
Aktiviteter utanför hemmet kan vara utmanande för personer med förvärvad hjärnskada (FHS) 

och måste betraktas i förhållande till personens hela repertoar av aktiviteter. Vi vet idag lite 

om den komplexitet av interagerande faktorer som kan orsaka problematiska situationer för 

personer med FHS vilket gör att dessa är svåra att förutse. För att hantera pågående 

förändringar i aktivitetssituationer krävs stödjande strategier. Mer kunskap behövs därför om 

den ömsesidiga relationen mellan person och kontext för att bättre förstå hur det påverkar 

personens agerande och hur de influerar tillgång till platser samt aktiviteter utanför hemmet. 

Syftet med studien var att utforska och identifiera problematiska situationer relaterat till 

aktiviteter utanför hemmet. Metod: Berättelser från två personer med FHS användes för att 

illustrera hur de agerade i och reflekterade över problematiska situationer. Data samlades in 

via kvalitativa intervjuer och deltagande observationer som genomfördes vid upprepade 

tillfällen. En narrativ metod användes för att kunna fånga pågående processer relaterat till hur 

deltagarna agerade och reflekterade kring problematiska situationer relaterat till deras 

engagemang i aktiviteter utanför hemmet. Resultatet: visar hur deltagarna på olika sätt ställs 

inför problematiska situationer i samband med att de engagerar sig i aktiviteter utanför 

hemmet. Att leva ett liv som tidigare är inte längre ett alternativ och de kämpar för att 

upprätthålla men också finna nya vanor och rutiner som får vardagen att fungera. Det är en 

ständigt pågående kamp att försöka hantera oförutsedda händelser och försöka kontrollera 

olika situationer de ställs inför. Då de inte längre yrkesarbetar blir aktiviteter utanför hemmet 

än viktigare än tidigare men deras berättelser speglar hur deras aktivitetsrepertoar minskar och 

hur de dragit sig tillbaka från olika arenor vilket medfört att deras sociala värld har krympt 

och de utför fler aktiviteter ensam och i hemmet.  
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