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Bakgrund:  Återgång i arbete är ett viktigt mål i rehabiliteringen efter förvärvad hjärnskada (FHS). 
Dock kräver många arbeten idag att männniskor med och utan funktionsnedsättning ska klara av att 
hantera en mängd olika tekniska produkter och tjänster samt att följa med i utvecklingen av ny och 
befintlig vardagsteknik (VT) i arbetet. Det är därför av vikt att studera hur personer med FHS klarar av 
att använda VT i arbetet efter att ha drabbats av FHS.    
Syfte:  Undersöka och beskriva hur personer med FHS klarade av att använda VT i arbetet samt att  
undersöka hur användandet inverkade på deras möjlighet att vara i arbete.  
Metod:  Kvalitativ metod med observation, intervju och fältanteckningar. 
Material:  Personer med FHS intervjuades och observerades i användandet av VT på deras respektive 
arbetsplatser. Data analyserades därefter med en konstant komparativ metod.   
Resultat:  En huvudkategori: "Utmaningar med användning av teknik  i arbete" som bestod av tre 
kategorier vilka återspeglade olika typer av "gap" mellan deltagares förmågor i användningen av VT 
och de krav som ställdes på dem. De tre kategorierna var: 1) Kämpar med all VT för att kunna 
fortsätta vara i arbete; 2) Beroende av strategier för att klara av att använda VT och för att fortsätta 
arbeta inom proffessionen ; 3) Klarar av att använda den VT som förekommer på arbetet men är 
tveksamm inför förändringar i framtiden.   
Diskussion/konklusion:  Resultatet visade att deltagare uppvisade olika former av svårigheter i  
hanteringen av VT.  Svårigheter varierade från problem med användandet av nästan all VT till att inte 
ha några direkta svårigheter i dagsläget men att förutspå att användandet av VT i arbetet kunde 
innebära framtida problem. Resultatet visade även att deltagare hade svårigheter med att  följa  
utveckling av ny teknik och förändringar i befintlig teknik. Resultatet visar vidare att professionella 
bör  beakta VT och dess roll för att stödja återgång i arbete efter FHS.  
 


