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Sammanfattning 

Trafikolyckor med svåra personskador som följd har ökat i Sverige. År 2006 skadades ca 

4000 människor i vägtrafikolyckor. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur 

personer med varierande typ och grad av trafikskada upplever sin livssituation med avseende 

på kropp, jag och sociala villkor. För att besvara syfte och frågeställning har en 

fenomenologisk metod använts. Intervjuer har genomförts där deltagarna i studien fått berätta 

om sina erfarenheter av att leva med en trafikskada och hur detta upplevts. Resultatet visar att 

skadan leder till en begränsad livssituation vilket upplevs som frustrerande. Men en acceptans 

uppstår och förändrade insikter om livet görs. De trafikskadade upplever att de i vissa 

situationer utsätts för människors bristande förståelse. Detta kan gälla då de behöver längre tid 

på sig att genomföra en aktivitet eller då deras skada gjort att utseendet förändrats och detta 

uppfattas som jobbigt och besvärande. De trafikskadade upplever att få ingå i sociala 

sammanhang samt att få stöd och förståelse från omgivningen som oerhört viktigt och 

betydelsefullt.  

 

Nyckelord: trafikskadade, fenomenologi, upplevelse, livssituation  
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1. Inledning 

Människans sätt att hantera sjukdomar och skador har förändrats genom tiderna. I det 

förmoderna samhället blev vi svaga, sängliggandes, och till slut dog vi av sjukdomen eller 

skadan. När vi sedan gick från det förmoderna samhället och in i det moderna, medförde detta 

en utveckling av bl a den medicinska vetenskapen. Sjukdomar och skador kunde nu botas och 

behandlas, vilket innebar en ökad överlevnad. I dagens senmoderna samhälle finns betoningen 

på den moderna medicinska vetenskapen kvar och kännetecknas av att vi överlämnar oss åt 

den professionella sjukvården att behandla och bota oss. Vi går in i en sjukroll och blir 

”patienter” vilket innebär att följa läkarens råd och ordination för att slippa sjukdom och 

smärta. När vi blivit friska eller återställda tänker vi oss att vi upphör att vara patienter och 

livet återigen kan bli som tidigare.  

 

Ytterligare en tendens i det senmoderna samhället är fokuseringen på en frisk vältränad kropp, 

ungdomlighet och skönhet vilket ses som ideal att sträva efter. Detta inbegriper att man bör ha 

en hälsosam livsstil genom att äta rätt och motionera för att därigenom undvika sjukdomar 

och att kroppen tar skada. Den hälsosamma livsstilen utövas också för att vi ska känna oss 

tillfreds med hur vi framstår både inför oss själva och inför andra. God hälsa och väl 

fungerande kroppsliga funktioner uppfattas som tecken på självdisciplin och självkontroll och 

som vårt eget ansvar att uppnå. Defekter eller skador av kroppen ses som något som i 

möjligaste mån ska tränas bort, eller åtminstone helst inte synas.  

 

Den utveckling som skett av den medicinska vetenskapen och som bidragit till att människor i 

allt högre utsträckning överlever sjukdomar och kroppsliga skador, ger tillsammans med den 

rådande fokuseringen på friskhet och skönhet återverkningar på de människor som trots 

dagens moderna sjukvård inte blir friska eller helt återställda. Människor som fått kroniska 

sjukdomar eller kroppsliga skador kan behöva leva med detta för resten av sina liv, trots att de 

fått avancerad medicinsk behandling. För dessa människor är det inte längre möjligt att uppnå 

en väl fungerande kropp, utan istället har kroppen fått defekter som för alltid kommer att 

finnas där. Självkontroll eller självdisciplin blir svårt för den defekta kroppen att utöva och 

den blir därmed en kontrast till den idealkropp som eftersträvas i dagens samhälle. De 

kroppsliga defekterna kan vara i form av smärta, värk, sjukdom, samt nedsatta eller helt 

försvunna kroppsliga funktionsförmågor. För människor med kroniska sjukdomar eller 

kroppsliga skador kan detta medföra att det inte längre är möjligt att återgå till livet som var 
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innan sjukdomen eller skadan. Istället finns inte längre något självklart sätt för hur livet nu 

ska levas. Aktiviteter som tidigare kunnat göras kanske inte längre går att utföra och man 

kanske måste tänka på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare, vilket kan skapa förvirring 

och vilsenhet.  

 

Bland dessa människor utgör de trafikskadade en stor grupp. Forskning visar att antalet 

personskadeolyckor i Sverige har ökat. År 2006 skadades ca 4000 människor svårt i 

vägtrafikolyckor, vilket är en ökning med en procent jämfört med året innan.  I region 

Stockholm, som har en av landets högsta trafiktäthet, har framförallt mc-olyckor och 

cykel/moped i kollision med motorfordon ökat de senaste tio åren. När det gäller cyklister och 

gående finns också ett stort mörkertal (Vägverket Region Stockholm, 2007:83). 

 

Trafikolyckor med svåra personskador som följd får ofta stor uppmärksamhet i media. Det 

som inte uppmärksammas och det vi sällan får veta är hur livet efter olyckan ser ut för de 

drabbade. Den tidigare forskningen om trafikskadade fokuserar till största delen på de 

patologiska följderna som kan uppstå till följd av olyckan, som t ex posttraumatic stress 

disorder (PTSD). Men det stora flertalet trafikskadade omfattas inte av dessa sjukliga tillstånd 

efter olyckan, för dem handlar det om att fortsätta sitt vardagliga liv trots de skador olyckan 

medfört. Detta område är mindre utforskat, vilket gör min studie relevant. Det jag vill 

undersöka är hur de trafikskadade upplever konsekvenserna av sin skada och vad den får för 

följder i ett vardagslivsperspektiv.   

 

1.1 Syfte 

 Jag avser att studera de trafikskadades livssituation inom ramen för det senmoderna 

samhällets vetenskapliga medicin och hälsokultur. Jag vill undersöka deras livssituation med 

avseende på kropp, jag, och sociala villkor med särskild betoning på det senare.    

 

1.2 Frågeställning 

Vilka tankar, känslor och konsekvenser upplever en person som fått en trafikskada?   

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen består av sex avsnitt och börjar med en inledning följt av syfte, frågeställning och 

disposition. Avsnitt två tar upp tidigare forskning som utgörs av teman bestående av: 

posttraumatic stress disorder, smärta, livssituationen och meningsfullhet. I avsnitt tre 
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presenteras en kortfattad historisk bakgrund till hur synsättet på sjukdom och ohälsa 

förändrats genom tiderna och sedan följer Arthur W. Franks teori kring att leva med en sjuk 

eller skadad kropp. I avsnitt fyra beskrivs den fenomenologiska metoden, urval, presentation 

av deltagarna, genomförande, de etiska principerna, min förförståelse samt hur analysen av 

resultatet gått till. I avsnitt fem redovisas resultatet. Uppsatsen avslutas med en diskussion där 

resultatet diskuteras i relation till syfte, frågeställning, tidigare forskning samt teori. Här 

redovisas även mina egna reflektioner över studien samt förslag på framtida forskningsfrågor.     

 

 

2. Tidigare forskning 

För att få fram relevant tidigare forskning om trafikskadade människor har jag sökt i 

databasen ”Sociological abstracts” på ämnesorden: injury, embodiment, accident, traffic, 

trauma, phenomenology. Ämnesorden har bundits samman med ”and” och ”or”, vilket 

resulterat i 149 träffar. Av dessa artiklar har jag valt ut studier som handlat om traumatiskt 

skadade människor och vad den traumatiska händelsen fått för följder. Jag har också valt ut 

studier där människor fått kroniska sjukdomar och konsekvenserna av detta. Utifrån dessa 

artiklar har jag kunnat urskilja följande centrala teman: postraumatic stress disorder(PTSD), 

smärta, livssituationen, meningsfullhet. Dessa teman har varit återkommande i flera studier, 

och bidrar till att klargöra trafikskadade människors situation.  

 

2.1 Posttraumatic stress disorder (PTSD) 

Ett vanligt förekommande tema som kan ses i flera artiklar är posttraumatic stress disorder 

(PTSD). Detta innebär att efter en traumatisk händelse som en trafikolycka, få symptom som 

återkommande minnesbilder av och mardrömmar om händelsen, vilket bidrar till  psykisk och 

fysisk stress. Andra posttraumatiska stressymptom är ett undvikande av allt som påminner om 

traumat i såväl tankar som handlingar. Chock, ångest, sömnsvårigheter, irritation, 

vredesutbrott och koncentrationssvårigheter utgör ytterligare symptom ( Cullberg, 2006:201f). 

Det är en minoritet som drabbas av PTSD, de flesta som utsätts för en svår traumatisk 

påfrestning återhämtar sig utan bestående psykiska problem. 

 

 O`Donell, Bryant, Creamer och Carty (2007) har granskat litteratur som relaterar till tidiga 

psykologiska åtgärders tillämpbarhet på traumatiskt skadade människor med PTSD. 

Litteraturgranskningen omfattar traumatiskt skadade människor i USA. År 2005 utvecklade 
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över 200 000 amerikaner PTSD, efter att ha varit med om en traumatisk skada. Enligt 

O`Donell et al. (2007) finns ett antal riskfaktorer som är avgörande för om traumatiskt 

skadedrabbade människor utvecklar PTSD. Dessa faktorer är bl a om personen vid 

skadetillfället upplevt stark rädsla, hjälplöshet, samt upplevt den efterföljande 

sjukhusvistelsen som väldigt smärtsam. Det är också betydelsefullt hur man hanterat 

konsekvenserna av skadan, t e x om man fått ett bestående handikapp eller att skadan lett till 

ett vanställande av kroppen. En majoritet av de skadedrabbade får omedelbart efter skadan 

vissa posttraumatiska symptom som chock, ångest och oro vilket ganska fort går över. Men 

för en minoritet av de drabbade försvinner inte de posttraumatiska symptomen efter en tid. De 

fortsätter istället att ha akuta stressymptom, vilket visat sig leda till både PTSD och 

depression. För de som drabbas av detta finns i USA begränsade resurser till psykologisk 

hjälp på en akutvårdsavdelning och de flesta traumaskadade får inte någon behandling för sina 

posttraumatiska symptom.  

 

O´Donell et al. (2007) har även granskat åtta studier innehållande tidiga psykologiska åtgärder 

för traumatiskt skadade och resultatet visade att tidig psykologisk behandling kan förhindra en 

utveckling av PTSD och till viss del depressiva symptom. Den terapi form som visade sig 

vara mest värdefull för att förebygga psykisk ohälsa efter en traumatisk händelse var kognitiv 

beteendeterapi ( O´Donell et al.,2007 ).  

 

En holländsk studie av Langeland och Olff  (2007) har granskat  litteratur som finns över 

riskfaktorer hos barn som till följd av en trafikrelaterad skada utvecklat PTSD. Olika 

databaser med ämnesord som: PTSD, riskfaktorer, skada, barn, ungdomar, har använts för 

sökning av tidigare litteratur. Sökningen sträckte sig från 1980 och framåt med fokus på barn 

mellan 0-17 år som varit med om en trafikolycka och därefter utvecklat PTSD. Resultatet 

visade att en stressfylld sjukhusvistelse eller intensivvårdsbehandling var riskfaktorer för att 

utveckla PTSD. Barn som led av minnesförluster till följd av olyckan var också särskilt utsatta 

för utvecklandet av PTSD, liksom barn som hanterade den traumatiska händelsen genom ett 

undvikande av den. En ökad sårbarhet för posttraumatiska symptom kunde även ses hos barn 

som tidigare varit med om svåra händelser och risken för PTSD ökade om den traumatiska 

händelsen ledde till ett vanställande av kroppen. En trygg social miljö med känslomässigt stöd 

av föräldrar eller andra nära anhöriga var avgörande för hur barn klarade av att hantera en 

svår traumatisk händelse och därmed ett undvikande av posttraumatiska stressymptom. 

Langeland och Olff (2007) tar även upp biologiska faktorer som har betydelse för ett 
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utvecklande av PTSD hos barn. Vid hjärnskador är lokaliseringen av skadan en riskfaktor. 

Andra faktorer är en hög hjärtfrekvens, genetiska skillnader och könsskillnader, då det visade 

sig att flickor riskerar PTSD i högre grad än pojkar ( Langeland & Olff, 2007).    

 

En svensk fenomenologisk studie som anknyter till PTSD är gjord av Corrigan, Samuelson, 

Fridlund och Thomé (2007). De som ingick i denna studie var människor som till följd av en 

svår sjukdom eller traumatisk skada genomgått intensivvårdsbehandling och därefter 

utvecklat PTSD. Fjorton personer som under minst 24 timmar behandlats på en 

intensivvårdsavdelning och som senare, genom olika tester uppvisat posttraumatiska symptom 

deltog i studien. Djupintervjuer genomfördes med personerna om hur de upplevde att till följd 

av en sjukdom eller en traumatisk skada behöva genomgå intensivvårdsbehandling.      

Resultatet visade att vuxna upplevde intensivvården som extremt psykiskt påfrestande. Att 

ligga fastkopplad till tuber och slangar medförde en stark stressreaktion, i kombination med 

känslor av oro och rädsla. Även minnesförluster i samband med intensivvårdsbehandlingen 

bidrog till en ökad psykisk stress. I studien beskrev respondenterna att de undvek vissa tankar 

och handlingar, för att slippa känslor av oro och ängslan. Några respondenter upplevde att 

personalen uppträdde på ett arrogant och oprofessionellt sätt vilket bidrog till en ökad stress  

(Corrigan et al., 2007).  

 

2.2 Smärta 

En trafikolycka eller annan traumatisk händelse som ger kroppsliga skador innebär att behöva 

hantera smärta. En fransk studie av Myriam Winance (2005) har undersökt hur människor 

som varit med om en trafikolycka eller fått en neuro- muskulär sjukdom upplever smärta och 

hur den förändrar synen på kroppen och livet. Winance har gjort etnografiska observationer i 

tre olika miljöer. En miljö var hemma hos familjer där någon hade en neuromuskulär 

sjukdom, sammanlagt gjorde hon 25 besök hos olika sådana familjer. Hon tillbringade också 

två veckor på ett rehabiliteringscenter där hon observerade hur bl a arbetsterapeuter och läkare 

arbetade. Den tredje miljön var ett specialistcenter för utprovning av rullstolar. Där studerade 

hon människor som pga. av skada eller sjukdom var i behov av en rullstol, sammanlagt 

observerade hon 34 rullstolsutprovningar.  

 

Winance menar att människor uppfattar, reagerar, och interagerar med andra genom och tack 

vare sin kropp. Genom kroppen kan vi kommunicera med omvärlden och detta sker utan att vi 

tänker på det. Smärta medför en förändring av hur vi ser och uppfattar kroppen, utan smärta 
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ägnar vi inte någon tid åt att tänka på att vi har en kropp. Men smärta gör oss fullt medvetna 

om den. Då vi inte upplever oss ha ont någonstans är kroppen förenad med jaget, men vid 

smärta skiljer sig kroppen från jaget och blir ett ting som orsakar smärta. Detta innebär också 

ett passiviserat tillstånd och en begränsad förmåga till rörelse som bryter ned oss till en 

”patient”, eller en ”lidande”, vilket kan leda till ett undandragande från omvärlden.  

Människor som drabbats av kroppsliga bestående skador till följd av en trafikolycka kan inte 

botas. Resultatet av studien visar att det man kan göra är att sätta in rehabiliteringsåtgärder i 

syfte att träna upp kroppens skadade funktioner så långt som möjligt. Men denna form av 

rehabilitering syftar inte bara till att försöka normalisera den skadade kroppen, den innebär 

också att genom övningar och rörelser använda kroppen för att känna att den kan utföra olika 

handlingar. På så sätt kan kropp och jag bli förenade istället för att kroppen avskiljs från jaget 

på grund av smärtan ( Winance, 2005).  

  

Simon J. Williams (1996) framför ett liknande synsätt. Han använder ett fenomenologiskt 

perspektiv för att framställa människors upplevelse av hur en kronisk sjukdom kan göra att 

jaget och kroppen går från att vara förenade i varandra till att distanseras från varandra. I det 

vardagliga relativt smärtfria livet finns kroppen i bakgrunden och vi tar den för given. Men 

vid smärta framträder kroppen på ett negativt sätt. En kropp som gör ont blir refererad till ett 

”det”. Kroppen upplevs som om den sviker, och blir främmande för oss och inte längre 

förenad med jaget (Williams,1996).  

 

2.3 Livssituationen 

I studien av Corrigan et al. (2007) som refereras ovan upplevde respondenterna att de hade 

svårt att leva på samma sätt som innan skadan. Många upplevde en begränsad livssituation på 

grund av de symptom skadan gett. Symptom som t e x koncentrationssvårigheter, 

minnesstörningar, svårigheter att ta emot information, skapade känslor av frustration och 

förtvivlan. Detta ledde också till att man drog sig undan från omvärlden, vilket resulterade i 

ensamhet och isolering. Förhållandet till de nära anhöriga påverkades också genom att man 

inte ville framstå som beroende av dem, samtidigt som deras kärlek och omsorg var av största 

betydelse. Den förändrade livssituationen påverkade också den egna identiteten. 

Respondenterna upplevde att de blivit någon de inte kände igen. Känslomässiga kännetecken 

som att vara lugn och harmonisk hade förbyts till osäkerhet och nervositet.  
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Simon J. Williams (1996) beskriver i sin artikel hur tilliten till jaget tappas när kroppen 

genom sjukdom inte längre är förenad med jaget. Förutom att behöva hantera en fysiologisk 

nedsatthet kan sjukdomen också medföra ensamhet, isolering, beroende och stigmatisering. 

Ett exempel på detta är människor som drabbats av ändtarmscancer. För de drabbade innebar 

detta bl a att inte kunna kontrollera sin ändtarm, och detta medförde känslor av skam och 

rädsla på grund av en kropp som inte längre fungerade normalt. Kroppens oförmåga att 

fungera gjorde också att de drabbade skämdes för de ljud och lukter kroppen gav ifrån sig och 

var rädda att andra människor skulle upptäcka deras situation. Detta ledde i sin tur till en ökad 

isolering och ensamhet. 

 

2.4 Meningsfullhet 

En australisk studie av Harms och Talbot (2006) har studerat hur människor som varit med 

om en svår trafikolycka klarat av att återhämta sig från det trauma olyckan medfört. Harms 

och Talbot (2006) har använt sig av både ett anonymt frågeformulär samt djupintervjuer. I 

denna studie redovisas endast de kvantitativa resultaten. De som valdes ut att ingå i studien 

var överlevande trafikskadade under perioden 1996-1997 från ett australiskt 

rehabiliteringscenter. Av de sammanlagt 305 personerna valde 79 personer att delta. Det 

anonyma frågeformuläret innehöll bl a frågor där respondenterna fick gradera sin upplevelse 

av att ha vuxit, eller genomgått någon form av personlig utveckling efter skadan. 99 procent 

av respondenterna rapporterade att de åtminstone på något sätt hade vuxit till följd av skadan. 

Majoriteten rapporterade en liten till måttlig personlig utveckling. Den personliga 

utvecklingen bestod i att respondenterna nu visste att de hade människor i sin närhet de kunde 

lita på vid svårigheter i livet. Andra insikter var att kunna acceptera situationen som den var, 

och en tacksamhet över att få leva (Harms & Talbot, 2006). 

 

Simon J. Williams (1996) beskriver i sin artikel hur människor trots sjukdom eller skada som 

separerar jaget från kroppen ändå försöker förena dessa två, genom att hitta en mening. 

Mening innebär enligt Williams att praktiskt kunna hantera sjukdomen eller skadan. Detta kan 

ske genom ett bevarande av det personliga värdet, samt genom att känna känslor av 

sammanhang. Ett hanterande av sjukdomen kan också innebära att behöva genomgå en 

process som bidrar till att sjukdomen blir något som ingår i den egna identiteten, men utan att 

ensamt utgöra hela personens identitet (Williams, 1996).       
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2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar på att en mindre del av dem som utsätts för en svår traumatisk 

händelse drabbas av PTSD. De riskfaktorer som studerats och som kan leda till PTSD är t e x 

om man vid olyckstillfället upplevt stark rädsla, upplevt den efterföljande sjukhusvistelsen 

som extremt påfrestande och om olyckan lett till ett vanställande av kroppen. Forskningen 

visar också på att ett åtskiljande kan ske mellan kroppen och jaget vid upplevelsen av 

smärtsamma kroppsliga skador. Kroppen blir ett ”ting” som orsakar smärta, men genom 

rehabiliteringsåtgärder kan medvetenheten om den kroppsliga förmågan öka. Kroppsliga 

övningar och rörelser kan bidra till att återförena kroppen med jaget.  

 

Den tidigare forskningen visar vidare att livssituationen ofta begränsas efter en traumatisk 

skada eller en kronisk sjukdom. Det går inte att leva på samma sätt som tidigare, vilket kan 

medföra ensamhet och isolering. Men det finns även positiva faktorer som t e x stöd från 

andra vid svårigheter i livet, samt en tacksamhet över att få leva.  

 

En stor del av forskningen kring trafikskadade är inriktad på människor som diagnosticerats 

med PTSD och vad följderna av skadan medfört för dem, inklusive hur de kan bli bemötta 

från sjukvårdspersonal. Det finns mindre forskning om de trafikskadade människor som inte 

får någon sådan medicinsk diagnos, men som ändå ska leva med en eller flera bestående 

skador. Därmed finns begränsade kunskaper om hur deras vardagliga sociala liv efter olyckan 

kommit att se ut, t e x relationer till familj, vänner, det fortsatta yrkeslivet, samt samhälligt 

stöd. Detta gör min studie relevant, där jag kommer att utgå från ett fenomenologiskt 

perspektiv för att ta reda på vad dessa människors konsekvenser av sin trafikskada innebär i 

ett vardagslivsperspektiv. 

 

 

3. Teori 

Jag har valt att använda den medicinske sociologen Arthur W. Frank som teoretisk bakgrund 

till min studie. Det finns flera anledningar till detta bl a hans teori kring att leva i en kropp 

märkt av sjukdom eller skada och hans användande av kroppsliga idealtyper, för att beskriva 

hur människor som t e x har kroniska sjukdomar eller kroppsliga funktionsnedsättningar kan 

uppleva sin situation och hur de på olika sätt att hanterar den. Innan jag mer ingående 
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beskriver Franks teori ska jag ge en kortfattad historisk bakgrund till hur utvecklingen samt 

synsättet på människors sjukdom och ohälsa har förändrats genom tiderna.  

 

3.1 Medicinsk historik 

I slutet av 1700-talet och fram till början av 1900-talet grundas och erkänns den vetenskapliga 

medicinen i de västerländska samhällena. Tidigare bestod den praktiska läkekonsten av bl a 

örtmediciner och åderlåtning och förmågan att bota sjukdomar var väldigt liten. Den 

vetenskapliga medicinen kom att ta över den tidigare läkekonsten tack vare den framväxt av 

sjukhus som sker under slutet av 1700-talet, samt den medicinska teknikens utveckling under 

1800-talet. Den nya tekniken gör att människokroppen nu kan studeras mer detaljerat, med 

hjälp av nya instrument som mikroskop, stetoskop och inte minst röntgenapparaturen. 

Sjukdomar kan upptäckas och identifieras på ett tidigare stadium och förmågan att bota blir 

allt större (Svensson, 1993: 48f). Det vetenskapligt medicinska synsättet gör att den tidigare 

läkekonsten som innebar människors egna förklaringar och tolkningar av sina symptom 

istället ersätts av sjukhus och laboratorium. Det sker ett skifte från människors subjektiva 

upplevelse av sjukdom till ett objektivt synsätt där sjukdomen ses som avskild från människan 

och som mer viktig än personen som bär på den (Lupton, 2003: 89f). Framväxten av 

institutioner som sjukhus, apotek och kliniker gör den sjuka människan till en ”patient” som 

läkaren genom ständig tillsyn kan utöva auktoritet och kontroll över. Patienten blir i sin tur 

passiv och okritisk i sitt förhållande till läkaren, dessutom tvingad att inruta sig efter 

sjukhusets regler och rutiner. Patientens egen beskrivna smärta blir översatt till ett medicinskt 

svårbegripligt språk som sedan används av såväl läkare som patient. Denna relation mellan 

läkare och patient, samt det objektifierade synsättet på människors sjukdomar och ohälsa kom 

sedan att bli det dominerande medicinska synsättet i världens västerländska samhällen 

(Svensson, 1993:50f, Lupton, 2003:90f).  

 

Men i det senmoderna samhället,dvs från 1960-talet och framåt, har det gått att urskilja en 

övergång till ett mer utvidgat synsätt där även människors sociala livssituation tas hänsyn till 

vid sjukdom och ohälsa. Detta bredare synsätt anses bero att det nu sker en utveckling av 

speciella yrkesområden inom sjukvården som t e x barnsjukvård och äldresjukvård, där 

sociala aspekter på ohälsa betonas. Det utvecklas också ett synsätt där sjukdomar anses kunna 

ha bakomliggande psykosociala orsaker, vilket innebär att ett mer terapeutiskt synsätt kan 

inträda. Patientens egen beskrivna upplevelse av sin sjukdom tas större hänsyn till och 

patienten ses inte längre som helt avskild från den (Svensson, 1993:68f, Lupton, 2003:90f).   
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Denna utveckling anses inte bero på att det nu kommit att råda mer humanistiska ideal i 

sjukvården, utan beror istället på att den medicinska vetenskapen själv inte kunnat klara av de 

nya ohälsoproblem och sjukdomar som tillkommit i dagens samhälle. För detta krävs ett 

helhetsperspektiv på patienten, vilket innebär en kommunikation mellan sjukvårdspersonal 

och patient där man lyssnar till och försöker tillgodose patientens egna uttryckta behov och 

önskningar ( Svensson, 1993: 69, Lupton, 2003: 92).  

 

Enligt Arthur W. Frank (1995) har denna utveckling medfört att sjuka människor nu alltmer 

börjar inse att deras upplevda sjukdom innehåller mer än den medicinska beskrivningen av 

den. Frank menar att ett senmodernt synsätt innebär att människor med egna ord får berätta 

om sin erfarna och upplevda sjukdom, och därmed inte endast med läkarens medicinska 

beskrivning. Detta kan innebära en vacklande, osäker och otydlig beskrivning, men kan ändå 

göra gällande ett allmänt gehör för ett annorlunda sätt att beskriva hur sjukdom kan kännas. 

Enligt Frank står ”sjukdom” i det senmoderna samhället för erfarenhet och en reflektion över 

kroppen, jaget och sökande efter alternativa vägar i livet ( Frank,1995:4f).    

 

3.2 “The remission society” och “body-self” 

Det moderna samhällets medicinska och tekniska framsteg har gjort det möjligt för alltfler 

människor att överleva sjukdomar och skador, men bland dessa människor finns många som 

aldrig blir helt botade eller fullt återställda efteråt. Frank använder sig av begreppet ”the 

remission society” för att förklara vilken status dessa människor har i det senmoderna 

samhället. Han menar att dessa människor finns överallt utan att utmärka sig. Det är bara i 

vissa situationer deras sjukdom eller funktionsnedsättning framträder. En person som t e x 

använder protes ses som fullt frisk ända tills han eller hon synliggör sin protes inför andra, 

därmed framträder hälsotillståndet och personen ses inte längre som helt frisk. Frank menar 

att ”the remission society” är ett slags gränsland mellan de sjuka och de friska, där de som 

överlevt sjukdomar eller svåra kroppsliga skador återförts till de friskas samhälle, utan att 

vara helt friska, eller fullt återställda. Sjukdomen eller skadan har gjort att kroppen förändrats 

och detta kan, enligt Frank utgöra svårigheter att förhålla sig till ( ibid: 8ff).  

 

Förhållandet mellan kroppen och jaget är centralt för Frank och han använder sig av 

begreppet ”body-self” för att beskriva detta. När människor drabbas av sjukdom eller skada 

blir det svårt att fortsätta vara samma sorts kropp som tidigare och olika problem kan behöva 

hanteras. Dessa problem kan vara en bristande kroppskontroll, svårigheter att relatera till den 
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egna kroppen, att relatera till andra, samt att behöva handskas med en resignation eller 

hopplöshet inför sin sjukdom eller skada. Vart och ett av dessa kroppsliga problem medför 

svårigheter med att veta hur detta ska hanteras, och ”the body-self” måste finna sätt att lösa 

varje problem (Frank,1995:28f). Människor väljer inte att få sjukdomar eller kroppsliga 

skador, men Frank menar att människan, inom ramen för sitt sociala och kulturella 

sammanhang, väljer hur de ska tänka och handla utifrån att ha fått en sjuk eller skadad kropp 

(ibid:40f). Det finns enligt Frank ett brett spektrum av sätt att hantera de problem den sjuka 

eller skadade kroppen ställs inför och Frank använder sig av idealtypiska kroppar för att 

beskriva detta. De idealtypiska kropparna är inte levda människor, utan teoretiska 

konstruktioner för att beskriva tendenser i människors erfarenheter (ibid:28f).  

        

Två exempel på idealtypiska kroppar som på skilda sätt hanterar sin sjukdom eller skada är 

den ”disciplinerade kroppen”och den ”kommunikativa kroppen”. Den disciplinerade kroppen 

kännetecknas av en stark självkontroll, att tappa kontrollen över kroppen innebär en stor kris 

och den disciplinerade kroppen gör allt för att återta den. När den här kroppen drabbas av 

sjukdom och på så vis mister kontrollen, underkastar den sig ett visst levnadssätt, t ex att sluta 

röka eller äta en annan kost. Den gör allt för att få bort sjukdomen ur kroppen och återta 

kontrollen. Ovissheten över om sjukdomen kommer att försvinna eller inte är något den 

disciplinerade kroppen inte kan acceptera. Därför kommer livet för den här typen av kropp att 

kretsa kring att till varje pris följa de råd, eller ta de mediciner som föreslås. Kroppen blir en 

maskin som ska lagas, ett ”det” avskiljt från jaget eller själen. Man känner ingen samhörighet 

med andra med samma sjukdom, utan sluter sig inom sig själv, och berättar inte för andra hur 

man egentligen mår vilket leder till ensamhet och isolering (Frank,1995:41f). Detta 

kontrollerade levnadssätt visar den disciplinerade kroppen gärna för andra. Det är viktigt att 

framstå som en god patient som gör allt för att bli frisk. Men något den här kroppen saknar är 

begär dvs. man slutar ha egna önskningar eller förhoppningar och går istället in för att leva så 

”rätt” som möjligt, men inte av lust utan av tvång. Den disciplinerade kroppen är monadisk 

dvs. den öppnar sig inte inför andra och känner ingen samhörighet med andra som befinner 

sig i en liknande situation. Istället blir den ensam i en värld där den döms utifrån sitt 

uppträdande inför andra och inför dem gäller det att uppträda som en mönsterpatient som till 

varje pris följer de råd och rekommendationer man fått (ibid:42f).  

 

Den moderna medicinska vetenskapen har uppmuntrat till den disciplinerade kroppen och till 

att den är monadisk. Detta har bl a skett genom att patienter relaterar individuellt till 
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sjukvårdspersonalen. Dessutom sker de behandlingar patienterna genomgår på sjukhuset 

visserligen i närheten av andra patienter, men ändå på ett visst avstånd som gör det svårt för 

patienterna emellan att ta meningsfulla kontakter. Sjukdomsmodellen som grund för den 

praktiskt medicinska utövningen ger i själva verket få möjligheter till något annat 

kroppstypsbeteende än den monadiska disciplinerade kroppstypen (ibid:36f).      

 

Men enligt Frank finns det en motsats till den disciplinerade kroppstypen, vilket är ”den 

kommunicerande kroppen”. Den här kroppen ser ovissheten en sjukdom för med sig som en 

naturlig del av livet i stort. Den kommunicerande kroppen skiljer sig från den disciplinerade 

genom att den ser kropp och själ som en enhet, det går inte att särskilja jaget och kroppen. 

Den skiljer sig också från den disciplinerade kroppen genom att den trots sjukdom kan känna 

lust och ha förhoppningar både för sig själv och andra. Den kommunikativa kroppen berättar 

”self-stories”, vilket innebär att den genom att tala om sitt lidande kan få människor att skapa 

sig själva, reflektera över sjukdom och välja hur man vill förhålla sig till den, antingen 

försjunka i bitterhet över den eller acceptera den som något som ingår i livet. Den här kroppen 

är dyadisk, dvs den vill dela med sig av sitt lidande genom att berätta om det. På så sätt får 

omgivningen ta del av smärtan, vilket kan leda till en samhörighet, eftersom det då blir lättare 

för andra att identifiera sig med smärtan (Frank, 1995: 48f). 

 

Genom att den kommunikativa kroppen berättar om sin egen sjukdomsupplevelse kan den 

också motta uppmuntran och tillförsikt från andra som förstår och känner igen hur det är att 

drabbas av sjukdom eller kroppslig skada (ibid.36). Den här typen av kropp ger också genom 

att berätta, uttryck för ett moraliskt och etiskt ställningstagande. Detta sker genom att dessa 

”self-stories” även innebär att ge sin röst åt andra som av olika anledningar inte själva kan 

berätta om sitt upplevda lidande. Den kommunicerande kroppen ser ett moraliskt ansvar att 

delge andra sina erfarenheter för att på så vis inspirera andra till vad som kan vara möjligt i en 

omöjlig situation (ibid:132f). Berättelserna medför inte bara att bearbeta sin egen förändrade 

identitet till följd av sjukdomen, utan blir också ett sätt för andra att ta del av någons 

erfarenhet av att behöva hitta andra vägar i livet. Berättaren erbjuder sig själv som vägvisare 

för andra som behöver hjälp med att hitta sig själva efter att ha drabbats av sjukdom eller 

skada ( ibid:16f).  

 

Människor som varit med om en trafikolycka och därigenom fått bestående kroppsliga skador 

kan kopplas till Franks ”remission society”. När dessa människor har blivit färdigbehandlade 
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på sjukhus återförs de till de friskas samhälle, men utan att vara helt återställda. Detta kan 

innebära att de måste hitta sätt att hantera den förändrade kroppen och tankesättet kring den, 

dvs. det Frank kallar ”body-self” för att livet ska fungera. Ett hanterande enligt den 

disciplinerade kroppen medför risk för ensamhet och isolering, medan ett kommunikativt 

beteende genom att berätta om sin upplevda skada gör att upplevelsen delas och kan därmed 

leda till samhörighet mellan människor. I den utsträckning vi fortfarande lever i och präglas 

av det moderna samhället borde det disciplinerade förhållningssättet dominera, medan det 

kommunikativa förhållningssättet mer pekar mot det senmoderna samhället enligt Frank.  

Genom att intervjua trafikskadade människor avser jag att ta reda på hur de valt att hantera sin 

livssituation, utifrån att ha fått en eller flera bestående kroppsliga skador.  

 

 

4. Fenomenologisk ansats 

Syftet med min studie är att beskriva och försöka förstå den egna upplevelsen av att ha och 

leva med en trafikskada. Därför har jag valt en kvalitativ metod med utgångspunkt från det 

fenomenologiska tillvägagångssättet, vilket innebär hur världen upplevs och erfars av 

människor. Genom att använda ett fenomenologiskt perspektiv hoppas jag kunna fånga 

människors egen upplevelse av livet efter trafikskadan, vilket är avsikten med studien. 

 

Den fenomenologiska traditionen har sina rötter i filosofin och grundades av Edmund Husserl 

som skapade uttrycket ”att gå till sakerna själva”, där ”sakerna” kan ses som de fenomen som 

människor upplever i sitt vardagsliv. Fenomen är ett centralt begrepp inom fenomenologin 

och innebär något som erfars av människor. En trafikskada kan ses som ett fenomen där det 

fenomenologiska tillvägagångssättet innebär att hitta meningen med detta fenomen så som 

människor erfar detta (Dahlberg, Drew, & Nyström, 2001:42f).   

 

Enligt Husserl karaktäriseras människans existens av den naturliga attityden, vilket innebär ett 

oreflekterat och automatiskt handlande och agerande med vår omvärld, där vi tar för givet hur 

detta handlande och agerande går till. I vår naturliga attityd analyserar vi inte självklara 

företeelser som luften vi andas, eller andra outtalade eller underförstådda självklarheter i vårt 

sätt att leva. Ur begreppet den naturliga attityden utvecklade Husserl idén om livsvärlden, som 

han ville se som grunden för den vetenskapliga forskningen ( ibid:45f). Livsvärlden innebär 

den oreflekterade och förvetenskapliga världen där människor upplever sin vardagsverklighet 
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som omedelbar och direkt och som därmed utgör både utgångspunkt och studieobjekt för  

vetenskapliga studier av den sociala världen. Att studera människors livsvärld innebär att 

undersöka deras perspektiv på sin värld och att så precist som möjligt beskriva innehållet och 

sammansättningen hos människors medvetande. Det är den direkta upplevelsen som ska 

beskrivas, utan hänseende till dess uppkomst eller orsak. Därigenom kan variationen i 

människors upplevelser framträda och deras grundläggande mening uttryckas (Kvale, 1997: 

54f). Ett studerande av människors livsvärld syftar till att beskriva och klargöra den upplevda 

världen på ett sätt som vidgar förståelsen för mänskliga upplevelser (Dahlberg et 

al.,2001:45f).  

 

I min studie är det de trafikskadades upplevelser och erfarenheter av sin egen livsvärld som 

jag är intresserad av att beskriva och försöka förstå. Genom att beskriva de trafikskadades 

många skiftande upplevelser av livssituationen efter skadan kan det som förblir oföränderligt 

under dessa skiftningar utgöra essensen eller kärnan, dvs. den generella grundläggande 

meningen som förenar de trafikskadades upplevelse av livet efter skadan ( Kvale, 1997:54f ).     

 

Den fenomenologiska ansatsen enligt Dahlberg har tre kriterier som jag använt mig av vid 

genomförandet av min undersökning. Det första kriteriet är att få detaljerade och precisa 

beskrivningar av människors egna upplevda erfarenhet av det som ska studeras.  

Beskrivningarna ska komma från människors vardagliga och naturliga tillvaro, dvs. inte vara  

konstruerade eller tolkade beskrivningar. Detta kriterium försöker jag tillgodose genom att 

använda mig av intervjuer och narrativ som präglas av att försöka få fram människors egen 

erfarna upplevelse. Det andra kriteriet är den fenomenologiska reduktionen vilket innebär att 

jag sätter min förförståelse inom parentes dvs. jag sätter åt sidan de tidigare kunskaper jag har 

om det som ska studeras. Detta för att kunna se och beskriva människors egen upplevelse av 

fenomenet, och inte så som jag själv ser det. Slutligen är målet med den fenomenologiska 

metoden att nå en förståelse för fenomenets varaktiga mening, vilket innebär att jag försöker 

söka efter fenomenets allmängiltiga kärna (Dahlberg et al.,2001:147f). Jag kommer i det 

följande mer ingående beskriva hur jag utfört de olika kriterierna.      

 

4.1 Urval   

När jag valt ut personer till min studie har vissa kriterier behövt uppfyllas för ett deltagande. 

Dessa kriterier var att deltagarna skulle ha varit med om en trafikolycka och därigenom fått en 

eller flera bestående skador, samt att de var i arbetsför ålder. Genom personliga kontakter med 



 19

människor inom polisyrket, som i sitt arbete möter trafikskadade har jag fått tillgång till dessa 

personer. De trafikskadade har härigenom kontaktats och tillfrågats om de varit intresserade 

av att delta i studien. Sammanlagt tillfrågades sju, för mig helt okända trafikskadade som alla 

var positiva till ett deltagande. 

 

För att få ett så stort och varierat innehåll i urvalet valde jag ut de fem personer som skilde 

mest i ålder, utbildning, arbete, familjesituation, samt skadetyp (Holme & Solvang,1997:104). 

De medverkande är i åldern 18-55 år, varav fyra kvinnor och en man. Nedan följer en kort 

presentation av deltagarna, där jag använt fingerade namn för att de inte ska kunna identifieras 

av utomstående.  

 

4.2 Presentation av deltagare 

Anders var för drygt tio år sedan med om en trafikolycka som medförde svåra frakturer på 

större delen av hans kropp och skadorna har gjort att han har ständig smärta. Sysselsättningen 

innan olyckan var som byggnadsarbetare, vilket Anders efter olyckan inte kunnat fortsätta 

med. Han blev heltidssjukskriven i ca 4 år efter olyckan, men har därefter kunnat återgå till att 

arbeta halvtid med administrativa uppgifter inom byggnadsbranschen. Anders har familj 

bestående av fru och två barn. 

 

Eva råkade ut för en trafikolycka för ca 15 år sedan som innebar att funktionen i hennes ena 

arm och hand blev nedsatt samt deformerad. Skadan har också medfört att hon har ständig 

värk. Eva arbetade innan olyckan som undersköterska på ett lasarett och efter olyckan blev 

hon sjukskriven i ca 3 år. Hon har därefter kunnat återgå till detta arbete på halvtid. Eva är gift 

och har tre barn.  

 

Annelie var med om en trafikolycka för drygt tre år sedan, vilket medförde att hon fick en 

förvärvad hjärnskada. Denna skada har gjort att hon har minnes- och 

koncentrationssvårigheter. Annelie arbetade innan olyckan som ordningspolis och efter 

olyckan har hon varit sjukskriven i tre år. Hon har nyligen börjat arbetsträna inom polisyrket 

med mer administrativa arbetsuppgifter än tidigare. Annelies familj består av man och två 

barn.  

 

Sara råkade ut för en trafikolycka för drygt två år sedan som bidrog till att hon fick 

skallskador, vilket gör att hon har vissa minnessvårigheter. Sara studerade innan olyckan och 
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blev efteråt sjukskriven i ca ett halvår. Hon har idag kunnat återgå till att studera på halvfart. 

Sara har pojkvän och bor tillsammans med sin mamma och tre syskon.  

 

Carina var med om en trafikolycka för ca 5 år sedan, vilket ledde till en whiplash-skada. 

Skadan gör att hon har kronisk värk som flyttas runt i kroppen. Carina arbetade innan olyckan 

som lärare, och blev efteråt sjukskriven under några veckor. Hon gick därefter tillbaka till sitt 

arbete, vilket inte visade sig fungera och hon har hittills inte kunnat återgå i arbete . Carina är 

ensamstående, med ett barn som flyttat hemifrån.        

 

4.3 Genomförande  

Jag valde att inhämta det empiriska materialet genom att göra intervjuer, för att på så sätt 

kunna få fram respondenternas egna beskrivna upplevelse av de konsekvenser trafikolyckan 

medfört. Den första kontakten med respondenterna togs via telefon där jag försäkrade mig om 

att de fortfarande var intresserade av ett deltagande i studien, därefter bokade vi tid och plats 

för intervjuerna. Vid detta tillfälle bad jag även respondenterna skriva ned ett narrativ som de 

sedan skickade till mig. 

 

Ett narrativ fokuserar på en händelse i respondentens vardagliga liv och respondenterna i min 

studie ombads skriva ned hur de upplevt tiden efter olyckan fram tills idag. Narrativen är de 

egna personliga erfarenheterna av händelsen och ger respondenten frihet att uttrycka sig utan 

att påverkas av forskaren. De förbereder också inför intervjun för både mig som intervjuar 

samt respondenten. Förberedelsen består i att jag innan intervjun får veta hur respondenten 

tänker kring olyckan och respondenten ges tillfälle att själv få reflektera över sina tankar och 

känslor omkring detta, vilket gör att intervjun snabbare kan nå ett djupare plan (Dahlberg et 

al.,2001:149f). 

 

Jag fick in narrativ varierande mellan en halv sida upp till fyra sidor från tre av de fem 

respondenterna. I dessa narrativ beskrev respondenterna med egna ord olyckstillfället, sina 

skador, samt hjälp och stöd som de fått. Denna information förberedde mig inför mötet med 

respondenterna då jag redan innan hade kännedom om olyckan och de funktionsnedsättningar 

som följt av den. Narrativen bidrog också till att respondenterna innan intervjun gjort 

reflektioner över vad de ansåg vara viktigt att få berätta kring sin skada.  
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Jag har använt mig av en intervjuguide (se bilaga) som skrivits ned inför intervjuerna. De 

frågor som ingått i intervjuguiden har präglats av öppenhet, och varit inriktade mot att låta 

personerna beskriva hur de upplevt följderna av trafikolyckan. Intervjuguiden konstruerades 

utifrån narrativen, tidigare forskning, teori, samt min egen förförståelse. Frågorna utformades 

så att de innehöll fyra olika teman, varav trafikolyckan utgjorde ett tema, där frågorna berörde 

olyckstillfället, sjukhusvistelsen, skadorna, och hur respondenterna bearbetat olyckan. Det 

andra temat var livssituationen, där frågorna rörde livet efter trafikolyckan. Detta kunde vara 

sjukskrivning, arbete eller annan sysselsättning efteråt. Ett tredje tema var 

personlighet/identitet som innehöll frågor om olyckan medfört personlighetsförändringar och 

hur personerna såg på sig själva efter olyckan. Det sista temat var omgivningen, där frågorna 

berörde vilka i omgivningen som varit betydelsefulla för respondenterna efter olyckan, samt 

frågor rörande samhälleligt stöd.    

 

Under intervjuerna tilläts personerna tala fritt och utan avbrott, förutom när de uppmanades 

att precisera sina upplevda känslor när de berättade om någon speciell situation de varit med 

om. Frågeguidens olika teman gjorde att det inte uppstod några problem att återkoppla 

deltagarna till ämnet, då de vid vissa tillfällen gled in på andra områden. Efter varje intervju 

tillfrågades respondenterna om det var möjligt att jag fick återkomma vid oklarheter eller 

kompletteringar, vilket i samtliga fall var möjligt. Respondenterna hade själva valt plats för 

intervjuerna, varav fyra intervjuer skedde i respektive respondents hem och en på 

respondentens arbetsplats. Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter och spelades in med 

hjälp av bandspelare och transkriberades efteråt.  

 

Intervjusituationen innebär en närhet till respondenterna, vilket kan ha påverkat intervjuernas 

validitet. Vissa förväntningar kan ha uppstått, som att respondenterna betett sig på ett sätt som 

de trodde att jag förväntade mig att de skulle göra, eller sagt sådant de trott förväntats av dem 

och därmed inte visat sitt naturliga beteende eller inte berättat hur de egentligen upplevt sin 

situation. Validiteten kan också ha påverkats av att jag missförstått det respondenterna försökt 

uttrycka (Holme& Solvang, 1997:94).      

 

4.4 Etiska principer 

Det är viktigt att vara medveten om etiska problem och aspekter i samband med 

genomförande av all slags forskning. Respekt för andra människor är en grundläggande 

förutsättning. Det finns därför forskningsetiska principer som ska se till att individen skyddas 
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och respekteras (Holme & Solvang, 1997: 32f).  Innan jag genomförde mina intervjuer 

upplyste jag respondenterna muntligt om de etiska principer som gäller. Jag informerade om 

att deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kunde säga ifrån om att delta, 

utan några negativa konsekvenser. Respondenterna försäkrades om att de skulle vara helt 

anonyma och därmed inte kunna identifieras av utomstående. Personuppgifter och dylikt 

förvarades på ett sätt som inte gjorde det möjligt att komma åt för någon som inte hade med 

studien att göra. Respondenterna fick veta att den information som samlades in endast skulle 

användas i vetenskapligt syfte  

(Vetenskapsrådet: Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning).   

 

4.5 Förförståelse 

Det finns ingen forskning som är helt objektiv och ingen forskare som är ”ett blankt papper”, 

utan intryck eller opåverkad av livet. Att utforska människors livsvärld innebär att vara 

inkluderad i livsvärlden. Det går inte att ställa sig utanför, för att forska om den, eftersom vi 

alla ingår i livsvärlden. I och med detta kan vi inte undvika den förförståelse vi bär med oss, 

dvs. våra tidigare kunskaper och erfarenheter om det som ska studeras. Det är därför viktigt 

att förförståelsen kan kontrolleras, hållas tillbaka, och att ha en förståelse för hur den påverkar 

forskningen. Den fullständiga öppenhet inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskning 

begränsas alltid av vår förförståelse, därför krävs en medvetenhet om den, samt ett hanterande 

av den genom hela forskningsprocessen. I den beskrivande fenomenologiska forskningen är 

det viktigt att förförståelsen medvetandegörs och identifieras för att kunna sättas åt sidan i 

sökandet efter meningen och kärnan i undersökningen. Görs inte detta finns risken att 

resultatet endast blir en reflektion av tidigare kunskaper och att inga nya upptäckter hittas. 

 

För att sätta min förförståelse åt sidan har jag i min studie tillfälligt ifrågasatt det jag ansett 

mig veta om hur trafikskadade kan uppleva sin situation för att kunna beskriva 

respondenternas egen upplevelse av följderna av sin skada (Dahlberg et al.,2001:117ff).    

Min förförståelse kännetecknas av negativa aspekter, som t e x en begränsad livssituation på 

grund av trafikskadan, vilket i sin tur leder till negativa konsekvenser som att hamna utanför 

social gemenskap, och därmed riskera ensamhet och isolering. Skadan borde också ge upphov 

till smärta och värk vilket skulle kunna medföra ett både fysiskt och psykiskt dåligt 

hälsotillstånd. Skadan skulle också kunna innebära ett beroende av andra, och därmed göra att 

den egna självständigheten inskränks.  
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Fenomenologiska studier behöver inte anknyta eller följa en teori förutom den filosofiska 

ansats som fenomenologin själv står för. Eftersom fenomenologiska studier kännetecknas av 

en stark önskan om öppenhet inför det som ska studeras och därmed eftersträvar att vara 

empirinära. Teorier kan påverka och överskugga det öppna närmandet i forskningen 

(Dahlberg et al.,2001:128). Jag har ändå använt mig av Franks teori för att få ett vidare 

perspektiv på studien men försökt bortse från denna teori då jag analyserat resultatet för att 

kunna fånga respondenternas egna upplevelser             

 

4.6 Analys 

 Den fenomenologiska analysens syfte är att beskriva ett fenomen och dess betydelse för 

individen. Beskrivningen ska idealt sett inte innefatta tolkningar, konstruktioner eller 

förklaringar. Det viktigaste är att hålla sig så nära det insamlade datamaterialet som möjligt. 

Det första steget i genomförandet av analysen var att jag läste det transkriberade materialet 

och narrativen ett antal gånger för att få en helhet av den insamlade informationen, samt för 

att upptäcka och förstå vad materialet innehöll. En stor fördel med att vara väl insatt i texten 

var att min egen förförståelse sjönk undan, i varje fall som jag själv upplevde det.  

 

När datamaterialet i sin helhet hade lästs in blev nästa steg att dela upp texten i mindre delar, 

eller meningsbärande enheter. För att kunna hitta dessa enheter krävdes frågor som relaterade 

till syftet med studien. Exempel på frågor som ledde fram till de meningsbärande enheterna 

kunde vara: ”hur beskriver respondenten fenomenet?”, ”vad är det som egentligen sägs?”, ”är 

det något som hela tiden upprepas?”. Skillnader och likheter av fenomenets betydelse 

noterades (Dahlberg et al.,2001:182ff).   

 

Nästa steg av analysen innebar att översätta respondenternas egna ord till ett mer abstrakt 

språk i syfte att karaktärisera upplevelsen. För att göra detta krävdes att kunna reflektera och 

experimentera, samt kunna föreställa sig innehållets olika betydelser. Detta görs eftersom 

materialet bör innehålla många skiftande beskrivningar av fenomenet, vilket är grunden för att 

kunna hitta kärnan eller en generell betydelse av fenomenet. De översatta betydelserna av 

fenomenet sattes sedan samman i syfte att utveckla och förstå mönster. När alla olika 

betydelser av fenomenet hade fåtts fram sammanställdes betydelserna i en struktur som band 

samman dem. Härigenom lyftes det konkreta till en mer abstrakt nivå av förståelse där 

generella betydelser av fenomenet kunde beskrivas. Slutligen lästes hela textmaterialet 
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igenom för att en än gång undersöka i vilken mån jag lyckats få ut olika tänkbara betydelser 

av vad intervjupersonerna berättat (Dahlberg et al.,2001: 182ff).                           

 

 

5. Resultat 

Efter att ha genomfört den fenomenologiska analysen har vissa generella betydelser kunnat 

urskiljas som avser att åskådliggöra studiens syfte och frågeställning. Dessa betydelser var: 

frustration inför begränsningar, acceptans, livsinsikter, bristande förståelse, vikten av att 

ingå i ett socialt sammanhang och vikten av stöd och förståelse från omgivningen där 

omgivningen delats in i familj, vänner/arbetskamrater och sjukvården. 

 

5.1 Frustration inför begränsningar 

För respondenterna har konsekvenserna av trafikolyckan medfört vissa bestående kroppsliga 

skador, vilket begränsat deras livssituation bl a när det gäller att utföra vissa aktiviteter och 

intressen som respondenterna innan olyckan uppskattat och ägnat tid åt. Carina som 

drabbades av en whip-lash skada uttrycker: 

  

”…jag känner mig fången i min egen kropp, med det menar jag att jag vill så 

mycket mer...mitt stora intresse det var foto, men jag kunde ju inte använda min, 

jag hade ju så bra fotoutrustning, det kan jag inte använda, utan jag fick köpa en 

vanlig, en sån här liten… och då, det var ju inte lika roligt då…” 

 

Respondenterna upplever sig styrda av sina kroppsliga skador och att detta medför en ofrihet. 

De vill så gärna kunna göra mer än vad kroppen tillåter vilket skapar känslor av besvikelse 

och saknad, att inte längre kunna utföra sådant som de innan olyckan sett som roliga 

fritidssysselsättningar. Eva vars trafikskada medförde en nedsatt funktionsförmåga i ena 

armen samt handen, uttrycker hur detta gett upphov till bl a följande begränsningar:  

 

” Jag kan ju inte göra allt, saker som jag tycker om, åka slalom t e x, jag är ju 

livrädd och ramla och slå i armen, och spela golf t e x…gå på gympa…så det kan 

jag känna att fasen att jag inte kan göra det jag vill…”  
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 Respondenterna upplever känslor av frustration över att deras sina skadade kroppar orsakar 

begränsningar, men även känslor av rädsla för att utsätta sig för aktiviteter som kan ge upphov 

till att deras skador förvärras eller orsakar en ökad smärta. Rädslan utgör därmed också en 

begränsning för respondenterna.       

 

5.2 Acceptans  

De skador trafikolyckan gett upphov till har medfört att flera av respondenterna har ständig 

värk och smärta. Detta är något de tvingats acceptera och vänja sig vid. Anders som fick 

frakturer över i stort sett hela kroppen säger:  

    

 ” …man har ont jämt, jag har inte sovit en hel natt sen olyckan hände, varje 

gång jag ska vända på mig på grund av att höfterna gör ont då vaknar man, men 

man lär sig leva med det, man har ju inget val egentligen, så att en måste ju 

fortsätta…”   

 

Respondenterna uppger att den ständiga smärtan är något de måste acceptera eftersom det inte 

finns något annat alternativ. Den ingår som en del av deras nuvarande livssituation och blir 

något som de tvingas hitta sätt att hantera och anpassa sig efter. Vid t e x utförandet av vissa 

fritidsaktiviteter säger Anders: ” jag försöker ju snickra, och det gör jag ju…men man gör det 

i mycket mindre dos…man får vara lite mer lyhörd…”     

 

Skadorna har gjort respondenterna mer medvetna och observanta på den egna kroppens 

funktionsförmåga och lärt sig hantera och anpassa sig därefter. De har utvecklat en lyhördhet 

och respekt inför vad hur mycket de klarar av att göra. I det vardagliga livet ingår även 

skötseln av hemmet och dessa sysslor kan vara av sådant slag att de inte går att utföra på 

samma sätt som innan skadan. Carina berättar: 

 

  ”…man får hitta lösningar…jag hade ju kommit på att det är väldigt onödigt att 

plocka in och ur disk när man har diskat, så allt fick stå framme, det jag 

använder…man var ju tvungen att hitta lösningar för att det skulle fungera…”   

 

Konsekvenserna av skadan har gjort att respondenterna tvingats hitta andra lösningar på 

vardagssysslor som tidigare fungerat på ett självklart sätt. Att acceptera den nuvarande 

situationen och försöka hitta kreativa lösningar som underlättar utförandet av bl a 
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arbetsuppgifterna i hemmet upplevs av respondenterna som en nödvändighet för att det 

vardagliga livet ska fungera.      

    

5.3 Livsinsikter 

Trafikolyckan har medfört att respondenterna reflekterat över och fått insikter om vad som är 

viktigt i deras liv. Förutom en respondent medförde trafikolyckan att de antingen vid 

olyckstillfället, eller både då och en tid därefter svävade mellan liv och död. Saras olycka 

innebar att den närmaste tiden efteråt var oviss om hon skulle överleva. Hon berättar: ”…man 

tänker annorlunda nu, angående livet alltså, det känns som att det var nog meningen att jag 

ska leva, fortsätta leva, det känns som en andra chans…” 

 

Respondenterna upplever att det finns en mening med att de överlevt och känner tacksamhet 

inför detta. De uttrycker att de efteråt förändrat sitt sätt att se på livet. Anders säger:  

 

 ”…jag tror jag lever mer idag , än jag gjorde innan, faktiskt…innan olyckan kan 

jag säga, jag jobbade jämt…sen när man låg där efteråt, om jag hade dött då,  

vad hade alla dom där pengarna tjänat till då…man värdesätter livet på ett annat 

sätt, med familjen och allting…” 

  

Respondenterna uppger att de efter olyckan uppskattar och tar mer tillvara på det liv de nu 

har. De uttrycker att de lever mer i nuet och skjuter inte gärna upp saker och ting som de 

kunde göra tidigare. De uppger en ökad medvetenhet över vad de anser vara värt att lägga 

kraft och energi på. Eva beskriver:  

 

”…man ser livet på ett lite annat sätt, en del dom klagar för minsta lilla, ”jag har 

ont i huvudet och jag har feber”, och för smågrejer kan jag tycka…utifrån mitt 

synsätt så kan jag tycka att folk klagar för mycket…”  

 

Olyckan som inneburit att respondenterna tvingats genomgå något mycket svårt har gjort att 

de har fått ett annat perspektiv och förhållningssätt till livets vardagliga bekymmer. Dessa 

bekymmer ses som ganska lindriga och inte värda att få alltför stora proportioner.       
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5.4 Bristande förståelse 

Respondenterna har efter trafikolyckan fått varierande skador som lett till olika kroppsliga 

funktionsnedsättningar, vilket gör att de ibland behöver lite längre tid på sig när de t e x ska 

utföra olika slags aktiviteter. Vid sådana tillfällen har de mötts av människors bristande 

förståelse i form av irritation och tanklösa kommentarer. Eva berättar följande:  

 

”…jag glömmer aldrig…jag var och handlade, och då var ju högerarmen helt 

borta, den kunde jag liksom inte använda…så jag plockade upp allt med vänstern 

från kundvagnen upp på bandet, och sen med plånboken…skulle få upp 

pengarna…och sen så stod det ett äldre par bakom, och körde på mig…”ja det 

var förskräckligt vilken tid det tar för människan där har du problem 

eller?”…och då.. tårarna bara kom på mig…så ledsen jag vart alltså…jag 

kände.. här klarar jag att åka och handla själv, och sen får det där…”  

 

 Respondenterna uppger att de blivit ilskna, men också ledsna och dessa situationer har inte 

glömts, även om de inträffat en längre tid tillbaka. För dem har aktiviteten krävt en stor 

ansträngning och att då bli utsatt för människors oförståelse gör dessa situationer extra 

jobbiga.  

Saras skallskador till följd av olyckan medförde att hennes hår rakades av och hon berättar:     

 

”…håret,  var jättejobbigt, jag blev ju rakad, det var nog det som tog mest…jag 

gick med  luvan i början, då hade jag, det var en tjej som sa…”ämen ta av dig 

luvan”…det blev på ett fel sätt, hon tyckte jag skulle göra saker som jag inte 

ville…” 

 

Detta upplevs som besvärande och jobbigt när människor de inte känner väl beter sig på ett 

oförstående sätt, eller stirrar på dem på grund av att följderna av olyckan gjort att deras 

utseende förändrats.  

 

Av de myndigheter respondenterna kommit i kontakt med uppger alla utom en respondent att 

Försäkringskassan är den myndighet som visat på mest brister i förståelse. Respondenterna 

vittnar om en oförståelse hos Försäkringskassans handläggare för respondenternas situation 

och att de inte förstått hur skadan påverkar respondenten eller vad den innebär, samt 

omfattningen av den. Annelie som fick en förvärvad hjärnskada till följd av olyckan säger:  
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”…första mötet med Försäkringskassan, så handläggaren var ju medveten om 

vad jag råkat ut för, och vi pratade om att jag skulle börja arbetsträna, när och 

vilka tider och så där, sen i nästa mening så frågar hon ”när tror du du kan börja 

jobba heltid?”…jag blev helt ställd, ja  sa jag,  så långt har jag inte ens tänkt…”   

 

Respondenterna har upplevt dessa möten väldigt negativt och känt sig utsatta och utlämnade 

att behöva förklara och försvara hur deras skador bl a påverkar deras arbetsförmåga.  

 

5.5 Vikten av att ingå i ett socialt sammanhang 

Trafikskadan har gjort att respondenterna varit och är sjukskrivna i varierande grad. De 

uttrycker att det är viktigt att inte förbli heltidssjukskriven. De vill komma tillbaka till någon 

form av sysselsättning och därmed få ingå i ett socialt sammanhang. Annelie säger: ”…det 

känner man när man är sjukskriven så länge att jobbet betyder ju väldigt mycket, att man har 

en arbetsplats och att man har sina kollegor…det skulle jag inte vilja vara utan…” 

 

Under sjukskrivningsperioden som för flertalet respondenter varat i flera år har de genomgått 

rehabilitering i syfte att träna upp sina skadade kroppsliga funktioner. Respondenterna uppger 

att de under denna period hela tiden haft som mål att komma tillbaka till sitt arbete eller sina 

studier. Eva beskriver bl a hur hon övat upp funktionen i armen och handen, för att kunna 

komma tillbaka till arbetet igen:  

 

”jag har tränat upp, jag har ju suttit som en galning, och träna, träna ,träna… 

efter varje operation jag har gjort så har jag arbetsprövat…skulle man sitta själv 

här hemma liksom, och ingen brydde sig, då skulle man nog bli ledsen och kanske 

bitter…” 

 

 Respondenternas arbeten respektive studier upplevs som väldigt betydelsefullt och som en 

drivkraft att få komma tillbaka till. Genom arbete känner de sig nyttiga och behövda och det 

motverkar ensamhet och isolering. Anders uttrycker: ”…jag är ju halvt sjukskriven nu…och 

läkaren tyckte nog att det gjorde inget om jag slutade jobba…men jag tycker…man blir ju 

utanför systemet helt och hållet…man vill nog vara nyttig…”      
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Även att få ingå i ett socialt sammanhang med andra människor som fått liknade skador 

uppger respondenterna som viktigt. Framförallt för social samvaro och för att utbyta 

erfarenheter. Annelie säger:  

 

”…sen att träffa andra, som också råkat ut för hjärnskador, bara det var ju 

jättebra…man har liknade problem, komplikationer…vi går ut och äter 

tillsammans, och pratar om hur vi mår, vad vi gör, och hur det går med 

allting…hur det går med arbetsträningen, och hur långt man har kommit, och så 

där…” 

För respondenterna är det viktigt att få känna att de inte är ensamma om sin tankar och 

känslor om sina skador. De sätter stort värde på att träffa andra som är i en liknande situation, 

därigenom kan de ge varandra stöd, uppmuntran, tips som underlättar det vardagliga livet och 

inte minst få känna andras förståelse av vad de går eller har gått igenom. Allt detta ger 

sammantaget att respondenterna upplever ett ökat välbefinnande   

 

5.6 Vikten av stöd och förståelse från omgivningen 

Familj 

Respondenterna uppger den närmaste familjens stöd och hjälp som ovärderligt. De har funnits 

där, lyssnat och gett praktisk hjälp, vilket varit väldigt betydelsefullt. Eva säger: 

 

”…hade jag inte haft familjen så vet i gudarna hur man hade mått…jag har, och 

är lyckligt lottad som har föräldrar och svärföräldrar som har ställt upp för mig 

och min familj …när vi behövde hjälp, det får man aldrig glömma…de har ställt 

upp…och dom bakade, och kom hem och hjälpte till med barnen…” 

 

Samtliga respondenter uttrycker stor uppskattning och tacksamhet gentemot den närmsta 

familjen och uppger att de inte vet hur de skulle ha klarat av tiden efter olyckan om de inte 

hade haft stöd och hjälp av dem.  

 

Vänner/Arbetskamrater  

Även vänner och arbetskamrater uppges av respondenterna som mycket betydelsefulla för 

dem. Det som gör dessa människor viktiga är att de accepterar och förstår respondenternas 

skada och dess konsekvenser, vilket gör att respondenterna inte behöver förklara varför de 

beter sig som de gör till följd av skadan. Annelie beskriver:   
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”…och hemma bland mina närmaste kompisar…och här på jobbet så…för det 

första så vet dom ju om det…och om jag inte kommer på vad jag ska säga …”vad 

heter det”…och då säger dom det åt mig…så fortsätter jag sen då…så det är 

inget med det…det är inget problem… det händer inte ofta, men det händer…men 

jag är så trygg med dom jag är med… så jag frågar…”    

  

Deras skada ses inte som något konstigt, utan som något som helt naturligt tas hänsyn till, 

vilket medför att respondenterna upplever känslor av trygghet och att de kan vara sig själva 

bland sina vänner och arbetskamrater. Respondenterna uppger att det är viktigt att familj, 

vänner och arbetskamrater inte urskiljer dem som sjuka eller handikappade på grund av deras 

skada. Eva säger: ”…jag vill inte ha nån medömkan…en del har glömt bort, ”javisst ja du har 

ju en handikappad arm”, så liksom dom ser mig inte som handikappad, det är bra…”  Det är 

viktigt för respondenternas självkänsla att få känna att de klarar av olika saker, vilket gör dem 

självständiga och bidrar till att de inte blir sedda som hjälplösa offer.     

 

Sjukvården 

Endast en av respondenterna har upplevt sjukvården på ett negativt sätt. Hon uppger att 

hennes skada setts som lindrig och inte krävt någon längre tid på sjukhuset och därmed har 

hon känt sig utlämnad till att klara sig själv. De övriga respondenternas olyckor var av mer 

livshotande karaktär och medförde en lång tids sjukhusvistelse efteråt. De uppger enbart 

positiva erfarenheter från sjukvården och de rehabiliteringsåtgärder de genomgått. 

Sjukvårdspersonalen har uppträtt med professionalitet och de har haft ett förstående och 

empatiskt synsätt inför respondenternas situation. Eva berättar: ”…jag träffade en jättemysig 

arbetsterapeut på lasarettet…hon förstod mig, till hundra procent…och det är tack vare 

henne, som jag har kommit så här långt, och att jag är i arbetslivet, det tror jag…” 

 

Respondenterna upplever att sjukvården erbjudit dem resurser i form av t e x sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer som varit kunniga och erfarna av att handskas med 

deras typ av skada. Annelie säger så här om detta: ”…det är professionell läkarvård, 

hjärnskadeteamet är ju en specialistläkare, neuropsykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, de är 

verkligen jätteduktiga, dom kan det här…när jag skulle börja arbetsträna, hade 

hjärnskadeteamet information för kollegerna vad min skada innebär för mig och för dom…” 
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Flera av respondenterna vittnar om att ju allvarligare skada desto mer hjälp fås. Stödet och de 

rehabiliteringsåtgärder sjukvården stått för upplevs av respondenterna som en bidragande 

orsak till att de kunnat återgå i arbete respektive studier. 

 

5.7 Sammanfattning av resultat  

För de trafikskadade innebär skadan frustration inför begränsningar som tar sig uttryck i att 

inte längre kunna utföra vissa intressen och aktiviteter som de innan skadan uppskattat och 

ägnat tid åt. Detta upplevs med känslor av frustration av deltagarna. Dessa begränsningar har 

medfört att deltagarna tvingats till acceptans i form av anpassning och hantering av sin 

nuvarande livssituation. De har behövt hitta andra lösningar på sådant som ingår i det 

vardagliga livet och som tidigare fungerat på ett självklart sätt. De har även blivit mer lyhörda 

och anpassat sig efter den egna kroppsliga förmågan. Smärta är ytterligare något de 

trafikskadade behövt acceptera och se som en del av det vardagliga livet.  

 

Trafikolyckan verkar också ha medfört livsinsikter för deltagarna om vad som är viktigt i 

livet. Detta uttrycker deltagarna genom att säga sig uppleva en ökad medvetenhet över sitt liv. 

De anser sig ta tillvara mer på livet efter olyckan och känner en mening och tacksamhet över 

att de fått fortsätta leva. I möten med okända eller ytligt bekanta människor, samt 

myndighetspersoner finns situationer då de trafikskadade upplevt att de blivit utsatta för 

bristande förståelse. Detta har lett till ilska men också gjort att de känt sig ledsna. Dessa 

situationer har inte heller glömts, trots att de inträffat en längre tid tillbaka. För de 

trafikskadade verkar vikten av att få ingå i ett socialt sammanhang vara väldigt betydelsefullt 

och arbetet uppges vara av speciellt stor vikt. Men även att få delta i social gemenskap med 

andra som fått liknade skador upplevs som angeläget. Vikten av stöd från omgivningen där 

främst familjen men även vänner/arbetskamrater och sjukvården ses som oerhört viktigt. 

Främst för deras förståelse och acceptans av vad skadan medfört för konsekvenser för de 

trafikskadade. Omgivningens stöd har också haft stor betydelse för de trafikskadades 

självkänsla genom att de inte blivit urskiljda som sjuka eller handikappade. För deltagarna är 

det viktigt att få känna att de klarar av olika sysselsättningar, utan att andra tycker synd om 

dem på grund av deras skada. Sjukvårdsinsatser och rehabiliteringsåtgärder upplevs 

genomgående av de trafikskadade som positivt, samt bidragit till att de bl a kunnat återgå i 

arbete respektive studier.  
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6. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka trafikskadades livssituation med hänseende på kropp, jag 

och sociala villkor. Genom att intervjua trafikskadade personer har jag försökt få svar på vad 

en trafikskada innebär för personens livssituation. Utifrån syftet och frågeställning har jag 

funnit generella betydelser vilka var: frustration inför begränsningar, acceptans, livsinsikter, 

bristande förståelse, vikten av att ingå i ett socialt sammanhang och vikten av stöd och 

förståelse från omgivningen.  

 

6.1 Resultatet i relation till syfte och frågeställning 

Resultatet visar på att deltagarna fått en begränsad livssituation till följd av de kroppsliga 

skador trafikolyckan medfört, vilket upplevs som frustrerande. De har ändå accepterat sin 

situation eftersom de inte haft något annat val och försöker göra det bästa av den. Denna 

acceptans och de sätt deltagarna klarar av att hantera, respektive anpassa sig efter sina skador 

kan bero på att majoriteten av dem fått tillgång till professionellt stöd i form av kuratorer eller 

psykologer. Detta skulle kunna kopplas till det senmoderna samhällets utveckling av ett mer 

terapeutiskt synsätt gällande sjukdom och ohälsa, vilket innebär ett helhetsperspektiv på 

patienten där inte enbart de fysiska skadorna tas omhand. Man ser även till den psykiska 

hälsan och genom kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patient tas hänsyn till 

patientens egna uttryckta behov.         

 

Olyckan har medfört att deltagarna gjort reflektioner och kommit till insikt om vad som är 

viktigt i deras liv. Anmärkningsvärt är att det behövs en livshotande situation för att inse vad i 

livet som är mest värdefullt. Men kanske beror det på att när vi är fullt friska och livet 

fungerar på ett självklart sätt tar vi oss inte tid till att göra dessa reflektioner. För deltagarna i 

studien har olyckan samt den efterföljande långa sjukskrivningen gett dem tid till detta.  

 

Resultatet visar också att deltagarna blivit utsatta för människors oförståelse för deras skada 

och medföljande konsekvenser, vilket gjort dem ledsna och upprörda. Människors oförståelse 

skulle kunna bero på den strävan som finns i samhället efter friskhet och skönhet. Människor 

med funktionsnedsättningar eller avvikande utseende passar inte in i detta frisk- och 

skönhetsideal och detta skulle kunna vara en anledning till varför de utsätts för oförståelse och 

bristande hänsyn. 
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En annan viktig faktor för deltagarna är att få ingå i ett socialt sammanhang vilket ger deras 

liv meningsfullhet. Resultatet visar att framförallt arbete ses som viktigt och innebär att 

deltagarna blir sedda och bekräftade, samt motverkar ensamhet och isolering. De långa 

sjukskrivningsperioderna samt rehabiliteringsåtgärderna ses leda fram till återgång i arbete 

respektive studier, vilket gör deltagarna motiverade att genomgå detta.  Även att få ingå i 

sociala sammanhang med andra som drabbats av liknande skador gör att deltagarna upplever 

ett ökat välbefinnande genom att få vara till hjälp och stöd för andra. Detta kan relateras till 

det senmoderna medicinska synsättet där sociala aspekter som t e x arbetsträning eller att ingå 

i stödgrupper med andra skadedrabbade ses som viktiga delar i patientvården.       

 

Omgivningens stöd främst i form av den närmsta familjen ses av deltagarna som ovärderlig. 

De har funnits där för stöd och hjälp åt deltagarna och sett till att de kunnat fortsätta leva ett 

vardagligt liv trots de skador olyckan medfört. Även stödet från vänner och arbetskamrater 

upplevs med stor uppskattning och deltagarna känner trygghet i deras i umgänge. Det är 

viktigt för deltagarna att omgivningen inte tycker synd om dem på grund av skadan. 

Resultatet visar att stödet och förståelsen från omgivningen gör att deltagarna känner att de får 

möjlighet att klara av olika saker vilket ökar deras självkänsla och självständighet. 

Majoriteten av deltagarna var den första tiden efter olyckan väldigt beroende av hjälp från 

andra och detta skulle kunna bidra till att det därför blir så viktigt för dem att få möjlighet att 

klara av olika sysselsättningar och därmed få känna sig så självständiga som möjligt.    

För de trafikskadade vars olycka var livshotande och medförde en lång tids sjukhusvistelse 

upplevdes sjukvårdens insatser som enbart positivt och bidragande till att de kunnat återgå i 

arbete respektive studier. Den deltagare som fick mer lindriga skador och därför inte behövde 

vistas någon längre tid på sjukhus upplevde däremot sjukvården som negativ. Hon blev inte 

erbjuden några sjukvårdsresurser utan upplevde sig utlämnad till att själv ansvara för att få 

den hjälp hon behövde. Vid livshotande skador faller det sig naturligt att få avancerade 

sjukvårdsinsatser. Lindriga skador kan vara svårare att bedöma om och i så fall vilka 

sjukvårdsinsatser som kan behövas. Det är intressant att hon är den enda av deltagarna som på 

grund av skadan inte kunnat återgå i arbete. Skulle detta kunna peka mot att människor med 

lindriga skador hamnar i skymundan utan hjälp och stöd eftersom deras skador är av sådant  

slag att de inte kräver omfattande sjukvårdsinsatser? Eftersom detta är en kvalitativ studie 

finns inte några vetenskapliga belägg för att det skulle kunna vara så.  
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6.2 Resultatet i relation till tidigare forskning 

Den tidigare forskningen fokuserar till stor del på posttraumatic stress disorder till följd av en 

traumatisk händelse så som en trafikolycka. Resultatet av min studie visar inte på att några 

deltagare utvecklat PTSD. Flertalet har vid olyckstillfället befunnit sig i ett chocktillstånd, 

vilket är helt naturligt, men detta har sedan gått över. Risken för PTSD är enligt studien av 

O`Donell et al. stor om personen upplevt olyckstillfället som extremt påfrestande, 

sjukhusvistelsen smärtsam, samt om skadan lett till ett vanställande av kroppen. Dessa 

faktorer har inte upplevts av mina deltagare. De har visserligen upplevt olyckan med rädsla 

men denna typ av rädsla har inte blivit bestående. Sjukhusvistelsen har upplevts genomgående 

positivt och deras skador har inte medfört att de fått svårt vanställda kroppar. Corrigan et al. 

påvisar i sin studie att människor som varit med om en traumatisk skada som medfört 

intensivvårdsbehandling under minst 24 timmar kan riskera att utveckla PTSD. Där upplevde 

personerna intensivvården som bl a extremt stressfylld och ett oprofessionellt bemötande från 

sjukvårdspersonalen. Denna upplevelse stämmer inte överens med mitt resultat där de 

deltagare som genomgått intensivvård vittnar om att de känt sig trygga och fått ett bra 

omhändertagande.  

 

Winances studie konstaterar att smärta till följd av bl a en trafikolycka kan göra att kroppen 

och jaget avskiljs och kroppen blir ett ting som orsakar smärta vilket.  Men med hjälp av 

rehabiliteringsåtgärder där kroppen används för att utföra rörelser och övningar kan kropp och 

jag bli förenade. Resultatet av min studie visar inte på att deltagarna uppfattar smärtan som 

åtskiljande mellan kropp och jag. Men detta skulle kunna bero på att de 

rehabiliteringsåtgärder deltagarna genomgått medfört att de kunnat förena kroppen med jaget 

och därmed överensstämmer den delen av Winances forskning med mitt resultat.  

 

Livssituationen till följd av skadan blir begränsad enligt Corrigan et al. studie och detta 

uttrycker även mitt resultat. Det som däremot skiljer sig är att i Corrigans studie leder dessa 

begränsningar till ett undandragande från omvärlden och därmed ensamhet och isolering. 

Detta uppger inte deltagarna i min studie, de upplever visserligen en frustration inför sina 

begränsningar men inte till den grad att de vill dra sig undan från omvärlden. De poängterar 

istället vikten av att få ingå i sociala sammanhang för att på så sätt motverka ensamhet och 

isolering. Denna skillnad skulle kunna bero på att i Corrigans studie upplevs sjukhusvistelsen 

som psykiskt påfrestande och där har personerna dessutom utvecklat PTSD, vilket inte 

stämmer överens med min studie där deltagarna istället haft genomgående positiva 
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upplevelser och erfarenheter av sjukhusvistelsen och därmed kunnat utveckla en mer positiv 

inställning till sin skada och dess konsekvenser.  

 

Williams artikel pekar på vikten av att praktiskt kunna hantera sin sjukdom eller skada. Ett 

hanterande kan enligt Williams innebära att genomgå en process som gör att skadan ingår 

som en del av den egna identiteten. Detta överensstämmer med mitt resultat där deltagarna 

uppger sin skada som något som måste accepteras och därmed ingå i deras nuvarande 

livssituation. De har tvingats hitta sätt att hantera och anpassa sig efter sin skada för att det 

vardagliga livet ska fungera.    

  

Harms & Talbot visar i sin studie på trafikskadade som genomgått en liten till måttlig 

personlig utveckling till följd av olyckan. Denna utveckling har bestått i att de insett att de har 

människor i sin närhet som kunnat ge hjälp och stöd. Andra insikter var en acceptans av 

situationen samt tacksamhet över att få leva. Dessa insikter överensstämmer med mitt resultat, 

det som skiljer sig är att deltagarna i min studie upplever en högre grad av personlig 

utveckling. Flertalet deltagare uttrycker ett förändrat sätt att se på livet i form av en större 

meningsfullhet och värderar sitt liv i högre grad än tidigare. Orsaken till denna skillnad skulle 

kunna bero på att deltagarna i min studie visserligen har fått funktionsnedsättningar, men inte 

av så omfattande karaktär att de t e x blivit förlamade, behöver sitta i rullstol eller tvingats 

amputera någon kroppsdel. Vid sådana funktionsnedsättningar hade de kanske inte upplevt en 

så hög grad av personlig utveckling och tacksamhet inför sitt nuvarande liv. Flertalet 

deltagare har också fått stöd och hjälp i hög utsträckning, vilket skulle kunna förklara varför 

de mår bättre än vad den tidigare forskningen visar på.   

 

Den tidigare forskningen skiljer sig en del från mitt resultat, vilket kan bero på att den är mer 

inriktad på trafikskadade med ett diagnosticerat sjukdomstillstånd, vilket deltagarna i denna 

studie inte haft. Jag har försökt lyfta fram vilka problem och svårigheter dessa trafikskadade 

kan möta i sitt vardagliga liv men också vad som ger dem glädje och mening. På så sätt bidrar 

denna studie till att ge en utökad kunskap om hur trafikskadade utan ett speciellt 

sjukdomstillstånd upplever sin livssituation vilket tidigare forskning inte fokuserat på.        

  

6.3 Resultatet i relation till teori  

De trafikskadade tillhör de som tack vare den moderna medicinska utvecklingen överlevt och 

återförts till de friskas samhälle, utan att vara helt återställda. De borde därmed ingå i det 
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Frank kallar ”the remission society”. Men enligt resultatet finns en ovilja hos deltagarna att bli 

uppfattade som sjuka eller handikappade och de strävar efter att få ingå i de ”friskas” 

samhälle. Majoriteten av deltagarna har fått bra sjukvårdsbehandling, har ett socialt nätverk 

och möjlighet att ingå i sociala sammanhang vilket skulle kunna utgöra anledningar till att de i 

motsats till Frank inte ser sig vara i ett ”remission society”. Andra faktorer som kan spela in 

är det rådande frisk - och skönhetsidealet i samhället där funktionsnedsättningar och 

kroppsliga defekter ses som något negativt. Deltagarna uppger att de inte vill ha någon 

medömkan från människor och detta skulle kunna vara en anledning till varför de inte vill bli 

uppfattade som sjuka eller handikappade, eftersom de då anser sig kunna bli utsatta för detta. 

De blir ändå i vissa situationer utsatta för människors bristande förståelse då deras 

funktionsnedsättning inte förstås och vid dessa tillfällen hamnar de ändå i ”the remission 

society”.  

 

Enligt Frank tänker och handlar människan på olika sätt utifrån att ha fått en sjuk eller skadad 

kropp. Frank använder sig av idealtypiska kroppar för att beskriva dessa olika sätt. Den 

disciplinerade kroppen präglas av en stark självkontroll som vid nedsatta kroppsliga 

funktioner upplever detta som en kris. Denna kroppstyp gör allt för att normalisera sin 

skadade kropp och uppträder därför som en mönsterpatient, men detta görs inte av lust utan av 

tvång. Frank menar att sjukdomsmodellen som grund för den moderna medicinska utövningen 

gett upphov till detta kroppstypsbeteende. Deltagarna i min studie ingår dels i den moderna 

medicinska sjukdomsmodellen, men visar ändå inte upp det disciplinerade kroppsbeteendet i 

någon högre grad. De har visserligen genom rehabiliteringsåtgärder försökt normalisera sina 

skadade kroppar men inte av tvång utan med förhoppningar om att det leder till något positivt 

som att återigen kunna arbeta. Deltagarna visar istället i mycket högre grad på det senmoderna 

medicinska synsättet vilket innebär att få berätta om sina erfarna och upplevda skador. Detta 

kommunikativa kroppstypsbeteende ser enligt Frank kropp och själ som en enhet och kan 

trots sjukdom eller skada känna både lust och förhoppningar. Denna kroppstyp vill dela med 

sig av sitt lidande genom att berätta om det. På så sätt delas smärtan med omgivningen och 

kan lättare förstås. Resultatet visar på att deltagarna kunnat utveckla ett kommunikativt 

kroppstypsbeteende. Under sin sjukhusvistelse har flertalet blivit erbjudna samtalsstöd i form 

av kurator eller psykolog. De deltagare som inte fått eller velat ha detta har istället uppgett 

den närmsta familjen eller vänner som dem som funnits där och lyssnat. Deltagarna har på 

dessa sätt fått möjlighet att delge omgivningen sina tankar och känslor kring olyckan och dess 
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konsekvenser. Härigenom har de kunnat dela med sig av sitt lidande och få en förståelse för 

hur det känns.  

 

Den kommunikativa kroppen berättar enligt Frank ”self-stories” vilket innebär att genom att 

berätta om sitt upplevda lidande för andra människor skapa sig själv, reflektera över smärta 

och lidande och välja hur man vill förhålla sig till detta. För deltagarna blir dessa ”self-

stories” berättade i gemenskapen med andra drabbade. Resultatet visar att dessa möten medför 

möjligheter för deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter, få stöd och uppmuntran och 

framförallt en förståelse för vad de går eller har gått igenom. Resultatet indikerar härigenom  

att den senmoderna medicinen med sitt terapeutiska synsätt och hänsyn till människors sociala 

livssituation, samt betonandet att med egna ord få berätta om sina upplevda erfarenheter av 

sin skada, kanske fått ett visst genomslag i behandlingen av de intervjupersoner jag mött.  

  

6.4 Egna reflektioner 

Min förförståelse av de trafikskadades livssituation präglades av negativa aspekter, vilket 

gjorde att intervjufrågorna till viss del inriktades mot de problem och svårigheter deltagarna 

upplevt. Trots en betoning på detta framkom i intervjuerna att deltagarna inte upplevde sin 

situation så svår som jag trott. De kan ha velat visa sig må bättre än vad de egentligen gjorde, 

men jag anser att detta i så fall borde ha framkommit i de transkriberingar som gjordes av 

materialet.  

 

Resultatet kan ha påverkats av att olyckan för vissa deltagare inträffat en längre tid tillbaka, 

vilket kan ha gjort att vissa upplevelser glömts bort, eller upplevs annorlunda idag. Vissa 

händelser kan också ha blivit förstärkta genom åren och därmed upplevas på ett sätt det inte 

gjorde den första tiden efter olyckan. De narrativ deltagarna ombads skriva ned innan 

intervjuerna verkade ändå ha hjälpt deltagarna att komma ihåg olika händelser i samband med 

olyckan och bidragit till att de gjort  reflektioner över vad de ansåg vara viktigt att få berätta. 

Narrativen medförde också att jag lättare kunde sätta mig in i deltagarnas olika typer av 

olyckor och försöka förstå innebörden av dem.  

 

6.5 Framtida forskning 

Det gemensamma för samtliga deltagare var att alla hade tillgång till ett socialt nätverk i olika 

former som de vid olyckstillfället och tiden efter fått stöd och hjälp av. Flera deltagare 

uttrycker vikten av detta nätverk därför skulle en framtida forskningsfråga vara om de inte 
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haft tillgång till detta hur hade deras liv då sett ut? I resultatet framkommer att sjukvården vid 

allvarliga personskador erbjuder omfattande sjukvårdsinsatser samt har ett helhetsperspektiv 

på patienten. Man försöker inte enbart åtgärda de fysiska skadorna utan ser, genom att erbjuda 

samtalsstöd även till den psykiska hälsan.  

 

Vid mer lindriga skador som inte kräver någon omfattande sjukvård verkar det däremot inte 

vara någon självklarhet att bli erbjuden hjälp. Frågor som uppstår är om flertalet deltagare 

istället fått lindriga skador och därmed inte så omfattande sjukvårdsresurser, hur hade de då 

upplevt sin livssituation? Hade de då kunnat återgå i arbete? Eftersom deltagaren med 

lindrigast skador och med minst erbjudna hjälp från sjukvården är den som på grund av sin 

skada hittills inte kunnat återgå i arbete anser jag dessa frågor relevanta och skulle kunna 

utgöra framtida forskningsfrågor.  

 

Ytterligare en fråga som uppstår är hur många trafikskadade som är sjukskrivna till följd av 

att sjukvården ser deras skador som så lindriga att de inte behöver erbjudas hjälp? Dessa 

frågor är dessutom aktuella då dagens samhälle sätter stor press på sjukskrivna människor att i 

så hög grad som möjligt komma ut i arbete.            
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide: 

Trafikolyckan 

Vad var det för olycka du var med om? 

Vad var det för skador du fick? 

Hur var det att ligga på sjukhus efter olyckan?, var du rädd? orolig för att inte bli bra?, var 

något extra jobbigt? smärtan t e x,  hur tänkte du om det ? 

Hur tänkte du om att ha fått de här skadorna? 

Hu tyckte du att personalen på sjukhuset var emot dig? Förstående, hade tid?, kände du dig 

trygg när du var där?  

Hade du någon att prata med av personalen där? 

 

Livssituationen 

Hur tyckte du att det var att få komma hem igen? Vad var bra, något som inte kändes bra?  

Blev du sjukskriven? Vad tyckte du om det?  

Fick du någon rehabilitering, uppföljning, komma på återbesök, vad tyckte du om det? 

Skadan du fick hur har den påverkat ditt sätt att leva, tycker du att du blivit mer begränsad, att 

den gör att du inte kan göra vissa saker, hur tycker du att det känns? Är det jobbigt , blir du 

arg ledsen över det? 

Har skadan medfört något positivt, kan se att du har stöd och hjälp av andra? 

Hur ser en vanlig dag ut för dig?  Är det viktigt att ha sysselsättning? 

Känner du att du lärt dig leva med att ha den här skadan, att du kan acceptera att det är som 

det är? 

 

Personlighet/Identitet 

Tycker du att du tänker på ett annat sätt än innan olyckan, är mer försiktig?, eller något annat?  

Tycker du att du ändå mår skapligt idag, trots skadan, eller känner du dig sjuk?  

Att ha en skada och inte vara fullt frisk, hur ser du på det?  

Den här media bilden som finns idag i tidningar och tv att vara frisk vältränad, hur ser du på 

det, är det något du själv påverkas av? Känner du att du inte vill visa eller berätta om att du 

har en skada, på grund av det? 
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Omgivningen 

Vilka runtomkring dig har varit viktiga efter olyckan tycker du? Familjen t e x ? 

Tycker du att vänner och andra omkring dig behandlar dig på samma sätt som innan olyckan, 

hur känns det?  

Tycker du att du fått stöd av sjukvården , skolan, myndigheter efter olyckan, hur har du blivit 

bemött? 

Har du kontakt med andra trafikskadade? 
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