andra med erfarenhet
av samma funktionshinder (Kohlström, 1996, s 87). Kohlström konstaterar att det i tidigare
forskning inte finns någon entydig bild av att den funktionshindrade individen skulle ha behov
av att identifiera sig med andra funktionshindrade. Hon tar själv som mått på denna
identifikation hur många som är eller kan tänka sig att vara aktiva i en handikappförening. Då
detta är ganska få drar hon slutsatsen att det är ytterst osäkert huruvida identifikation med
”similar others” är ett behov (1996, s 86-87,165). I min studie är resultatet entydigt. De
intervjupersoner som har deltagit i grupprehabilitering har identifierat sig med varandra och
har genom denna identifikation hittat en förändrad identitet där hjärnskadan ingår som en del
av personen.

Personalens roll har varit tydligt underordnad gruppdeltagarnas i betydelse och
intervjupersonerna gör en tydlig åtskillnad mellan personal som tillhör sjukvården (det
professionella nätverket) och gruppdeltagarna. Personalen har dock fungerat stödjande
nämner flera. Två nämner också att minnesträningen har varit viktig och att de har lärt sig att
hitta strategier för att komma ihåg saker, t ex att använda en almanacka effektivt:

Jag tyckte det var jättebra. Det var en så fin början att komma tillbaka. Jag skulle börja
provjobba, det hade jag inte klarat om jag inte gått därinne först. … Det var uppgifterna
man fick göra, det man klarade av. Det gick allt bättre. Jag hade en artikel med mig och
berättade och sköterskan sa att du säger att du inte kan, det kan du ju. Det var som man
växte. Självförtroendet kom tillbaka. Det tänkte jag på att det hade man inget, det var som
nertrampat, man var liksom inte med. Men där inne var man med de andra och man kände
när man gjort något att det var riktigt bra… Vi skulle ställa frågor och kritisera varandra.
Det kan vi ju inte tyckte vi i gruppen. Vi håller ju ihop. Det är mot er i personalen vi kan
vara annorlunda, sa… (en annan gruppmedlem).

Två av de tre som inte har deltagit i grupprehabilitering uttrycker ändå en spontan önskan om
att få träffa någon i samma situation att tala med. De vill jämföra sina erfarenheter och kunna
ställa frågor till någon med personlig erfarenhet av samma problem. Båda nämner också att
det skulle vara skönt att veta att de inte är ensamma i världen om att uppleva sin situation på
det sätt som de gör.   

5.1.5 Förvirring och alienation i kontakten med olika vårdgivare

Tre av respondenterna uttrycker en stor förvirring över kontakterna med olika vårdgivare
idag. Det är svårt att skilja på primärvård, vuxenhabilitering och kommun, veta vem som
ansvarar för vad och vad som skiljer. Vidare nämner respondenterna att eftersom de olika
vårdgivarna ofta gör hembesök, men inte har namnskylt när de kommer, minns de inte vad
yrkesutövarna heter eller vilken yrkesfunktion de har. Anledningen till mötet är därmed
dunkel. Det är då svårt att ha kontroll över situationen, vilket leder till att respondenterna ger
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uttryck för att de känner sig utlämnade. De skadade vet inte vem han eller hon ska träffa,
minns inte när eller varför möten ska ske, när det är som sämst.

En kvinna berättar om sina kontakter med olika vårdgivare:

Jag har kontakt med… Det var en här igår. Det vore lättare om alla hade namnskylt. Ni
säger bara namnet en gång, det minns jag inte.

Hasenfeld (se kapitel 3.1.3) skriver om hur människobehandlande organisationer (HSO),
lägger på individen att ta ansvar för och skapa mening i de mångfaldiga kontakterna med
organisationerna. Detta leder till, skriver han, att individen blir förvirrad, uppgiven och
alienerad (1983, s 158).

5.1.6 Rehabilitering - ”att man får träffa andra som är i samma situation”

Rehabilitering är ett begrepp som används inom sjukvården dagligdags och ofta med olika
innebörd beroende på i vilket sammanhang det används. Begreppet förekommer med något
olika definitioner i olika offentliga rapporter och utredningar. I SOU används FN:s definition
av rehabilitering, vilken bygger på WHO:s klassificering av handikapp:

En målinriktad och tidsbegränsad process som syftar till att sätta en av skada eller sjukdom
drabbad människa i stånd att nå bästa möjliga psykiska/fysiska och/eller sociala
funktionsnivå och därigenom ge honom möjligheter att förändra sitt eget liv. Processen kan
innefatta åtgärder avsedda att kompensera för en förlust eller inskränkning av
funktionsförmåga (t ex med tekniska hjälpmedel) och andra åtgärder som är ägnade att
underlätta social anpassning eller återanpassning. (1988:41, s 161)

Samtliga intervjupersoner brottas en stund med rehabiliteringsbegreppet och de flesta tycker
att begreppet är svårt att uttala sig om. Flertalet av de som har genomgått grupprehabilitering
hänvisar till den och tycker att det har varit en bra rehabilitering. En man som har gått i
grupprehabilitering reflekterar över begreppet rehabilitering:

Det är fysiskt och psykiskt. Fysisk rehabilitering är nog lättare, att sätta på ett träben om
man tappat ett ben. Det ser de ju med en gång att det behövs ett nytt ben. Men en som har
tappat minnet, det syns inget och man är förvirrad och har en satans ångest. Varför blev
det så här? Vad har hänt? Då kan det nog hända igen?! Jag har ibland varit så rädd att
jag skakat hela jag då jag trott att det var hjärnblödning igen och den här gången dör jag.
Hur man rehabiliterar sånt det vet jag inte. Men det är det här att träffa andra och lyssna
så man förstår. Det räcker inte med en gång, det måste vara kontinuitet .

För att göra det mer konkret ombeds intervjupersonerna fundera kring vilken hjälp de skulle
ha velat få av sjukvården. Fyra nämner då att de hade velat ha kontakt med kurator eller
psykolog på en gång, någon som har kunskap om vilka konsekvenser en hjärnskada kan få för
hela livssituationen och som kan fungera som samtalskontakt under en längre tid. Tre har haft
en kontakt med psykolog eller annan personal inom psykiatrin:

Som jag tycker nu, när man blev utskriven från sjukhuset skulle man fått en tid till någon
direkt vare sig man ville eller inte, som var inom vården och förstod sig på frågor och hur
man mådde. Jag visste inte vem jag skulle vända mig till, man kände sig utlämnad helt och
hållet. Där gjorde de ett fel tycker jag, de skulle gett mig någon att ha kontakt med.
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En kvinna säger att det behövs samtal under lång tid med en kurator eller psykolog för att
avlasta familjen. Även i Gullacksens avhandling framkom behovet av att ha en utomstående
att tala med. Stödet från yrkesutövarna har störst betydelse den första tiden (1998, s 164 ff).

Två respondenter nämner också att de borde ha fått mer information om sina rättigheter, då
det är fråga om en kronisk skada. Alla utom en nämner att de hade velat träffa en annan
människa som råkat ut för samma sak så fort som möjligt efter skadan:

När de ser att man har en skada som ska följa en hela livet, att man får träffa andra som är
i samma situation. Så att man ser att man inte är ensam, för ibland känns det så. Nu vet jag
att det finns många i min ålder som går hemma, men de ser man aldrig. Men man kan ha
ett nätverk och träffas någon gång ibland. Att man har ett telefonnummer man kan ringa
eller så. Och att man får möjlighet att träffa, tala med någon kurator och få veta vad man
har rätt till också. Hjälpmedel och sådana grejer. Det har jag ingen aning om. Allt får man
luska om själv och det tar mycket tid och kraft, för först har man försäkringsbolaget man
ska hålla på med och såna grejer är en följetong… Man kanske behöver hjälp med
hjälpmedel och vad som kan underlätta och vad man har rätt till. För ibland vet man
knappt själv vad man behöver ha. Vad som kan underlätta.

De som har gått grupprehabilitering nämner den i detta sammanhang. Någon nämner att det
ska vara intensivträning och syftar på fysisk träning, direkt efter en skada, så mycket och så
fort den skadade orkar:

Med en gång i den takt man orkar ska man få klart för sig vad som hänt. För jag var
skiträdd att det skulle komma tillbaka (hjärnblödningen), Jag menar när jag blir trött och
varm i skallen och det kryper upp här bak. Jag vågade knappt andas. Nu vet jag vad det är.
Hade jag fått veta det med en gång, så hade jag nog kunnat bespara mig alla möjliga
tabletter, alkohol och rädsla. Det leder ju till självmordstankar och sånt. Det ser jag nu för
det fanns mycket sånt. Det är meningslöst. Det är lika bra att hoppa själv. Det kan jag
varna för. Man får aldrig lämna en människa ensam med denna ångest och denna rädsla
för vad som varit. Det var farligt.

Tre av intervjupersonerna berättar om rädsla att bli sjuk igen, om depressioner och
självmordstankar. De nämner alla tre att de skulle ha mått bättre idag och kunnat bespara sig
mycket lidande om de hade fått kunskap om sina problem direkt efter skadan, uppföljning
kontinuerligt och stödsamtal.

5.2 Yrkesrehabilitering

Detta avsnitt behandlar den rehabilitering som syftar till att människor med hjärnskada kan
återgå i arbete eller får rätt till en förtidspension. Detta sker efter att sjukvården har avslutat
sin medicinska rehabilitering. I de allra flesta fallen har det dock varit så att arbetsgivaren,
försäkringskassan och arbetsförmedlingen har kommit in ganska tidigt och insatserna från
dessa har varvats med insatser från sjukvården. Dessa två yrkesvärldar ger i intervjuerna inte
intryck av att mötas speciellt ofta. De möten som har skett har kommit till efter lång tid, flera
år efter skadan, eller i samband med hjärnskadeteamets rekommendationer efter utredningen.
För de skadade utgör sjukvården och ansvariga för yrkesrehabiliteringen närmast två separata
nätverk. Lindgren och Hansen (1993) drar slutsatsen i sin studie att sjukvården och andra
myndigheter sällan utbyter erfarenheter och information, vilket är människor med hjärnskada
till nackdel. Även Bergvall (1992) drar slutsatsen att det måste ske en samordning mellan
olika huvudmän för att hjärnskadade människor ska få det stöd de behöver.
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5.2.1 Insatser på fel nivå - kränkning och personligt misslyckande

I fyra intervjuer kommer det upp att planeringen av insatser har hamnat på fel nivå i
förhållande till personens nuvarande förmåga och tidigare yrkesidentitet. Jag vill i detta
sammanhang hänvisa till Jacobsons (1991, s 51-52) beskrivning av Foucaults begrepp
”herdemakt”. Organisationerna här nedan arbetar efter normen att alla ska rehabiliteras
tillbaka till arbete, vilket flera av respondenterna uppfattar som positivt. Dock upplevs
rehabiliteringsinsatserna som ett personligt misslyckande eller som en kränkning, när de inte
ger önskat resultat.

En kvinna berättar om när hon skulle studera på heltid tre månader efter sin hjärnblödning.
Hon var mycket trött vid denna tid, sov tre till fyra timmar och var vaken en timme, ungefär
som en nyfödd baby:

Jag fick sätta upp mig som arbetssökande på arbetsförmedlingen då, för vi hade kris med
pengar hemma. Då fick jag gå en kurs på heltid och läsa engelska, svenska och matte. Det
var skitjobbigt. De hade lite soffor och stolar som jag halkade ner på allt som oftast./…/
Därefter skulle man söka till KOMVUX. Det gjorde jag då. Det var ännu jobbigare.
Läraren jag hade kunde inte ta när jag sa att jag inte kan få in matten i huvudet. Hon var
stenhård. Jag sa att jag kan skaffa papper att jag har varit dålig; det fungerar inte, jag
kommer inte ihåg. Hon ville väl vara snäll att jag också skulle kunna, men hon gav sig inte.
Likadant var det i alla ämnen. Jag läste på kvällarna, men jag kom inte ihåg. Vi hade en
spalt vi skulle översätta, jag tog hjälp av min man och mina barn, men det fungerade inte
ändå. Därefter blev jag arbetslös.

En annan kvinna berättar om ett arbetsträningsprojekt som hon har varit med i. Syftet med
projektet var att rehabilitera människor med smärtor tillbaka till arbete. Kvinnan har en
högskoleutbildning bakom sig och beskriver sig själv som mycket ambitiös och den som alltid
velat vara bäst:

Projektet var genom Samhall och då vi skulle gå på studiebesök fick vi gå på tvätteriet och
det blev jag inte speciellt uppiggad av. Det var många utvecklingsstörda som jobbade där.
Det är jättebra för dem med en anpassad verksamhet, men det kändes sjukt för mig. Det var
bedrövligt också ute på Samhalls industri, där var också många förståndshandikappade.
Och det var inte vad vi var, vi var inte förståndshandikappade.

Gullacksen finner att de som deltar i yrkesrehabilitering kan komma in i ett stadium där
han/hon upplever rehabiliteringströtthet. Risken med att människor erbjuds
rehabiliteringsinsatser på fel nivå är inte bara att insatsen blir en isolerat negativ upplevelse,
den kan dessutom vara negativ för framtida rehabilitering, då de tröttas ut och får negativa
förväntningar på föreslagna åtgärder (1998, s 140-141).

Yrkesrehabiliteringen styrs också mycket av att de hjärnskadade ska ha någon inkomst ifrån
något håll. Tre av intervjupersonerna nämner att de känt sig tvungna att acceptera olika
rehabiliteringsinsater av den anledningen. Trygghetssystemen med socialförsäkringssystemet
är uppbyggt på det sätt att den skadade har att bevisa på något sätt att denne har rätt till t ex
sjukpenning eller förtidspension. Detta kan individen göra genom att få en annan
yrkesutövare, vanligtvis en läkare, att intyga riktigheten i detta med ett sjukintyg. Sedan ska
organisationen avgöra om denna definition är riktig. Foucault karaktäriserar den disciplinära
makten bl a med att den har rätt att definiera (Sunesson, 1996, s 209). Yrkesutövarna
definierar problemen och behovet och beslutar om individen har rätt till att få detsamma
tillfredsställt.
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Fyra intervjupersoner nämner att de har fått ersättning från andra försörjningsbidrag än de
tycker att de borde ha fått. Någon har gått flera år på socialbidrag, när denna person borde ha
varit berättigad till rehabiliteringsbidrag från försäkringskassan redan från början. En annan
har fått söka A-kassa istället för att bli sjukskriven. En man som inte har kommit in på
arbetsmarknaden berättar att reglerna för hur länge en arbetsprövning får pågå på samma
arbetsplats har inneburit att han precis bara hunnit lära sig sina uppgifter på platsen och lärt
sig hitta, när det är dags att sluta. Det är uppenbarligen så i dessa fall att de
människobehandlande organisationerna inte ens själva behärskar att avgöra vilken del av
socialförsäkringen som är avsedd för den speciella situationen. De sista exemplet tyder på att
beslut om åtgärder fattas enligt en kollektiv hantering där fastställda regler och normer
används, istället för att organisationen genomför en individuell prövning av behoven.

5.2.2  ”Ständig ångest varje dag, det är alltid något jag har glömt.”

Samtliga uppger att det har legat på dem själva eller på någon nära anhörig att ta ansvar för att
det blir något av med rehabiliteringsplaneringen och att kontakterna med det professionella
nätverket upprätthålls. Det har orsakat ångest och oro hos flera av intervjupersonerna eftersom
dessa själva på grund av hjärnskadan, inte kommer ihåg vad som har avtalats. Den
hjärnskadade vet att han/hon lätt glömmer, men vet inte om han/hon har glömt något. Det
uppstår återigen en situation där den skadade upplever frustration och alienation. (Hasenfeld,
1983, se kapitel 3.1.3 och kapitel 5.1.5 ). Kohlström skriver också om att hennes
rörelsehindrade intervjupersoner upplevde det tungrott och tröttsamt att behöva hålla reda på
alla kontakter och ta alla initiativ själva. Hon kommer också fram till att de skadade som kan
anses vara resursstarka (väl utbildade, med kontakter) fick ett bättre stöd än övriga (1996, s
194-195). I min studie finns inget sådant mönster. Utifrån min studies lilla material går det
inte att dra några generella slutsatser, men de intervjupersoner som har en hög utbildning
upplever lika stora problem med att ta ansvar för kontakterna med det professionella nätverket
som de med lägre utbildning. De högutbildade tenderar snarare att uppleva det extra svårt att
vara berövad denna förmåga till kontroll över sin situation. En man med högre utbildning
berättar om sina svårigheter att komma ihåg tider, vad som har bestämts på möten och om det
är något han själv ska göra. Han saknar sin tidigare förmåga och kompetens att hantera
information och att sköta formella kontakter:

Samtidigt är jag orolig, är det något jag borde ha gjort, är det något jag glömt. Ständig
ångest varje dag, det är alltid något jag glömt. Jag vet inte vad. Jag känner mig jagad, det
är jobbigt.

Fem säger att handläggaren på försäkringskassan har lovat att hålla kontakten, men så har det
inte blivit. En man uttrycker sig så:

Dom (hjärnskadeteamet) hade ett förslag om helt sjukbidrag. Det skulle ta lång tid, mer än
ett halvår. Men försäkringskassan sa att det skulle ha stadig kontakt med mig under tiden
och berätta hur det skulle gå. Jag hörde inte ett dugg. Efter ett halvår hörde jag själv av
mig.

Det är endast några få som har erfarenhet av nätverksträffar, det vill säga att företrädare för
olika organisationer i det professionella nätverket träffas tillsammans med den skadade för att
göra upp en rehabiliteringsplan. Två av intervjupersonerna har träffat handläggare på
arbetsförmedlingen och försäkringskassan samtidigt. Det är endast en man som har haft flera
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nätverksträffar med arbetsgivare, handläggare på försäkringskassan och sin läkare. Han säger
om dessa möten:

Vi har haft möten med arbetsgivaren, doktorn och någon från försäkringskassan. Vi träffas
ibland och går igenom hur läget är. Jag kan dock tycka att det blir så sällan så det känns
som om de har glömt bort mig. Vi träffas någon gång om året.
Jag tar initiativet när jag blir orolig och tror att de har glömt bort mig. Ingen bryr sig om
mig…Jag känner ibland att jag har trillat ur.

Det professionella nätverket är löst bundet, enligt Botts definition (Mosesson, 1991, s 98, se
kap 1.4.3). Det sker få möten och samtal mellan de olika organisationerna i nätverket. En
tendens är att även om handläggare på försäkringskassan och arbetsförmedlingen träffas, sker
sällan möten där företrädare för sjukvården deltar. Lindgren och Hansen (1993) drar en
slutsats av sitt projekt, att om sjukvården i högre grad hade överfört information till övriga
organisationer som ansvarar för stöd och yrkesrehabilitering skulle många av problemen de
fann ha kunnat undvikas. Kohlström beskriver rehabiliteringsprocessen som en kedja där det
räcker att en länk saknas för att hela processen ska spolieras (1996, s 194).

Även ansvaret för att adekvat information förmedlas till människor med hjärnskada och deras
anhöriga om juridiska rättigheter till hjälp och stöd, får de hjärnskadade eller anhöriga ta på
sig själva. Nödvändig information har anhöriga eller de skadade själva letat upp. Fyra
intervjupersoner säger att de saknar information som ges utan att de måste fråga, eftersom de
ibland inte ens vet vad de ska fråga om:

En av gruppdeltagarna berättade att jag har rätt till advokat.(genom trafikförsäkringen)

Jag tog reda på det själv att jag hade rätt till advokat. Det mesta måste man ta reda på
själv.

Handläggare på försäkringskassan och arbetsförmedlingen har en betydelsefull roll i
förhållande till de skadade. Handläggarna har makt över ekonomin i de flesta fallen, då de
skadade inte kan arbeta eller har arbete. Fyra av intervjupersonerna beskriver kontakten med
handläggarna i termer av någon att ”kämpa mot, ”brottas med”, ”slåss med”. De har blivit
bemötta med misstänksamhet, inte känt sig trodda. Detta berättas om med kraftuttryck och
stark ilska. En kvinna berättar om kontakten med handläggaren på försäkringskassan:

Min pappa strider med försäkringskassan för handläggaren vill att jag ska börja jobba
igen och hon säger att jag kommer att bli bra. Hon har ett papper där det står att det tar
max fem år att bli bra efter hjärnblödning. Visst jag kan bli piggare, men hon säger du kan
börja jobba heltid igen, fruktansvärt jobbig är hon denna människa…. Jag går efter vad
min läkare säger. De på försäkringskassan sa att även om han skriver intyg på
förtidspension är det inte säkert att vår läkare tycker samma sak. Han kanske inte tycker att
det är någon fara med dig. Då blir man orolig när de börjar prata så.

Fem av mina intervjupersoner berättar att de har bytt handläggare ett antal gånger och att
detta har varit påfrestande då det förväntas av dem att de ska berätta allt från början och
dessutom tvingas bygga upp ytterligare en ny relation till en ny människa. Och efter några
byten har de börjat fundera på hur länge den senaste handläggaren blir kvar:

Jag ska ju ha en egen handläggare på försäkringskassan, men de byter så ofta så det går
inte att hålla reda på. Jag ringer inte heller dit eftersom det aldrig är någon som svarar.
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Två personer har också positiva upplevelser av handläggare på försäkringskassan och
arbetsförmedlingen. De tycker att de har blivit bra bemötta, det har funnits ett ömsesidigt
förtroende och en relation mellan handläggare och dem själva:

Jag tycker att försäkringskassan har varit bra. Det tycker jag. Min handläggare har varit
snäll, trevlig och förstående. De får ofta mycket skit på sig, men jag tycker att de har varit
bra. Jag har känt att de har haft ett förtroende, jag för dom och dom för mig. Det tycker jag
har varit bra.

I ett fall berättar en skadad och dennes anhörig som är med under intervjun att handläggarna
har uttalat tydligt att de tar över ansvaret, från den anhörige, för samordningen av
yrkesrehabilitering och inkomster. Det har fungerat och har upplevts som en avlastning även
av den anhörige som bekräftar detta under intervjun:

Nu är det dom på arbetsförmedlingen som har ansvaret, men innan var det min anhörig.
Anhörig: Jag blev sjukskriven och sen var vi på af och då sa handläggaren där; Nu tar vi
över det här och vi informerar dig om det är något. Du får inte engagera dig nu. Vi tar din
bit. Och det gjorde dom och det är jag så tacksam för. För jag hade inte orkat längre.

5.2.3 Osynliga arbetsgivare, försäkringsföljetong och dålig ekonomi

Respondenterna önskar sig kontinuerliga kontakter med handläggare på försäkringskassan och
arbetsförmedlingen, precis som när det gäller kontakten med sjukvården. De flesta nämner att
det är viktigt att bli trodd och värdigt bemött. Det upplevs som kränkande av mina
intervjupersoner att hela tiden behöva bevisa att han eller hon faktiskt är skadad.
Handläggaren ska vara en person att arbeta med, inte emot.

Vad det gäller arbetsgivare har dessa en ganska nedtonad roll i intervjuerna. Det kan delvis
bero på att så få är i arbete och därför har lite kontakt med någon arbetsgivare. I två fall där de
skadade fortfarande arbetar är arbetsgivarna aktiva på mötena och har ställt upp på de
skadades egna önskemål. I övriga intervjuer är de förekommande arbetsgivarna mycket
anonyma. Intervjupersonerna nämner dem inte självmant och detta kan vara intressant att
studera närmare, då arbetsgivaren har ett totalansvar för den anställdes yrkesrehabilitering.

Tre har eller har haft personskadeärenden hos försäkringsbolag. Två ärenden, 5 och 10 år
gamla, är fortfarande aktuella. Den kvinna vars ärende är avslutat säger sig vara nöjd, men
ointresserad av dessa frågor. Hon har lämnat över ansvaret för detta till anhöriga. De andra två
har själva och tillsammans med anhöriga fått ägna mycket energi åt dessa ärenden, trots att de
har advokat. Utan advokat hade det dock varit omöjligt att reda ut kontakten med
försäkringsbolaget, det hade de inte orkat säger dessa två intervjupersoner. Det är påfrestande
att personskadeärenden pågår under så lång tid, men båda säger sig också förstå att det måste
vara så, eftersom följderna av skadan syns först efter flera år.

Hjärnskadan får också konsekvenser för ekonomin, t ex genom merkostnader för extra bensin.
Eftersom orken bara räcker till ett ärende, blir det många resor till stan. Det går även åt mera
tid. En person berättar också om att oöverlagda lån, impulsköp mm förstör ekonomin.
Smärtproblemen kräver specialgjorda skor, madrasser m m. I dessa uttalanden ligger ett
önskemål om att ha någon att ställa frågor till, men på egna villkor.
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5.2.4 ”Bara förval… ett satans hån…”

WHO relaterar handikappbegreppet till miljön och konstaterar att graden av
funktionsbegränsning och möjlighet till aktivitet/delaktighet är avhängig av den miljö som
aktiviteten sker i. Det är miljön som ska studeras, klassificeras och inte människan (se kap
1.4.2).

Fyra av intervjupersonerna berättar om olika situationer i kontakten med samhället där de
upplever sig handikappade. Det är t ex mycket svårt för respondenterna att klara av alla
kontokort som används i dag för att handla, tanka m m. Koderna är svåra att komma ihåg. En
man berättar hur han får anstränga sig och fokusera på vilken koden är och vad han ska göra
när han åker och tankar. Det går åt mycket energi att anstränga sig att minnas det som andra
bara gör.

Tre intervjupersoner nämner att det är svårt att vistas i offentliga miljöer. En kvinna med svår
smärta kan inte vistas i lokaler där hon riskerar att bli knuffad, t ex på puben, eller i trängsel. I
de allra flesta affärer spelas bakgrundsmusik, som gör att de inte kan koncentrera sig på
inköpen. Sorlet i restauranger tröttar också fort ut:

Går jag och handlar i affären och de har radio på, och det har de överallt. Det är ett
elände för mig. Jag måste nästan springa in och ta det jag ska ha och ut igen. För går jag
och tittar på det ena efter det andra i affären då, som före jul, då kom det fram en dam och
ruskade tag i mig och frågade hur det var fatt. Då hade jag gått i stå i någon hylla, då står
jag och glor. Då har allt försvunnit för mig och jag vet inte om jag är hemma i skafferiet
eller var jag är.

En man berättar om sina svårigheter med automatiska telefonsvarare hos myndigheter:

När man ringer och de säger tryck x för dit och y för dit… tack för samtalet…så sitter jag
som om jag fått en spik i huvudet. Jag har inte en chans, jag blir förtvivlad. T ex kunde jag
inte avregistrera bilen på telefon, jag fick inkasso och krav, men det fanns ingen att prata
med, bara förval… ett satans hån…

Fyra av mina intervjupersoner uttrycker också svårigheter med att fylla i alla blanketter från
försäkringskassa, försäkringsbolag m m. En välutbildad kvinna berättar om när hon ska fylla i
blanketter från försäkringskassan:

Jag får blanketter att fylla i och det tycker jag inte om, jag blir skakis, jag vet inte hur man
ska göra. Sedan glömmer jag och papper blir liggande.

Den offentliga miljön skapar följaktligen svårigheter som gör den hjärnskadade människan
handikappad (se kap 1.4.2). Regeringens proposition (1999/2000:79) har som ett av tre
huvudområden att skapa ett tillgängligt samhälle. Det innebär att fysiska hinder, t ex i
lokaltrafiken och i statliga myndigheter, ska undanröjas så att verksamheterna blir tillgängliga
för alla. Här nämns dock inte svårigheter av den typ som mina intervjupersoner har med t ex
telefonsvarare. Offentliga myndigheter har ålagts ett ansvar att leda utvecklingen mot ett
tillgängligt samhälle och därför är det anmärkningsvärt att de istället skapar miljöer som är
otillgängliga för människor med hjärnskada.
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6. SJÄLVBILD

I detta kapitel granskar jag vad som hänt med intervjupersonernas självbild utifrån: deras inre
perspektiv, i relation till de förändrade gamla relationerna i det sociala nätverket och de nya
relationerna i det professionella nätverket. I det avslutande stycket granskas vilka attityder
som förmedlas av samhället främst via lagstiftningen.

6.1  Personlig upplevelse

Individen har i sin inre interaktion, i sina tankar om sig själv, gjort erfarenheter av vem han
eller hon upplever sig vara idag. Här är det två teman som åskådliggörs: dels hur
respondenterna ser på sin intellektuella kapacitet och dels hur de upplever sig själva jämfört
med innan skadan.

6.1.1 ”Är jag så dum i huvudet?”

Fyra av de intervjuade uttrycker på ett eller annat sätt att de då och då känner sig dumma i
huvudet, som idioter. En person beskriver sig som glad, positiv idiot, och när jag frågar om
idiot, säger han att han kommer av sig ibland på jobbet och måste fråga om 4-5 gånger, då
känner han sig som en novis. Tre andra personer utrycker sig på följande sätt:

Sen att vi (gruppmedlemmarna i grupprehab) kunde prata då och lyssna på andra som var
lika tokiga. Men det är vi ju inte. Det är inte fel på förståndet alls. Det är bara det att det
går långsammare. Jag ser ju det på frågesport på TV, jag har alltid varit allmänbildad och
älskat frågesport. När vi sitter här min familj och jag, om de vilar sig en stund då hinner
jag. Oftast kan jag allting och det är jag stolt över, men jag hinner inte säga det  för det går
för fort allting.

Ibland tänker jag är jag så dum i huvudet, fattar jag ingenting, är jag så trög? Att jag inte
fattar saker!

Sedan jag kom hem från sjukhuset upptäckte jag att jag kunde glömma varför folk kom på
besök: Har du glömt det, undrade de. Det hade jag ingen aning om. Då tänkte man -  hur
har man blivit?

Flera har fått kommentarer av folk i omgivningen av karaktären: ”Är du dum i huvudet?”, när
de har gjort konstiga saker eller har glömt något. I förhållande till det sociala nätverket kan
respondenterna också känna sig underlägsna. Allting tar för lång tid och det är svårt att begära
av anhöriga att de ska ta sig den tiden, uttrycker en person.

Kohlström talar om att det finns en ökad risk för människor med funktionshinder att utveckla
en negativ självkänsla på grund av tillkortakommanden och negativa bemötanden i
interaktionen med andra människor (1996, s 74-76). I min studie uppträder denna negativa
självkänsla i förhållande till miljön som en ”idiotbild”. Dock är det en bild som mina
respondenter värjer sig för och inte vill ha som en stämpel.
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6.1.2 ”Jag har förlorat den jag var”

En man har upplevt, innan han fick en diagnos, att relationerna till anhöriga blev dåliga av att
han glömde och skyllde ifrån sig. Anhöriga förstod inte vad det var fatt med honom och själv
undrade han vad det var för fel på honom. Han kände inte igen sig själv. Bilden av vem han
själv ansåg att han var, stämde inte med det beteende han visade upp. Likaså blev anhörigas
bild av honom obegriplig, då hans beteende inte stämde med den han hade varit tidigare.
Kohlström skriver att ett viktigt kriterium för upplevelsen av en stabil självbild är att
individen upplever sig vara densamma över tid (1996, s 71).  Efter rehabiliteringen säger
samme man att relationen till anhöriga är densamma som den var innan han blev dålig. Idag
vet han och anhöriga vad problemen beror på. Han delar dessa upplevelser med flera andra
intervjupersoner - att inte förstå sig på sig själv. Detta gäller likaså anhöriga, de har också
svårt att förstå sig på sin hjärnskadade familjemedlem. Konflikter med tragiska konsekvenser
för flera respondenter och deras familjer har då uppstått ur den nya situationen.

Mannen berättar också att han har system för allting idag. Livet måste gå efter det systemet,
annars blir han stressad och kommer ur balans. Han har t ex ett speciellt håll som tallrikarna i
diskstället ska stå lutade åt. När andra människor kommer och rubbar hans system mår han
dåligt, men eftersom han nu vet vad det beror på, säger han ingenting. ” Förr sket jag väl i hur
tallrikarna stod”, säger han om denna förändring.

En kvinna säger om sig själv:

Jag har förlorat den jag var.

Hon avser att hon har förlorat mycket av sin lust och förmåga att delta i sociala sammanhang,
hon har förlorat mycket av den intellektuella skärpa som utmärkt henne tidigare. Hon har
förlorat bilden av sig själv sådan hon var innan skadan. Istället har hon arbetat sig fram till en
annan självbild. Även om sorgen över allt hon har förlorat finns där, har hon funnit nya roller
och hon tar aktivt del i sådant hon finner mening i. Förlusten av ett socialt rikt liv delar hon
med flera av de övriga intervjupersonerna.

Dessa två intervjupersoner har trots allt anpassat sig till sin nya situation och de har båda
förändrat sin självbild och internaliserat denna bild av sig själva med skadan som en del av
livet. Dock påpekar kvinnan att det är ett livslångt sorgearbete att upprätthålla balansen
mellan smärtan och vardagslivet. Gullacksen kom fram till att detta upprätthållande är en
ständigt pågående process (1998, s 83).

6.2 Självbild i förhållande till nätverken

Självbild är i interaktionistisk teori ett processbegrepp, d v s även om självbilden formas
under barndomen, förändras och justeras den igenom hela livet. Självbilden formas i mötet,
interaktionen, med andra människor via vår varseblivning av hur andra människor ser på oss.
Med vårt objektjag, ”me”, kan vi  se på oss själva med omgivningens ögon och samtidigt kan
vi via våra tankar ha en diskussion med oss själva om oss själva. Via denna yttre och inre
interaktion skapas och förändras ständigt självbilden (Trost och Levin, 1996, s 86 ff).
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6.2.1 Det sociala nätverket - social förlust

Respondenternas relationer till det sociala nätverket skulle kunna sammanfattas i begreppet
social förlust. De flesta har gjort förluster av nära och viktiga relationer inom olika områden,
t ex har kärleksrelationer avslutats, relationer till barn försämrats, relationer till arbetskamrater
och vänner avbrutits. Det sociala nätverket har tydligt minskat i antal relationer. Framförallt är
det relationer till vänner och bekanta på längre håll som har minskat både i antal och
betydelse. Godfrey pekar på detta och säger att det är negativt för den hjärnskadade individen,
då ett större socialt nätverk hjälper individen att hantera stress bättre (1995, s 2). Dock beror
ett nätverks stödjande förmåga inte bara på antalet relationer utan framför allt på relationernas
kvalitet (Bergerhed, Forsberg, Hultkrantz-Jeppson 1985, s 24-32). Analysen visar att fyra av
intervjupersonerna känt sig utsatta för oförstående omdömen från vän- och
bekantskapskretsen, även av nära anhöriga. Fyra intervjupersoner har också uttryckt att de
ibland känner sig som idioter i förhållande till omgivningen.

Ett sätt att tolka det faktum att intervjupersonerna själva också aktivt reducerar kontakterna, är
att de utsätts för dissociationsfenomenet, d v s de utsätts för många oförenliga bilder av sig
själva, vilket får dem att känna sig splittrade och inte förstå sig på sig själva. De hjärnskadade
kan då välja att avsluta sådana kontakter för att skydda sin självbild (Kohlström, 1996, s 72).
Valet av denna copingstrategi kan bara förstås utifrån individens eget perspektiv, enligt
Lazarus (1984, s 140), och som strategi kan denna vara mer eller mindre ändamålsenlig
beroende på vad individen vill uppnå.

Gemensamt för intervjupersonerna är att de ser sig själva som aktiva personer. De vill ta del i
olika sammanhang, som de finner viktiga, så mycket de orkar. Det kan åskådliggöras av att de
allra flesta har gjort upp framtidsplaner och har drömmar och önskemål inför framtiden.

De flesta upplever dock att de närmaste relationerna till anhöriga har blivit viktigare efter
skadan och att dessa relationer har kunnat fördjupas eftersom de nu har mer tid att ägna åt de
närmaste. Alla kan dock på grund av skadans konsekvenser inte leva med sin familj längre.
Gullacksen skriver i sin avhandling att familjen anpassar sig till en ny balans med tiden,
beroende på hur relationerna varit tidigare (1998, s 131). Huruvida detta också gäller för
denna grupp människor som drabbats av hjärnskada, är svårt att dra några slutsatser kring.
Familjens förmåga att anpassa sig till en ny situation kan försvåras och underlättas av flera
omständigheter. I min studie är en tydlig tendens att hjärnskadans inverkan på individens
förmågor att klara av vardagen har varit okänd både för den hjärnskadade själv och för
anhöriga under de första åren. Detta har försvårat familjernas anpassning till den nya
situationen och i några familjer har situationen efter skadan även lett till splittrande av
familjen.

Det sociala nätverkets stödjande funktion har också försvårats av att beroendeförhållandet
mellan den hjärnskadade och anhöriga blivit asymmetriskt. I ett interaktionistiskt perspektiv
sker inte interaktionen på samma sätt som tidigare. Det ömsesidiga beroendeförhållandet i
relationen är nu snedfördelat och rollerna har fått ett delvis annat innehåll (Kohlström, 1996, s
74). Intervjupersonerna arbetar hårt för att upprätthålla sin autonomi och kontrollen över sitt
eget liv. De kan ta emot hjälp, men de tycker samtidigt att det är svårt att ta emot den av
anhöriga. En person ansöker t ex om god man för att slippa vara beroende av anhörigas hjälp
med ekonomin.
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De nära relationerna ställer också krav, familjelivet ställer t ex krav på energi, initiativ,
simultankapacitet, minne, förmågor som har minskat hos hjärnskadade människor. En tendens
är att de personer som har haft mest krävande familjeliv upplever sig ha haft de största
svårigheterna i vardagslivet. De har en tydlig upplevelse av att det sociala nätverket också
ställer krav. En ensamstående man, å andra sidan, upplever sina problem som ganska små och
följaktligen att följderna av blödningen är minimala. Det miljörelaterade handikappbegreppet
tydliggör just detta att omgivningens krav relaterar till graden av handikapp som individen
upplever.

6.2.2  Det professionella nätverket - avidentifikation, maktlöshet, förvirring

Det professionella nätverkets inverkan på intervjupersonerna präglas mycket av det
asymmetriska beroendeförhållandet som de befinner sig i. Hasenfeld illustrerar det resultat jag
har funnit: att organisationerna lägger på den hjärnskadade klienten att ta ansvar för
kontakterna och att finna mening i de föreslagna åtgärderna. Enligt Hasenfeld blir resultatet
av detta att individen känner förvirring och alienation (1983, s 158). Detta krav leder utan
undantag till ångest, då det är en omöjlighet för människor med hjärnskada att ta ansvar för
samordning av insatser, eftersom de har svårigheter just med minne, koncentration e t c.

De flesta intervjupersonerna uttrycker ångest, maktlöshet, hjälplöshet och utanförskap i
förhållande till människobehandlande organisationer (sjukvård, arbetsförmedling,
försäkringskassa, m fl). De  känner sig avidentifierade. Handläggare har bytts ofta för flera av
intervjupersonerna och det går inte att hålla reda på vad den aktuelle handläggaren heter. Flera
av respondenterna har även bytt läkare många gånger. Det sker inget egentligt möte mellan
individen och yrkesutövaren. För att ett möte ska ske måste yrkesutövaren och individen
kunna ta varandras perspektiv och sätta sig in i den andres situation. I många beskrivningar i
min studie upplever intervjupersonerna att de inte blir mötta av det professionella nätverket.
Samtidigt har det professionella nätverket kontrollen och makten över vad som ska ske med
så viktiga delar av livet som ekonomin. Det är svårt att arbeta med eller bjuda motstånd mot
en icke-existerande relation, varför det hela resulterar i nämnda känslor av förvirring och
alienation.

Herdemaktbegreppet begripliggör också ovan beskrivna känslor, då intervjupersonerna
förväntar sig att dessa människobehandlande organisationer ska handla i deras intressen,
enligt de normer som finns införlivade i samhället om vad som är dessa organisationers
uppgift, d v s att göra gott (Jacobson, 1991, s 51-52). Tre personer ger uttryck för att känna
sig kränkta och svikna av handläggare i nämnda organisationer. Några intervjupersoner
uttrycker ren ilska om dessa kontakter. De kan berätta om situationer när motståndet hos dem
har väckts. I dessa situationer kan det sägas ändå ha skett en interaktion: även om individen
har uppfattat budskapet negativt har det dock funnits ett möte, en mening, vad som kallas
symboler i interaktionistiskt perspektiv, att reagera på (Trost och Levin, 1996, s 118). När de
har fått negativa bemötanden har motståndet väckts hos dem och de har gått till aktiv
handling, bytt läkare, skaffat fram nya intyg mm.

Utredningen och diagnosen som intervjupersonerna har genomgått i hjärnskadeteamet
reviderar självbilden på ett drastiskt vis, varför många av respondenterna har upplevt denna
utredning som känslomässigt mycket ansträngande. De kom i kris när de hade fått kunskap
om diagnosen och sina tillkortakommanden i de olika testerna. Diagnosen har dock i något
fall även haft en positiv verkan, då intervjupersonen har fått en förklaring på sin upplevelse av
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sig själv. De splittrade och förvirrade upplevelserna av jaget har kunnat föras ihop till en mer
sammansatt självbild.

Grupprehabiliteringen har enligt intervjupersonerna givit en möjlighet till identifikation med
andra människor som har en hjärnskada och har inneburit att intervjupersonen har kunnat se
sig själv som tillhörig en grupp och som en normal människa. Självbilden har i interaktionen
med gruppmedlemmarna kunnat anpassas bättre till den rådande livssituationen.

6.3 Samhällets attityder - omedvetenhet

Hjärnskada är totalt sett den vanligaste orsaken till livslånga funktionshinder i arbetsför ålder.
Inledningsvis konstaterades att det råder osäkerhet om hur många som har ett kognitivt
funktionshinder efter hjärnskada, men klart är att denna grupp är stor.

I den senaste handikappropositionen (1999/2000:79), antagen av riksdagen 000531, nämns
olika funktionshinder: t ex blindhet, dövhet, rörelsehinder, men inte någonstans omnämns
kognitiva funktionshinder efter förvärvad hjärnskada. Detta funktionshinder är inte benämnt i
aktuella dokument från riksdag och regering. Följande visar att det saknas medvetenhet om
konsekvenserna av funktionshindret hjärnskada på alla nivåer i samhället, också i
lagstiftningen.

Vad det gäller lagstiftningen inom handikappområdet vilar den på allmänt accepterade värden
som individualisering och själbestämmande. Bengt Lindqvist skriver i SOU-utredningen,
Lindqvists nia (SOU, 1999:21), om dessa begrepp. Han konstaterar att de har en positiv klang
i samhället och ses som något i grunden gott för den funktionshindrade. LSS- lagstiftningen
bygger till och med på individens eget initiativ att söka insatser. Lindqvist konstaterar dock att
det även finns funktionshinder som försvårar sådana egna initiativ. Thurén skriver om
individualisering ur ett maktperspektiv och refererar Foucault som säger att den svagare är
alltid mer individualiserad än den starkare (1995, s 45). I tre avseenden har det framkommit i
min studie att individualiseringen kan ha negativa effekter för den funktionshindrade:
1. Mina intervjupersoner har uttryckt att de känner sig utlämnade i sjukvården och i

kontakterna med övriga myndigheter. När de har försökt att ta med en anhörig som ombud
har denna ofta inte tagits på allvar, trots att det till och med står i Förvaltningslagen att den
enskilde har rätt att ha ett ombud som för dennes talan.

2. Individualiseringen har försvårat för den enskilde att anpassa sin självbild. Om möten med
andra hjärnskadade människor hade skett tidigare skulle detta ha kunnat bidra till en
positiv justering av självbilden.

3.  Individualiseringen tjänar också som medel för den disciplinära makten  (Jacobson, 1998 s
258). När människor behandlas som enskilda öar förhindras samtidigt att de kan samla
motståndet. Intervjupersonerna berättar om möten med det professionella nätverket där de
har upplevt stark lust att göra motstånd, men inte har kunnat kanalisera motståndet.

Propositionen (1999/2000:79) föreslår att befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och
allmänna platser skall vara tillgängliga för alla med funktionshinder år 2010. Detta gäller även
som huvudregel för kommersiella lokaler. Anpassningar som nämns i propositionen gäller
huvudsakligen den fysiska miljön, t ex trottoarkanter, belysning, avsaknad av dörröppnare.
Kollektivtrafiken ska också vara tillgänglig för alla med funktionshinder 2010. Anpassningar
som behöver göras för människor med kognitiva funktionshinder efter hjärnskada nämns
däremot inte. Hinder i miljön som min studie visar är t ex att det ständigt spelas musik i
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affärslokaler samt att myndigheter kommunicerar genom telefonsvarare och via blanketter
vilket hjärnskadade människor ofta inte behärskar.

Enligt propositionen (a.a) har statliga myndigheter ett ansvar att leda utvecklingen och låta
handikapperspektivet genomsyra verksamheten. Dock visar min studie att istället för att leda
utvecklingen mot ett tillgängligt samhälle där all service är åtkomlig för alla, skapar
människobehandlande organisationer situationer och miljöer som upplevs som mycket svåra
och kränkande. I propositionen nämns inte att statliga myndigheter ska anpassa sina rutiner, bl
a telefonrutinerna, så att en människa med hjärnskada inte möts av en automatisk
telefonsvarare, eller ombeds att skicka blanketter som hon inte kan fylla i. Det föreslås dock i
propositionen att en utredning skall tillsättas för att närmare granska okända
handikappgrupper och deras specifika behov.

Vidare ställer det postmoderna samhället (Thurén 1995) allt större krav på att människor ska
kunna reagera på, sortera och sovra sinnesintryck snabbt.  Detta krav på tempoökning innebär
att samhällsutvecklingen i sig gör samhället allt mer otillgängligt för människor med
hjärnskada.

Tidigare nämnda undersökningar (Godfrey, 1995; Ring, 1999) visar att människor med
kognitiva funktionshinder har svårare att få och behålla ett arbete på den öppna
arbetsmarknaden. I SOU- utredningen (1996:113) nämns fem grupper som är i behov av
särskilt stöd för att ”stärka konkurrensförmågan på arbetsmarknaden”. Dessa är arbetslösa
sjukskrivna, personer med funktionshinder eller arbetshandikapp, unga handikappade,
psykiskt störda och personer med psykosocial ohälsa. Människor med förvärvad hjärnskada
kan tänkas återfinnas inom samtliga av de ovan listade grupperna. Speciellt intressant är dock
den sistnämnda: personer med psykosocial ohälsa. Allmänläkare har i utredningen definierat
denna grupp: som personer med allmän trötthet, som lever i ensamhet och isolering, har
familjeproblem, upplever konflikter på arbetsplatsen, har värk i rygg, nacke och axlar.
Diagnosen har ställts på symtomen och SOU-utredningen konstaterar att detta ofta lämnar
roten till det onda utanför fokus, vilket försvårar problemlösningen. Nämnda symtom
stämmer in på många av intervjupersonerna i min studie. I min studie har flera respondenter
haft omfattande kontakter med sjukvården utan att fokus har riktats mot hjärnskadan.

7.  AVSLUTANDE DISKUSSION

I detta avslutande kapitel diskuteras slutsatserna som har dragits och relateras till de
frågeställningar som anges i uppsatsens syfte. Diskussionen koncentreras huvudsakligen på
hur självbilden förändras i kontakten med nätverken och möjliga anledningar till varför
förändringar skett på det sätt som resultaten visar. En diskussion om ytterligare behov av
forskning inom området återfinnes också här.

7.1 Sociala nätverket – stöd eller överkrav?

Hjärnskada blir orsak till ett socialt funktionshinder då den får stora konsekvenser för
individens sociala förmåga. Det är tydligt i studien att de intervjupersoner som lever
familjeliv har fått gå igenom stora förändringar i familjelivet. Det har ställts nya krav på
partnern och även på barnen. Rollfördelningen i familjerna har förändrats. Bristen på
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information till de anhöriga har i flera fall lett till att familjemedlemmarna har kommit i
konflikt med varandra, i någon familj ledde de förändrade förhållandena även till splittring av
familjen. Anhöriga har ställts inför ett stort ansvar och bristen på information om skadans
konsekvenser har lett till att anhöriga har ställt för stora krav på de skadade. Detta får en
negativ inverkan på den skadades självbild. Slutsatsen jag drar av detta är att sjukvården som
är ansvarig för att informera och ge stöd måste se och behandla familjen, även barnen, som en
enhet. Samtliga måste få stöd och information under lång tid. Anhöriga behöver stöd, dels för
sin egen skull att hitta den nya rollen och orka med det större ansvaret, dels för att kunna
ställa realistiska krav på sin hjärnskadade familjemedlem. Viktiga vänner bör också
informeras, framför allt när den skadade lever ensam.

De närmaste i det sociala nätverket är de viktigaste socialisationsagenterna, d v s de som
betyder mest för hur den skadades självbild skapas och förändras. Respondenterna i min
studie har alla, utom en, uttryckt ett behov av mer socialt och psykologiskt stöd från
sjukvården, både för sig själva och för anhöriga.  Om anhöriga får information och stöd så att
kraven som ställs på den hjärnskadade familjemedlemmen blir realistiska, kan förvirringen i
den skadades självbild minska och den skadade familjemedlemmen kan lättare förändra
självbilden på ett positivt sätt.

Det bör ske ytterligare forskning i hur anhörigas roller och behov ser ut, inte bara i det akuta
skedet utan över tid. Detta gäller även barnens förändrade situation. I studier av anhörigas
roller skulle det kunna vara fruktbart att anlägga ett genusperspektiv. Kohlström (1996, s 149)
anar en tendens i sin avhandling, att det är svårare för familjer där kvinnor får ett varaktigt
funktionshinder, att anpassa sina roller i familjen och att det därmed är större risk för att
familjen spricker. Min studie är för liten för att kunna säga något om detta. Dock vore det
intressant och viktigt att studera hur traditionella familjemönster påverkar hur anpassningen i
familjen sker.

En hypotes avseende genusperspektivet är att kvinnors traditionella roll som den som har
huvudansvaret för samordning av aktiviteter och hushållsarbete i familjen, ställer krav på en
simultankapacitet som hon inte längre kan prestera, vilket försvårar för familjen, samtidigt
som mannen traditionellt inte har det i sin roll att vårda. När mannen är den som är skadad
skulle situationen vara annorlunda då kvinna i sin traditionella roll förväntas vårda sina
närmaste. Samhällets förväntningar och normer för mans- och kvinnoroller är i detta
sammanhang också viktiga att studera. Detta skulle kunna innebära att det stöd samhället ska
erbjuda familjen bör se olika ut beroende på om det är en man eller en kvinna som är skadad.
Det är också viktigt att de som ger stöd i dessa familjer äger en medvetenhet om genus och
olika krav i kvinno- och mansroller.

7.2 Professionella nätverket – avidentifikation

Det professionella nätverkets inverkan på självbilden har visat sig vara negativ i flera delar:
respondenter har uttryckt att de upplever förvirring, ångest, kränkningar, maktlöshet och
misslyckanden i kontakterna med det professionella nätverket. De har gett uttryck för en
avidentifikation av självbilden i denna kontakt. Den positiva inverkan på självbilden har
framförallt uttalats om grupprehabilitering.

Vad beror dessa ganska nedslående resultat på? För att hitta möjliga svar på denna fråga
granskar jag nätverkets organisation och ställer det i relation till funktionshindret hjärnskada.
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Det är följaktligen de människobehandlande organisationerna som står i centrum i denna
analys, inte hjärnskadan.

Hasenfeld som skriver om människobehandlande organisationer konstaterar att dessa ofta
lämnar över till klienten att ta ansvar för att samordna organisationernas insatser och att finna
en mening i dem (1983, s 158). Denna upplevelse delar flera respondenter i min uppsats.
Andra handikappgrupper (ryggmärgsskadade och MS) i Kohlströms studie upplever det också
vara ett svårt krav att tvingas ta ansvar för och samordna människobehandlande
organisationers insatser. Dessa handikappgrupper kunde dock enligt Kohlström, använda sig
av sina resurser i form av utbildning och kontakter. De som var mer välförsedda med dessa
resurser upplevde också att de var bättre rustade att kunna ta vara på sina rättigheter
(Kohlström, 1996, s 1994-195). De av intervjupersonerna i min studie som har
högskoleutbildning och vana från sitt yrkesverksamma liv i att orientera sig i
samhällssystemet har uttryckt den största frustrationen av att inte längre kunna ha kontroll
över situationen. Detta omvända resultat pekar på att funktionshindret hjärnskada har delvis
andra och vissa avseenden svårare konsekvenser när det gäller att ha kontroll över sin tillvaro
än t ex rörelsehinder. Hjärnskadan utmärks av att den påverkar identiteten och ovan beskrivna
svårigheter kan vara en följd av detta.

Det professionella nätverket omfattar vanligtvis ett stort antal yrkesutövare inom flera olika
människobehandlande organisationer. Antalet människor i ett nätverk gör i sig inte nätverket
tätare eller till ett bättre skyddsnät, snarare tvärtom. Ju fler inblandade, desto svårare att få en
överblick för klienten, men även för yrkesutövarna. För att nätverket ska fungera som ett
skyddsnät krävs att det finns en mänsklig individ som tar ansvar för att samordna insatserna.
Enligt respondenterna har detta ansvar ofta legat på anhöriga. Detta är en stor uppgift och en
tendens i mitt material är att anhöriga inte blir tagna på allvar av yrkesutövarna. Lindqvist
(SOU 1999:21) föreslår i bemötandeutredningen att professionella personliga ombud bör
prövas. Detta är nu under utveckling.

Kontakten med det professionella nätverket styrs till stor del av att klienten nu är beroende av
socialförsäkringssystemet för sin försörjning. Detta ställer yrkesutövarna i en stark
maktposition och klienten tvingas att bevisa att han eller hon verkligen är skadad och
dessutom positivt inställd till olika rehabiliteringsåtgärder, för att få sin försörjning tryggad.
Yrkesutövarnas maktposition förstärks av att det råder stort avstånd i kommunikationen
mellan klient och yrkesutövare. Kommunikationen sker ofta via blanketter, som bidrar till
avidentifiering och alienation. Flera av respondenterna har t ex beskrivit att de inte klarar av
att fylla i blanketter eller ringa upp för att be om hjälp eller lämna uppgifter muntligt då de
möts av en telefonsvarare.

Det är inte vanligt enligt intervjupersonernas erfarenheter att yrkesutövare från olika
människobehandlande organisationer samarbetar. I SOU 1996:113 föreslogs att
arbetsförmedling, försäkringskassa, och socialtjänst skulle skapa samarbetsformer för att nå
bättre resultat med rehabiliteringsinsatserna. Det är tydligt i min studie, liksom i tidigare
gjorda studier (Lindgren, 1992; Bergvall, 1992) att ansvariga för medicinsk rehabilitering inte
möter och utbyter kunskaper med ansvariga för yrkesrehabilitering.

Avsaknaden av kunskapsutbyte kan vara en av orsakerna till att rehabiliteringsinsatser som
görs ofta är på fel nivå. När insatserna inte fungerar har respondenterna upplevt dem som en
kränkning eller lagt upplevelsen på sig själva som ett personligt misslyckande. En annan
orsak till att insatserna läggs på fel nivå kan utifrån Hasenfelds forskning (1992)  om
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människobehandlande organisationer antas bero på en organisationskultur som föreskriver hur
beslut ska fattas efter fastställda regler och normer i en kollektiv hantering snarare än i en
individuell prövning.

Respondenterna uttrycker en mycket positiv bild av grupprehabilitering. Först vill jag göra
den kritiska anmärkningen att utsagorna bygger på fyra personer, vilket är ett mycket litet
urval. Med ett större urval hade utsagorna troligen visat en större spridning av upplevelser.
Det som framkom är dock att grupprehabiliteringen gav möjlighet att känna gemenskap med
andra i samma situation och att få självförtroendet åter i upplevelsen av att inte vara ensam
om sina svårigheter. Att sammanföra människor med samma svårigheter kan följaktligen ha
en positiv inverkan på självbilden. Patientföreningar, t ex Hjärnkraft är ett exempel på hur
människor som genomlever samma svårigheter har funnit varandra och tillsammans skapat en
position som ger en viss möjlighet att påverka och återta en del av den makt som individuellt
gått förlorad. Det finns anledning att ytterligare pröva och utvärdera vilken effekt
rehabilitering, även inom yrkesrehabilitering, kan ha på den enskildes självbild.

Regeringen föreslår i propositionen 1999/2000:79 att bemötandet av funktionshindrade ska
förbättras. Där konstateras också att forskning på bemötande av funktionshindrade är
motstridig avseende hur attityderna i samhället och bemötandet av de funktionshindrade
hänger ihop. Jag anser att min studie visar tendenser på att den människobehandlande
organisationens struktur och kultur påverkar bemötandet. För att kunna förbättra bemötandet
av människor med hjärnskada behöver medvetandet om detta funktionshinder öka inom dessa
organisationer och i samhället i stort, men organisationerna behöver också medvetandegöra
hur deras organisation och kultur påverkar funktionshindrade människor. Därför behöver
forskning ske om funktionshinder ur ett organisationsperspektiv. Här är maktstudier en del av
den forskning som behöver bedrivas. En större fallstudie på en hjärnskadad kvinnas
respektive mans kontakter och upplevelser i relationerna till det professionella nätverket
skulle säkert kunna bidra med ny kunskap om hinder i rehabiliteringskedjan, om
organisationskulturens inverkan på bemötandet och hur livsvillkoren för funktionshindrade
kvinnor och män upplevs.
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Bilaga 1

1. Beskrivning av intervjupersoner

Jag har gjort intervjuer med sju människor som har drabbats av hjärnskada. Här är en kort
beskrivning av dessa personer utifrån de urvalskriterier som jag har använt mig av. Dessutom
presenterar jag några korta fakta kring utbildning och arbetslivserfarenheter då arbete
förekommer som tema i undersökningen. För att skydda personernas identitet presenterar jag
dem i grupp och inte individuellt.

Kön och Ålder
Tre av intervjupersonerna är kvinnor och fyra är män. Intervjupersonernas ålder spänner
mellan 25 och 65 år.

Typ av skada och tid sedan skadan
Samtliga intervjupersoner har kognitiva skador efter hjärnskada. Tre har råkat ut för en
trafikolycka, varav en också har en whiplashskada, d v s svåra smärtor i nacke och axlar.
Denna intervjuperson och även mina egna erfarenheter av människor med detta dubbla
problem, pekar på att smärtan blir det dominerande problemet. Det saknas dock konsensus
inom medicinen vad whiplashsmärtan orsakas av och huruvida de kognitiva svårigheter som
dessa människor också ofta får, ska betraktas som en hjärnskada eller inte.

Tre personer har haft en blödning i hjärnan. En person har en lösningsmedelsskada efter
exponering för lösningsmedel i arbetslivet. Tiden som förflutit sedan skadan spänner mellan 1
och 10 år.

Grupprehabilitering
Samtliga har genomgått en hjärnskadeutredning och fyra personer har därefter deltagit i
grupprehabilitering.

Utbildning och arbetslivserfarenheter
Utbildningsgraden är mycket spridd, från grundskola och till fyra års högskolestudier. Fem
personer har varit etablerade på arbetsmarknaden, d v s de har haft arbete på öppna
arbetsmarknaden stadigvarande. En kvinna har haft arbete med långa avbrott för barnledighet.
En person har skadats innan yrkesverksam ålder och därefter haft olika praktikplatser.

Bilaga 2.
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Intervjuguide

Livet innan skadan
Familjesituation - civilstånd, bostad, arbete - studier, fritidsaktiviteter, vänkrets, ekonomi,
upplevelse av självbild, framtidsplaner

Skada
Omedelbar eller smygande skada, vårdinsatser, den akuta fasens tidslängd, kontakt med
medpatienter, upplevelse av självbild, bemötande från anhöriga och personal, ekonomi, när
och hur fick IP kunskap om sin hjärnskada, reaktioner på beskedet, har IP accepterat sin
skada, identifierat skadan - vet när den ställer till problem, hur hanterar IP dessa problem,
diagnosens betydelse för möjligheten att hantera svårigheterna

Rehabilitering
Erfarenheter av rehabilitering, upplevelse av delaktighet, bemötande i utredning och
rehabilitering, svarade rehabiliteringsinsatserna mot upplevda problem, kvardröjande känsla
från utredning och rehabilitering, upplevelse av självbild, gruppdeltagarnas syn på IP, hur
skulle IP önska att rehabiliteringen var, IP´s definition av rehabilitering

Det sociala nätverket
Hur ser det sociala nätverket ut? Upplevelse av självbild, vem och vad har hjälpt under den
akuta tiden och tiden fram till idag? IP´s syn på det sociala nätverkets betydelse för att
acceptera och kunna leva ett bra liv med skadan jämfört med det professionella nätverkets
betydelse, sociala nätverkets betydelse för rehabiliteringens resultat

Det professionella nätverket
Vilka myndighetspersoner ingår i nätverket, Var och när träffar IP nätverket,
Rehabiliteringsplanen; hur har den gjorts, IP delaktig, vad krävs för att vara delaktig i
upprättandet av rehabiliteringsplan, Genomförande av rehabiliteringsplan, om problem
fokusera situationen där det tagit stopp, om fungerat bra - vad har varit viktigt? Finns något IP
velat ha hjälp med men inte fått? Upplevelse av självbild i mötet med nätverket, känslor vid
dessa möten

Framtiden
Familjesituation, arbete - studier idag, fritidsaktiviteter, vänkrets, ekonomi, hur påverkas IP av
omgivningens uppfattning tidigare och nu, upplevelse av självbild, skadan inneburit förluster -
vinster, syn på livet idag, vad har varit viktigast för IP´s återanpassning till ett aktivt, socialt
liv?  Har IP förändrats som person, problem idag orsakade av skadan, har stora förändringar
skett i IP´s liv under senaste åren och har de orsakats eller påverkats av skadan?
framtidsplaner/ drömmar?


