
The background of this project is that I was supposed to begin my master studies 
of visual communication in the fall of 2015, but because I was involved in a serious 
accident I had to postpone the study start.

 On June 13 2015 I was seriously injured by a hit-and-runner that left me in a 
coma for almost a month. So before I started my master’s degree, I had to wake up 
first, and then do a lot of rehabilitation for over a year. Luckily, I was able to post-
pone the start of the study. 

In the summer of 2016 I was really fed up with the hospital rehabilitation. I 
couldn’t wait to start my master studies and I was eager to continue to live my life 
as planned. The rehabilitation staff and my relatives were not sure that I was reco-
vered enough to start studies at this high level, but because I have a serious brain 
injury I had no self awareness. I was fully focused and determined on starting my 
master studies as soon as possible.

As this brain injury had changed my whole life and was impacting everything I 
did, it was a natural choice for me to do my master’s project about the accident.

The journey to 2.0; A Case Study in Coping With a Serious Brain Injury
At the beginning of the project, I mainly saw this as an opportunity for personal pro-
cessing of the trauma. However, as I started to interview my relatives and friends I 
noticed a recurring theme; They felt that they had not received enough information 
about how a serious brain injury could affect someone’s life and how long it takes 
to recover. I contacted some nurses at Karolinska hospital in Solna for informa-
tion about how they inform relatives of brain injured people in intensive care. The 
material they showed me was not enough for the information need I had identified 
when interviewing my relatives. I therefore decided to make this book as my master 
project.

My project is a book that aims to support relatives of people in similar situ-
ations, where I use myself and my own rehabilitation as a case study. My family 
told me they would have had a lot of support from a book like this in the summer 
of 2015, but that they had not found this type of information when they searched 
for it. This has really inspired me to create a book that can be useful as support for 
others. 

The Journey to 2.0 – Coping With a Serious Brain Injury.

 
I’ve always been pretty good at accepting situations and making the best out of 
them. I hope the material I have compiled in this book will benefit many people 
in the future. I have realized that I will never be the same person as I was before 
the accident. Instead, I have to be a new, and why not a bit better, version of myself 
(hence the title).



Away from Waitingroom Typography

My project shows how design can help communicate a story that is both long and 
diffi  cult. When designing the book, I received inspiration from the (very ugly and 
messy) website waiting.com which is meant to support people waiting for someone 
to wake up from a coma. What makes the site messy is the mix of diff erent types 
of media and content on one page; fi lm, links and some type of fi ction or poetry. 
Th ere is also a mix of diff erent fonts in diff erent sizes and colours. It’s hard to know 
where to focus, when looking at the website. I also want my book to be read by 
people waiting for their relatives to wake up. I want the contents of the book to give 
comfort, but also serve as a manual in which you can look up things later in the 
rehabilitation. 

In my book, I have used diff erent fonts, but in a structured way with specifi c 
purpose. Th e book does not feel messy as it is clear that the diff erent types of fonts 
are there to communicate diff erent types of content as well as help the reader navi-
gate through the book.

Th e purpose of the design is to make the book readily available, as the target 
audience is likely to be in an distressed state. For example, I have used a specifi c 
colour for the fact pages, diff erent styles for diff erent content types, and the visual 
content is changed through the book to make it less monotonous. Th e content is 
based on interviews with family and friends and partly on facts from the internet 
and from existing brochures that are used by hospitals to inform relatives of brain 
injured people in intensive care.



Typographic Voices
In the book I have used three diff erent typographic voices: Th e formal voice is the 
voice of Kaiti which is strict but still beautiful, because it is not handwriting but the 
letters have some frills that would not be necessary in a completly strict font. Th is 
voice is used for the factual pages and advice to relatives.

Another is the typographic voice of relatives. For that I selected DIN which is 
pretty easy-to-read, even as body text. Perhaps a bit rigid and strict, but it still feels 
”kind” because it is easy on the eyes when reading. I thought of my mother when 
selecting this font. In fact, my mother was initially slightly upset when she saw my 
description because she did not want me to perceive her as ”rigid and strict.” So I 
calmed her by saying that one can still be perceived as ”kind”. 

It was harder to fi nd a font that I felt suited my own voice. At fi rst I picked Mido, 
which is quite compact and clumsy but still a bit soft  (kind of like me). It felt like 
a pretty kind and unthreatening voice, possibly a little bit slow. I could defi nitely 
identify myself with that font, but it is not complete with quotation marks and it is 
badly kerned and has a bleed/smudge from the letters, which makes the body text 
hard to read. I luckily managed to fi nd a font with similar connotations, Henriette, 
which is better made so I decided to use that.

20 olyck aN

Dagen från Malins perspektiv:

Jag kommer själv inte ihåg någonting alls från den 
dagen. Det tog också flera månader innan jag lyckats 
få tillräckligt med information om vad som egentligen 
hände den dagen och därmed en ganska bra bild av 
händelseförloppet. Det här är vad jag har fått berättat 
för mig: 

Det var den första riktigt varma sommardagen i Stock-
holm. Under dagen hade jag varit i Alvik för att gjuta 
betong till en ny skateboardramp. På kvällen skulle jag 
till min kompis Idas 30–årsfest, men jag blev försenad 
från Alvik. Jag cyklade från Alvik vid 20–tiden och 
hann inte hem för att byta kläder. Jag stannade till vid 
Slussen för att hämta ut pengar och ringde samtidigt 
en av kompisarna som redan var på festen och för att 
säga att jag blivit försenad men var på väg.

Jag tog cykelbanan från Slussen ner mot Fotografiska 
på Stadsgårdskajen. Eftersom det pågick ett lopp längst  
kajen var cykelbanan avstängd och cyklister var hän– 
visade till bussfilen. Jag kom fram till övergångsstället, 
troligtvis såg jag att det slog om till rött för bilarna 
och att det inte kom någon buss. Jag skulle inte korsa 
gatan, bara svänga direkt till höger ut i bussfilen för att 
cykla vidare där. Precis när jag hade lämnat trottoaren 
kom en bil i mycket hög hastighet och bytte fil, från 
bilfilen där det var rött för bilarna, in i bussfilen, där 

 * Försök hitta egen information om ranchos 
Los Amigos.

 * Ät och sov ordentligt för att hålla er starka.

 * Ta regelbunden ledighet från sjukhusbesök.

 * Våga fråga om patientens framtidsutsikter.

 * Uppdatera varandra genom exempelvis 
gruppsamtal.

 * Använd Facebook för att uppdatera personer 
som finns i periferin.

 * Prata med den medvetslösa patienten efter-
som det är bra att höra bekanta röster.

 * Prata inte oM patienten när hen är 
närvarande.

 * Håll ihop och stötta varandra.

11oLyCKAN

Pappan vaknade på småtimmarna mot söndag. Det var 
någon som ringde på den fasta telefonen hemma. Hans 
mage började knyta sig på väg mot telefonen. 

Eftersom ingen bekant brukade ringa vid den här 
okristliga tiden hade han en otäck föraning om dåliga  
nyheter. Sömndrucken och med en gnagande oros-
känsla i magen lyfte han luren och svarade. 

Samtalet var från polisen. De ville försäkra sig om att  
han var Håkan Blom, pappa till Malin Blom. De berät-
tade att Malin råkat ut för en svår trafikolycka och 
vårdades allvarligt skadad på intensiven. 

Inga andra anhöriga hade gått att nå och det gick bra att 
komma ner till sjukhuset. 

Pappan slängde sig omedelbart i bilen och försökte 
ringa mamman och systern under färden mot sjuk–
huset. 

20 oLyCKAN
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Det var den första riktigt varma sommardagen i Stock- 
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stannade till vid Slussen för att hämta ut pengar och 
ringde samtidigt en av kompisarna som redan var på 
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Jag tog cykelbanan från Slussen ner mot Fotografiska 
på Stadsgårdskajen. Eftersom det pågick ett lopp längst  
kajen var cykelbanan avstängd och cyklister var hän– 
visade till bussfilen. Jag kom fram till övergångsstället, 
troligtvis såg jag att det slog om till rött för bilarna 
och att det inte kom någon buss. Jag skulle inte korsa 
gatan, bara svänga direkt till höger ut i bussfilen för 
att cykla vidare där, enligt hänvisningar. Precis när 
jag hade lämnat trottoaren kom en bil i mycket hög 

MidoHenrietteDINKaiti



Language and Format
I have tried to carefully think about the language I use in the book. Many people 
use words without thinking about what they really mean. For example, I have 
avoided words as ”disabled” because it can be perceived as offensive or misleading. 
For many people, the word ”disabled” means that a person is not able to function 
properly. I would rather use the less evaluative term ”functional variation” because 
it indicates that the person can still function, but in another way. I have also clearly 
stated that the book is written from my own perspective, it is based on my own 
experiences, as the recovery process is very individual and will not always follow 
the same path as mine. 

The book’s size is close to a pocket format. Partly because it is cheaper to pro- 
duce, but also because it fits well into a handbag so it will be easy to carry around. 

Book Cover
I  had to think long and hard about the design on the book cover. I wanted to 
illustrate a serious brain injury and its long and tough recovery process. In the end, 
I decided to use an illustration of a pattern of a brain, because it looks like a maze. 
To me, the rehabilitation has felt like trying to find my own way out of a very diffi- 
cult and challenging maze. My old ways and methods did not work anymore. As 
the injured cells in my brain will never heal, I have had to find new ways of think-
ing and solving problems. Quite often, it feels like I hit a wall in the maze, which 

can be extremely frustrating. I must then remind myself to start over and find a 
new strategy to achieve what I wanted to accomplish.

The title ”The Journey to 2.0” tells the reader what the book is about. I decided 
to add the subtitle ”Coping with a Serious Brain Injury” to make it more search- 
able. Writing the subtitle inside the brain illustrates that rehabilitation is like find-
ing a way out of a maze and that there is no straight way to recovery.

The Unheard Voices
 The norm for informing relatives about how a brain injury impacts a patient is to 
hand out a very clinically written information leaflet, that only describes how the 
physical part of the brain is impacted. It does not provide any information about 
how long and challenging the rehabilitation will be or the type of support the inju-
red will need. These leaflets are written by people who work at hospitals, without 
any experience of what it is like to be a patient or a relative.

For relatives, there are normally three ways to find information about brain injuries:
1. The leaflets handed out in hospitals, that I just described.
2. Facts, tips, hints found on internet.
3. Biographies written by someone who experienced a trauma.

What makes this book norm challenging is that:
1. It is written by someone who has suffered a serious brain injury.
2. It combines facts, anecdotes and suggestions for how to deal with difficult situations. 

The anecdotes are there to help the reader recognise behaviours in their own 
relatives.

3. It is meant as a support not only in the first few weeks, but for the next several 
months and years, as the injured will require a lot of support over a long time.

4. It is also gripping and informative for ”normal” people who are not directly im-
pacted by someone with a brain injury.



             

I made a logo for the ”advice to relatives” so that it is easy for the reader to fi nd.
Th is logo is visible both on the content page and on the advice pages in the book. I 
have not written the words ”advice to relatives”, because the symbol will be suffi  -
cient for the reader to know that there is a piece of advice or recommendations.
I use the light bulb as a symbol because it represents a new positive source of infor-
mation. Something you were not aware of before, but which will be of benefi t for 
the future. In addition, the light bulb has been a symbol in my life for a long time. 
Many years ago I tattooed a light bulb behind my right ear as a reminder to myself 
that there is always a positive solution to new challenges. Th e tattooed bulb has 
legs, because I know that a good idea can run away if you do not catch it and take 
care of it fast enough.

To make it even more easy to navigate in the book, I have used the same colour for 
the advice related sections on the content page as on the actual pages with advice 
to relatives. I have also designed the advice pages with a bleed so they will be easy 
to fi nd, as it is possible to see in the trimming. I decided to design it in this way to 
make sure there is no confusion around what is ”general advice” and what is ”my 
own story”.

Navigating Design 

Originally I wanted to do a table of contents that was ”designed” and ”fancy”, but 
then I realised that a fl ashily designed page may not fi t the purpose of this book. 
Which is to have an ”easy to navigate” book as support in a very diffi  cult situation. 
I therefore tried to design it in this way. I have kept the colour coding of the book 
in the content page to make it easy for the reader to navigate.
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Chapters:
The Accident

Th e accident has a central part in this story, because it’s what made me like this. 
To create a feeling of drama the book begins with a fact box which is a copy of the 
police’s offi  cial incident report:

Aft er the incident report, I have written about how my family and two of my 
friends found out that I was seriously injured. Th e texts show that there is no per-
fect situation for receiving such a message. In this part of the book I have described 
the stories from a third-party perspective. Th e nameless ”Th e Father” and ”Th e 
Mother” in a defi nite form demonstrate a kind of universal parent; these are some 
parents to someone. Th is is to give the reader a feeling that this is something that 
can happen to anyone. Although this book is intended for a small, specifi c audien-
ce, I would think that this approach means that even those who do not themselves 
have a relation to a brain injury can be drawn into the story

I also tell the reader a bit about the day of the accident from my perspective, 
where I had been and where I was going. And that it was not my fault that I was hit 
because the traffi  c was re-routed and I only followed the directions.

In order to give the reader a better understanding of how this accident has 
changed my life completely, I have included some text about who I was as a person 
before the accident. Th at section is titled ”Who I Was” to emphasize that I will 
never be that person again.

 

On June 13, 2015 at 20.54 a traffi  c accident occurred at Stadsgårdsleden. A cyclist was seen cycling 
next to the roadside at Stadsgården in the direction of Londonviadukten. By the traffi  c lights at the 
Photographic Museum the cyclist was hit by a motorised vehicle with unknown fi le number. Th e 
driver of the vehicle did not stop, but instead accelerated from the location. Witnesses noticed a 
dark vehicle coming at high speed from Slussen. Th e cyclist was unconscious at the site with critical 
injuries and was taken by ambulance to the Karolinska hospital in Solna. Th e bike was completely 
demolished and on the site the remains of a rear view mirror was found.

Den 13 juni 2015 klockan 20.54 inträffade en 
trafikolycka på Stadsgårdsleden. 

En cyklist sågs cykla intill vägkanten på Stads-
gården i riktning mot Londonviadukten.

I höjd med trafiklyset vid Fotografiska museet 
blev cyklisten påkörd av ett motordrivet fordon 
med okänt registreringsnummer. Föraren till 
fordonet stannade inte utan sågs istället acce- 
lerera från platsen i riktning mot Danvikstull 
och Londonviadukten. Vittnen uppmärksam-
made ett mörkt fordon som kom i hög hastighet 
från Slussen. 

Cyklisten var medvetslös på platsen med kritiska  
skador och kördes med ambulans till Karolinska  
sjukhuset i Solna. Cykeln var helt demolerad och 
på platsen återfanns rester av en backspegel.

11oLyCKAN

Pappan vaknade på småtimmarna mot söndag. Det var 
någon som ringde på den fasta telefonen hemma. Hans 
mage började knyta sig på väg mot telefonen. 

Eftersom ingen bekant brukade ringa vid den här 
okristliga tiden hade han en otäck föraning om dåliga  
nyheter. Sömndrucken och med en gnagande oros-
känsla i magen lyfte han luren och svarade. 

Samtalet var från polisen. De ville försäkra sig om att  
han var Håkan Blom, pappa till Malin Blom. De berät-
tade att Malin råkat ut för en svår trafikolycka och 
vårdades allvarligt skadad på intensiven. 

Inga andra anhöriga hade gått att nå och det gick bra att 
komma ner till sjukhuset. 

Pappan slängde sig omedelbart i bilen och försökte 
ringa mamman och systern under färden mot sjuk–
huset. 

12 oLyCKAN

Mamman hade fjällvandrat med sin make i Abisko 
för att fira hans 50–årsdag. Innan hon gick och lade 
sig på kvällen ringde ett okänt nummer till hennes 
mobiltelefon. Hon brukar undvika att svara om hon inte 
ser vem det är, särskilt på en lördagkväll. Hon tänkte 
att om det är något viktigt så lämnar de säkert ett 
meddelande. 

När hon vaknade morgonen efter hade hon 13 missade 
samtal från okänt nummer och hon tänkte att det var tur 
att hon stängde av ljudet kvällen innan så de inte blev 
väckta. Efter en stund ringde mobilen igen, men hon 
hann inte fram för att svara. Hon såg att det var pappans 
hustru som hade ringt och blev helt kall inombords. 
Hon hade aldrig fått ett samtal från henne förut, så det 
måste vara något som hade hänt. 

Med darrande händer ringde hon upp pappans hustru 
som berättade att Malin varit med om en olycka och 
att pappan var på väg till intensiven på Karolinska. 
Hon ringde upp pappan som berättade att han fått ett 
samtal från polisen om att Malin hade varit med om 
en smitningsolycka kvällen innan när hon cyklade på 
Stadsgårdskajen. 

De hade inte sagt så mycket om hur det var med Malin 
förutom att hon var allvarligt skadad. Hon förstod 

14 oLyCKAN

Systern var uppe tidigt med barnen på söndags-
morgonen och började färga håret i badrummet. När 
hon höll på att sätta i hårfärgen så ringde pappan. 

Eftersom hon var upptagen så skulle hon ringa tillbaka 
lite senare. Hon tänkte att han nog bara ville kolla läget, 
så hon kunde inte bara släppa allting. Hon tänkte ringa 
tillbaka till honom så fort hon var klar och hade lite mer 
tid att prata. 

En kvart senare var det mamman som ringde. När sys-
tern såg det fick hon panik. Då fick hon en känsla av att 
någonting hade hänt. Det var inget sammanträffande att 
både pappan och mamman ringde samtidigt en söndag 
morgon. 

Hon stod, helt stel, i badrummet och svarade i telefonen. 
Hon kände på sig att det hänt Malin någonting, vilket 
hon fick bekräftat. Malin hade blivit påkörd. Hon skrek 
rakt ut i badrummet och började gråta. 

Hon försökte ställa några frågor samtidigt som 
hon hörde att hennes yngsta son knackade på 
badrumsdörren och frågade hur det var med henne. 
Hon klarade inte av att prata med sonen, hon var helt 
fokuserad på vad mamman sa. 

24 oLyCKAN

Vem jag var

För att ni bättre ska förstå hur den här olyckan påverkat  
mig ska jag berätta lite om vem jag var.

Våren 2015 var en av de bästa och mest hektiska perio- 
derna hittills i mitt liv. Jag hade precis fyllt 30 år och 
jag höll på att bygga upp mitt egna företag inom grafisk 
design där jag började få fler och fler intressanta 
uppdrag. Jag hade ett vikariat på deltid som lärare i 
grafisk design vid konstskolan BASIS samtidigt som 
jag läste heltidskursen Artist’s Books vid Grafikskolan. 
Veckorna innan olyckan hade jag arbetat väldigt 
hårt, dag och natt, för att bli klar med min bok till 
slututställningen vi hade på Grafiska Sällskapet. 
Utställningen höll på från den 4 juni till och med den 
10 juni 2015.

Jag hade till höstterminen 2015 sökt Konstfacks 
masterprogram i visuell kommunikation. Eftersom 
jag inte har någon kandidatexamen hade jag först 
blivit struken på grund av att jag saknade behörighet. 
Dock överklagade jag detta och åberopade arbetslivs–
erfarenhet. Den 27 april 2015 fick jag besked att jag 
var antagen och ett av mina högsta mål hade blivit 
uppfyllt!

Större delen av min fritid ägnade jag åt att åka skate-
board. Någon vecka innan jag blev påkörd blev det 



Levels of Cognitive Functioning

Th e next section of the book contains a description of the diff erent levels of cog-
nitive functioning a person goes through when recovering from a serious brain 
injury. Th e so-called Ranchos Los Amigos Scale is named aft er a California reha-
bilitation center. Th is section of the book begins with an introduction of the scale 
and some general advice to relatives:

28 KoGNITIVA FUNKTIoNSNIVÅer

Kognitiva funktionsnivåer

Mina anhöriga hade av en slump fått kännedom om  
Ranchos Los Amigos skala över kognitiva funktions– 
nivåer efter traumatisk hjärnskada. Den är uppkallad  
efter Rancho Los Amigos nationella rehabiliterings–
center, beläget i Kalifornien, USA. Patienter som har 
vaknat efter koma bedöms baserat på kognitiva uttryck 
och uppvisat beteende. 

Var och en av nivåerna representerar den typiska ut– 
vecklingen vid återhämtning efter en hjärnskada. 
Individer utvecklas emellertid olika och tillfrisknandet 
kan avstanna vid vilken nivå av återhämtning som 
helst. Patienterna bedöms baserat på kombinationer av 
följande kriterier: 

 » Reaktion vid beröring och intryck
 » Uppmärksamhet på miljön
 » Förmåga att följa kommandon
 » Bedömning och resonemang
 » Sammanhängande tal
 » Lämpligheten i tal och handling
 » Samarbetsförmåga
 » Förvirring
 » Logik i beteendet
 » Förmåga att fokusera
 » Orientering
 » Minne

 * Försök hitta egen information om ranchos 
Los Amigos.

 * Ät och sov ordentligt för att hålla er starka.

 * Ta regelbunden ledighet från sjukhusbesök.

 * Våga fråga om patientens framtidsutsikter.

 * Uppdatera varandra genom exempelvis 
gruppsamtal.

 * Använd Facebook för att uppdatera personer 
som finns i periferin.

 * Prata med den medvetslösa patienten efter-
som det är bra att höra bekanta röster.

 * Prata inte oM patienten när hen är 
närvarande.

 * Håll ihop och stötta varandra.

Advice to relatives:
• Try to fi nd your own information about Ranchos Los Amigos.
• Make sure to eat and sleep properly to keep you strong.
• Take regular leave from hospital visits.
• Ask about the patient’s prospects.
• Update each other by, for example, group calls.
• Use Facebook to update people in the periphery.
• Talk to the unconscious patient, as it is good to hear familiar voices.
• Do not talk about the patient when he or she is present.
• Stick together and support each other.



Narrative Structure
In the book, I use Rancho’s Los Amigos Scale to structure the overall story of the 
journey to Malin 2.0. Each level is illustrated or concretised by anecdotes.

Th ere are 10 levels on the scale, that function as headings for the chapters of my 
book, where each chapter is divided into three sections. Th e fi rst one is a fact box 
with facts points about the current level. Th e next section is a summary from my 
perspective, for example:

Th e third part is based on interviews with my relatives about the behaviour I 
showed in relation to the diff erent levels of the scale. Th e purpose of these stories 
is to give the reader a better understanding of how recovery from a brain injury 
aff ects not only the injured, but also the people around.

For the stories told by my relatives, I decided to make them very personal, 
partly to give the reader possibility to fully understand and sympathise with the 
diffi  cult situation. Th e other reason for making the stories very personal is to ensu-
re that the reader understands that this is my story, that everyone reacts diff erently 
to brain injury.
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För min familj var denna period mycket jobbig. 

De visste inte när, eller ens om jag någonsin skulle  
vakna igen. 

Nivå I – Inget svar

En person på denna nivå kommer:

 *  Inte reagera på ljud, ljus, beröring eller rörelse.

Level I. No response
A person at this level will:
• Not respond to sound, light, touch or motion.
For my family this period was very hard. Th ey did not know when, or even if I would ever wake up.
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Mamma Jenny:

Efter ett par dagar tyckte vi att vi började märka att du 
fanns med oss trots att du fortfarande inte ”vaknat”. 

Vi hade hört att det är bra för medvetslösa patienter att 
höra anhörigas röster, så vi försökte sitta och småprata 
med dig. Det hände ett par gånger att din puls plötsligt 
gick upp så maskinerna du var kopplad till började varna. 
Det intressanta var att det hände bara när vi berättade 
saker som var lite jobbiga för oss. Jag såg det som ett 
tecken på att du kände av vår ångest och ville trösta oss 
genom att visa att du fortfarande levde.

Ett tillfälle jag har tydligt minne av är när jag berättade 
för dig att pressen börjat skriva om din olycka. Jag sa till  
dig att jag tyckte det var jobbigt att du inte fått säga OK  
till det som skrevs om dig eller fått godkänna att bilderna 
 vi gett dem fick publiceras. Din puls gick plötsligt upp 
och maskinerna började plinga som varning. Jag kände 
då ännu mer ångest men berättade då snabbt för dig att 
jag hade haft stor hjälp och stöd av din kompis Ida som  
gett mig råd om hur det går att kontrollera det som skrivs  
i tidningarna. När jag sagt det gick din puls ner igen, 
så jag tog det som ett tecken på att du var lugnad och 
accepterade det jag gjort när du hörde att Ida också 
engagerat sig.

51KoGNITIVA FUNKTIoNSNIVÅer

Pappa Håkan:

Här fanns det nu hos mig en liten lättnad. Du hade 
klarat den första svåra tiden, trycket på hjärnan fram-
stod inte lika hotande längre och känslan av att du 
skulle överleva började etsa sig fast på riktigt. 

Alla vi som vakade hade de mest fantastiska samtal 
om hur vi tyckte att du givit någon respons på något vi 
gjort eller sagt — det fanns inte en enda företeelse som 
verkade för liten eller obetydlig; att du vinklat ut foten,  
att blodtrycket förändrades, att du svettades eller att  
någon av maskinerna du var kopplad till gav ett tecken…
Allt tolkade vi som en början till kommunikation och det 
sporrade oss att fortsätta med beröring och personligt 
riktad kommunikation till dig. 

Vi fortsatte gråta och trösta varandra, intala oss att du 
skulle vakna upp och komma tillbaka till oss.
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Mamma Jenny:

När du väl kunde prata igen så såg vi flera tecken på 
att du kommit till nästa  nivå i skalan över kognitiva 
funktionsnivåer.

Inom en timme efter det att du väst fram ditt första 
”Heeej” kom din läkare in för att bedöma ditt tillstånd.

 – Vad heter du? frågade han.

 – Malin, svarade du snabbt.

 – Vet du var du är? frågade läkaren.

 – Norrland, sa du efter att ha tänkt en stund.

 – Du är på Karolinska sjukhuset i Solna, du har varit 
med om en olycka. Kan du tala om ditt födelsedatum?

 – First of april, nineteen eighty–five, svarade du. 

På engelska. Tydligt och klart. Okej, vad bra. Hon förstår 
frågor, vet vad hon heter, kan sitt födelsedatum och 
hon kan fortfarande prata engelska. Fantastiskt. Så 
imponerad och glad jag blev! Att du inte visste var du var 
kanske inte var så konstigt. 

73KoGNITIVA FUNKTIoNSNIVÅer

Det skulle dock visa sig att du trodde att du var i Norr–
land under hela tiden som du var kvar på Karolinska. 
Det spelade ingen roll att du fick berättat för dig flera 
gånger per dag att du var på Karolinska i Solna efter en 
olycka. Du fortsatte svara ”Norrland” när någon frågade 
om du visste var du var. Varför du trodde att du var i 
Norrland fick vi aldrig riktigt klart för oss. 

Kanske var det för att du varje sommar brukar vara 
några veckor i Piteå och planerat att åka dit den här 
sommaren med? Eller var det för att senast du hade 
varit på sjukhus var när du följt med en vän till lasarettet 
i Luleå efter att han brutit fotleden när ni åkt skateboard 
där?
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Pappa Håkan:

När du började kunna sitta upp hände en del saker. 
Blicken var inte längre helt tom och jag upplevde att du 
tidvis såg mig och förstod vem jag var. Promenaderna ut  
och miljöombytena var positiva — sedan blev du en jobbig  
patient som försökte koppla bort en del utrustning. 

Det kändes bra på ett sätt — du visade en tydlig vilja. 
Personalen upplevde nog att det blev en hel del 
merarbete.
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Mamma Jenny: 

Det var när du kom in i nästa nivå i kognitionsskalan 
som jag började förstå vilket bra stöd kunskapen om  
Ranchos Los Amigos är. Det var jobbigt att se hur rast–
lös du var i kroppen och hur förvirringen och rädslan 
lyste i dina ögon. För att jag inte skulle må alltför dåligt 
försökte jag se allt det jobbiga du gick igenom som 
positiva tecken på att du gjorde framsteg i rätt riktning. 

Det hade gått nästan en månad efter olyckan och du 
kunde ännu inte andas utan hjälp. Du hade därför 
fått trakeotomi, en tub direkt in i halsen, vilket också 
innebar att du inte kunde få fram några ljud ur munnen. 
Du hade ögonen öppna och kunde följa saker med 
blicken, men visade inte att du kände igen oss. 

Efter det att du blivit tillräckligt vaken för att få sitta 
fastspänd i en rullstol kändes det som din utveckling 
gick mycket snabbt framåt. De första dagarna när vi 
kunde ta med dig på små promenader i rullstol satt du 
bara helt stilla, utan att reagera på något. Efter ett par 
dagar så började du visa stor oro i kroppen. Jag kommer 
ihåg hur jag körde dig i rullstolen, fram och tillbaka i 
sjukhuskorridorerna, eftersom det verkade lugna dig. 
Så fort jag stannat fick du ett utryck av panik i ögonen 
och började kasta dig fram och tillbaka i rullstolen och 
försökte ställa dig upp. Det var tur att du var fastspänd 
för annars hade du ramlat ur stolen. Det var hemskt att 
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Bonuspappa Kenneth:

Som vanligt kom jag till sjukhuset direkt efter jobbet för 
att se hur det var med dig och för att hålla er sällskap 
under besökstiden. Din mamma, Jenny, kom precis ut 
från rummet med dig i rullstol och jag förstod genast att 
något fantastiskt hade hänt. Jenny strålade av lycka och 
du visade att du kände igen mig.

 – Hej Kenneth, sa du så fort du såg mig. 

Otroligt! För mindre än ett dygn sedan satt du i rullstolen 
med ögon som inte visade något igenkännande — och 
nu kunde du prata med mig!

 Vi gick in i dagrummet och precis när vi satt oss kom både 
dina far– och morföräldrar. Ingen visste ännu att du visade 
igenkännande och kunde prata, så stämningen i rummet 
blev väldigt uppslupen när det gick upp för alla vilka 
framsteg du gjort det senaste dygnet. Du satt i din rullstol 
och såg lycklig ut. Det såg ut som om du satt och lyssnade 
på oss och mådde bra. Jag tror att alla andra kände på 
samma sätt som jag. Att en del av vår oro nu släppte. Det 
var skönt att kunna sitta och prata om lite allt möjligt, med 
dig närvarande bredvid oss. 

Jag hade suttit och berättat om IFK Norrköpings 
senaste vinster när din farfar frågade dig om vilket lag 
du håller på. 
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 – Peking, så klart! svarade du till min stora glädje och 
förvåning. 

Imponerande, att du kom ihåg att laget jag håller på 
kallas för Peking, med tanke på att du aldrig visat 
fotbollsintresse tidigare.

 – Malin, du som bor på Söder borde väl hålla på 
Hammarby?, sa din farfar då.

 – Bajern, bärs och rakade brudar, svarade du.

Oj vad vi skrattade åt det. Vilken sak att plötsligt komma 
på att säga, för det var ganska adekvat ändå. Ja, den 
ramsan hänger ju ihop med Hammarby så varför inte? 
Åh, det var en så härlig, positiv stund med dig. Tänk att 
du, trots din allvarliga hjärnskada, visste att Peking är 
det bästa fotbollslaget!



Th is text is written, designed and created by me. I have inteviewed people and kept 
their stories very personal, the way they are told. At the same time, I have edited 
and designed their stories so that the reader understands that a person with a 
serious brain injury is not ”disabled” in the sense that he or she has ceased functi-
oning. I want the reader to see me through their stories, but I do not want them to 
see me as a victim, but rather as a hardworking, creative and positive person with 
high integrity.

Ranchos Los Amigos scale is not like ”from one level to the next”, sometimes 
the levels fl ow together. I have designed a gradient with a small cursor showing the 
reader where in the scale they are (that you can see in the book’s trimming). 
I have decided not to make the gradient from black to white, as it can be interpre-
ted as going from dark to light, or from bad to good. Th e reason for this is that 
development can stop anywhere on the scale, and I do not want to contribute to a 
sense of failure for those who do not reach level ten.

Instead, I use less evaluative colors, and made the gradient from pink to tur-
quoise. Where pink represents ”confusion” (A few months aft er the accident, I told 
my mother that it felt like my thoughts were like little pink clouds that sometimes 
collided) and turquoise represents ”me”. Because turquoise has for a long time 
been my favorite colour and my bike that got destroyed in the accident was also in 
that colour. Th erefore, the gradient represents a journey from ”extreme confusion” 
to becoming ”more of myself ” again.

Criminal Investigation and Trial

Th e next section of the book covers the criminal investigation and trial. Th e purpose 
of this section is mainly for my own personal processing. I am aware that most people 
who suff er from brain injuries do not have to go through a trial and the consequence 
of a screwed legal and sentencing system. Despite this I decided to include a page 
with advice to relatives. We learnt the hard way how vulnerable one is when subjec-
ted to a court. I would therefore like to use this book as support for others who are 
asked to approve medical records as part of a criminal investigation. My family did 
not understand that my hospital journals would become public, and therefore agreed 
that they could be part of the preliminary investigation.

Advice to relatives:
• Try to make sure that healthcare only provi-

des information that is relevant.
• Try to make sure that the prosecutor deletes 

the rest.
• If the police need to get tips from the public 

it can help their work with exposure in 
various media, such as newspaper articles. 
Th ink about whether the victim would be 
okay with any media exposure.

• You can check what is written in the media 
by reading the text and approving it before it 
is published.

Journalhandlingars funktion vid rättegångar

Journalanteckningars funktion är att visa 
på vilka besvär gärningsmannens handlande 
orsakat och hur länge dessa besvär varit kvar. 
Vid exempelvis vållande till kroppsskada måste 
det kunna påvisas att det finns en skada. Detta 
görs genom journalhandlingar i kombination 
med intyg från rättsläkare. Journalanteckningar 
kan också visa på hur lång ersättningsperioden 
för sveda och värk ska vara.

 * Försök se till att vården bara lämnar ut det 
som är relevant. 

 * Försök se till att åklagaren stryker resten.

 * Om polisen behöver få in tips från allmän- 
heten så kan det hjälpa deras arbete med  
exponering i olika media, till exempel tidnings- 
artiklar. Fundera gärna på om den drabbade 
personen skulle vara okej med eventuell  
mediaexponering.

 * Det går att kontrollera vad som skrivs i media 
genom att läsa igenom texten och godkänna 
den innan den publiceras.



I have written about some of my own refl ections, such as that careful planning has 
helped me a lot. Th at I have become very sensitive to noise and that I can be super-
stressed by just a small change in plans. Before the accident, I was used to handle 
many things at the same time, and I would really like to be able to work as usual 
again. I have always had the attitude that if I practice and work hard, I will get bet-
ter. However,  I now start to realise that hard work can hurt me instead. If I do too 
much, there is a great risk that I get burned out. Since I have not been so good at 
taking it easy (because I hate chilling) my relatives have to keep reminding me, and 
sometimes even ”force” me to rest.

  

Mental Fatigue

Th e fourth section of the book describes mental fatigue, which is a common conse-
quence of a brain injury. Th is condition is diffi  cult to diagnose, not fully recognised 
by the healthcare professionals and not at all understood by people who have never 
experienced it. Th e purpose of this section is to increase awareness and give advice. 
Th e section contains some facts around symptoms, when it occurs and things and 
situations that can be diffi  cult for someone suff ering from mental fatigue. 
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Mental trötthet

Så kallad hjärntrötthet är vanligt efter en hjärnskada,  
men det är ett fenomen som är relativt okänt bland 
allmänheten. Själv fick jag och mina anhöriga reda 
på det genom att jag var med i en studiegrupp på 
Danderyds öppenvård där vi skulle förbereda oss inför 
studier genom att göra ett grupparbete. Min grupp 
valde att göra ett arbete med målet att sprida informa-
tion om ”hjärntrötthet” eftersom det var något vi alla 
kunde relatera till, men visste väldigt lite om. 

Kunskapen om hur hjärntrötthet uppstår har varit till 
stor hjälp för mig och mina anhöriga att bättre förstå 
mina fortsatta kognitiva svårigheter. Till den här boken 
har jag hämtat fakta från ett antal olika publikationer. 
Eftersom jag har en allvarlig hjärnskada har jag inte 
orkat hålla reda på exakt varifrån all information kom, 
men i slutet av boken har jag bifogat en lista över alla 
mina källor.

Friska personer blir trötta när de koncentrerat sig länge. 
Till exempel efter en lång föreläsning eller efter mentalt 
krävande uppgifter på arbetet. Många upplever att de 
blir ”trötta i huvudet” och behöver ta en liten paus. De 
kanske dricker en kopp kaffe eller går ut och tar lite 
frisk luft och kan sedan fortsätta. Många personer med  
traumatisk hjärnskada har problem med mental trötthet,  
så kallad hjärntrötthet. Vid en överbelastning av ljud– 

143MeNTAL TröTTHeT

och ljusintryck i stimmiga miljöer blir den drabbade 
personen snabbt extremt trött. En liten paus räcker inte  
utan hen kommer behöva onormalt lång tid för att åter-
hämta sin mentala energi. Förmågan att koncentrera 
sig över tid är nedsatt och en omfattande trötthet kan 
inträffa redan efter läsning av några sidor i en bok. 

Ökad stresskänslighet hos drabbade personer gör att  
stressande situationer kan stjäla energi från det 
personen behöver fokusera på. Omgivningen förstår 
ofta inte hur det känns när mental energi inte räcker 
till. Det som friska uppfattar som avkopplande, som 
att umgås med vänner, läsa en bok eller se på TV, är 
mentalt ansträngande för den hjärntrötta personen. 
Eftersom personen i ena stunden verkar helt normal 
kan det vara svårt för andra att förstå vad som händer  
när hjärntröttheten plötsligt slår till. Det är en för-
lamande typ av trötthet som gör det omöjligt att 
fortsätta pågående mental aktivitet.

En annan sak som är viktig att känna till är att det 
finns risk att den mentala uthålligheten på lång sikt  
riskerar att försämras om den som lider av hjärntrötthet 
gör mer än vad hen egentligen klarar av. Överansträng-
ning för tidigt kan ge långvariga problem. Det kan 
vara svårt för en person att inse att det kan ta mycket 
lång tid, till och med år, av mycket frustration, kamp, 
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motgångar och depression innan rätt balans mellan 
aktivitet och vila uppnåtts. Det kan vara svårt att 
diagnostisera hjärntrötthet eftersom det lätt kan 
blandas ihop med exempelvis sömnproblem, smärta, 
depression eller andra sjukdomar.

När det uppstår:

 » Stressande situationer, till exempel; ovänta- 
de händelser, nya situationer, att något ska 
bli klart inom viss tid, att ha uppgifter som 
väntar, när andra inte kommer i tid, att hela 
tiden bli störd av att folk knackar på och ber 
om något medan en försöker koncentrera sig 
på sin uppgift, att alltid vara nåbar, ny teknik, 
köer, överstimulering, ekonomi, de egna kraven 
på sig själv, osäker framtid.

 » Besvärande ljusmiljöer som dagsljus, solljus 
och allmänbelysning, till exempel lysrör.

 » Besvärande ljudmiljöer som kontorslandskap, 
restauranger, matsalar och personalrum, koll-
ektivtrafik och andra högljudda miljöer.

Saker som kan bli svårt

 » Läsa textremsor på film

 » Läsa böcker

 » Samtal med flera personer samtidigt 

 » Fatta beslut

 » ändrade planer

 » Folksamlingar

 » Lära sig nya saker

 » Hålla en budget

Symptom:

 » Blir onormalt snabbt trött efter tankearbete.

 » Behöver onormalt lång tid för återhämtning 
efter uttröttning.

 » Svårt att hålla koncentration under längre 
perioder.

 » Hjärntröttheten varierar mellan dagar, ofta 
bättre på förmiddagen och sämre på kvällen.

 » Minnesproblem.

 » Har svårt att komma igång med aktiviteter.

 » Blir lätt irriterad och känslosam.

 » Sömnproblem.

 » Ljud– och ljuskänslighet.

 » Stresskänslighet.

 » Huvudvärk efter överansträngning.
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Min berättelse och mina reflektioner 

Noggrann planering har hjälpt mig jättemycket. Ibland 
när jag tänkt på allt jag behövt göra (med den här boken  
till exempel) har det känts övermäktigt. Därför har jag 
låst mig och inte vetat vad jag skulle börja med. Att 
skriva listor över allt som behövde göras gjorde att jag 
kunde bena ut ett stort projekt i mindre etapper. Då 
blev det mycket lättare att överblicka och prioritera 
det som skulle göras. Det gjorde att det kändes mycket 
lättare att ta tag i och börja arbeta med en sak i taget. 

Jag lärde mig att prioritera enligt ABC–metoden. Jag 
började med att skriva ner vad som behövde göras och 
anteckna ”A” bredvid det som ”måste” bli gjort idag, 
”B” bredvid saker som inte är lika brådskande och 
”C” bredvid saker som lika bra kunde vänta till nästa 
vecka. När det var gjort var det mycket lättare att få 
en överblick över vad som behövde göras. Dessutom 
blev jag glad, och lite stolt över mig själv, när jag hunnit 
med allt jag föresatt mig för dagen. Det gjorde mig 
mycket mindre stressad, eftersom det blev tydligt vad 
jag skulle börja med och ”det där andra, stora,” kunde 
vänta till imorgon eller nästa vecka.

En av de första sakerna jag gjorde när jag flyttat hem 
från slutenvården var att köpa ett veckoschema. Det 
bestod av A4–lappar, en för varje veckodag, som jag 
klistrade upp i hallen hemma. Jag hade en fungerande 
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rutin att varje söndag skriva upp kommande veckas 
aktiviteter på mitt veckoschema. Det var skönt att 
få en överblick över vad som skulle hända. I början 
var jag tvungen att skriva upp även rutinmässiga 
saker. Jag brukade växla mellan ”styrketräning” och 
”simning” varannan dag, så jag skrev upp vilken av de 
aktiviteterna som gällde för just den dagen. 

Mitt minne förbättrades en hel del under det första året  
men jag brukade ändå skriva upp ”simma” eller ”styrke-
träna” för det var bra för motivationen. Jag brukade 
skriva av schemat från skolan; med tid, typ av lektion 
och i vilket rum den skulle äga rum. Det var alltid skönt 
att vara förberedd och veta vart jag skulle ta vägen 
under den kommande dagen.

När vi hade avslutningsfest på skolan inför sommar– 
ledigheten 2017 blev jag oerhört trött. Vi började med 
att äta lunch i ett stort rum med alla skolans elever. Det 
var ett band som spelade musik och alla pratade med 
varandra vilket gjorde att det var en extremt stimmig 
miljö med mycket sorl. Som tur var hade jag redan 
berättat för mina klasskamrater att jag blev väldigt 
trött i sådana miljöer. Alla var helt förstående när jag 
behövde gå utomhus några gånger för att samla energi 
från lugnet och tystnaden utanför. Senare på kvällen 
hade vi avslutningspub på skolan. Det kändes viktigt att 
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vara med och socialisera, därför höll jag ut ganska länge 
trots att jag var väldigt trött.

Jag har som tur är hittills inte haft några problem med 
starka ljus. Det är mest ljud som besvärar mig. Jag var 
barnvakt ibland till mina systersöner och som tur var 
hade jag sällskap av min partner som orkade leka med 
dem. Pojkarna visste redan att moster Malin var ”sjuk 
i huvudet” men de behövde ibland bli påminda om att 
sänka volymen för min skull.

Ändrade planer är något som gör mig otroligt stressad. 
Det kan göra mig så stressad att jag blir paralyserad 
och det låser sig i hjärnan. Det är verkligen viktigt att 
närstående och vänner förstår att deras beteende kan 
påverka mig på ett så negativt sätt. Jag har förstått att 
jag behöver bli mycket tydligare mot andra med hur 
ändrade planer påverkar mig eftersom flera av mina 
anhöriga inte själva uppmärksammat det.

För mig är det väldigt avkopplande att styrketräna på 
gymmet eller simma, aktiviteter som tar en del tid i  
anspråk. Jag tycker det känns bäst att träna på morgo-
nen, sen har jag det gjort och kan lättare fokusera 
på annat under dagen.  Jag har hört att mindfulness 
ska vara bra för att hantera hjärntröttheten. Det kan 
också vara bra med mikropauser varje timme för att 

 * Visa hänsyn.

 * Hjälp till med att göra en lista över vad den 
hjärnskadade personen måste/vill göra. Då 
blir det lättare att fördela om ansvar inom 
familjen och prioritera vad som är viktigast 
just nu (om en är trött och stressad blir det 
svårare att prioritera och se vad som är vikti-
gast just nu).

 * Uppmuntra till vila.

 * Var uppmärksam på hur ditt beteende påver-
kar den drabbade personen.

 * Förstå att till exempel ändrade planer kan ha 
en oproportionerligt stor negativ påverkan.

 * Vid ljudkänslighet underlättar brusreducer- 
ande hörlurar otroligt mycket. Eventuellt går 
det att via arbetsförmedlingen eller arbets- 
givaren få bidrag för sådana som arbetshjälp-
medel. Prata med aktuell läkare/arbetstera-
peut för att höra om det går att få hjälp med 
att ordna ett intyg och skriva en ansökan.

Advice to relatives;
• Show consideration.
• Help to make a list of what the injured person 

must/want to do. 
• Encourage rest.
• Be aware of how your behaviour aff ects the 

aff ected person.
• Understand that, for example, changed plans 

may have a disproportionately big negative 
impact.

• Noice reducing headphones help a lot when 
sensitive to noice. It could potentially be 
possible to get fi nancial contribution if they 
can be used for work related support. Talk to 
your GP/occupational therapist to see if they 
can provide a certifi cate and help with an 
application.



The World’s Attitude

The next chapter contains text about my reflections on the world being ableist1 
sometimes. It contains my reflections around how easy it is to be judged in advance 
by people who do not know you. As a relative to someone with a brain injury, you 
will probably need to get used to the fact that the person does not always follow 
normal social standards. As a relative, it may be easy to be ashamed of the person’s 
behaviour. When people stare, it may be easy for the relative to feel sad that the 
injured person is judged in advance and perceived as ”drunk” or ”stupid”. 

My mother needed to work a lot with herself to not feel uncomfortable when 
I suddenly would scream ”I HATE THIS FUCKING SHIT!” in a crowded restau-
rant. One advantage I have is that I have never bothered too much about what 
others think of me. However, it may be harder for others to feel that they are being 
judged in advance. Today, I am aware of my functional variations and can joke 
about situations when I happen to do something strange.

Financial Impact 

Originally I had no plans to include a chapter about financial impact due to serious 
brain injury. I thought it was just me and my personal situation. But after having 
met a lot of other people who suffered brain injuries, I understood that this is some- 
thing nearly everyone is struggling with. 

I therefore thought it was important to include in this book. For this section, 
I want the reader to feel that this is universal and something that can happen to 
anyone, not just me. Therefore, the way my relative describes the situation is about 
me and not like he is talking to me.

1Ableism is discrimination and social prejudice against people with disabilities. Ableism characterizes persons as defined by their disabilities and as inferior to the non-disabled.  
 On this basis, people are assigned or denied certain perceived abilities, skills, or character orientations.

Advice to relatives:
• De-dramatise outbreaks by responding calmly 

and look happy. This makes it clear to the en-
vironment that it is not a threatening situation.

• Try not to be ashamed of your relative or hush 
the person who has the outburst by telling 
them to not speak so loudly.

• Joke about it and take it with humor.
• Ask questions and help your relative reason 

around the decision.
• Do not take for granted that people who 

behave ”strangely” are intoxicated.
• Provide options and tips on strategies for eas-

ier decision making, for example invent rules 
to maintain when decisions are to be made.

Advice to relatives:
• Discuss with the curator what possibilities are 

available to help the victim. 
• Please nominate a relative as a as a contact per-

son in dealings with the Försäkringskassan.
• Fix proxy for bank cases.
• If it is an insurance case, it is recommended to 

find a good legal representative.
• BOSSE - Advice, support & knowledge center 

works with issues related to disability. They offer 
including support in contact with authorities.

• Voice service is a service for people with a spe-
ech, voice or language damage. They offer free 
support in different situations. For example, they 
help in preparing meetings, attending medical  
visits and writing down what is said, repeat or 
clarify, make phone calls and read letters.

 * Avdramatisera utbrott genom att svara 
lugnt och se glad ut. Detta gör det tydligt för 
omgivningen att det inte är någon hotfull 
situation.

 * Försök att inte skämmas över din anhöriga 
eller hyssja personen som får utbrottet genom 
att säga till hen att inte prata så högt.

 * Skämta om det och ta det med humor (om 
den hjärnskadade personen är mottaglig för 
sådant).

 * Ställ frågor och hjälp din anhörige att 
resonera runt beslutet.

 * Ta inte för givet att personer som beter sig 
”konstigt” är berusade.

 * Ge alternativ och tipsa om strategier för att 
lättare ta beslut, exempelvis att uppfinna re-
gler att förhålla sig till när beslut ska fattas.

 * Diskutera med kuratorn vad det finns för  
möjligheter att hjälpa den drabbade.

 * Utnämn gärna någon anhörig som kontakt- 
person mot försäkringskassan.

 * Fixa fullmakt för bankärenden.

 * om det är ett försäkringsärende rekommen- 
deras att hitta ett bra juridiskt ombud

 *  BOSSE – Råd, stöd & kunskapscenter arbe-
tar med frågor som rör funktionsnedsättning.  
De erbjuder bland annat stöd i kontakt med 
myndigheter.

 * Taltjänst är en service för personer med en 
tal-, röst eller språkskada. De erbjuder kost-
nadsfritt stöd i olika situationer. exempel- 
vis hjälper de till med att förbereda möten, 
följa med på läkarbesök och skriva ner vad 
som sägs, repetera eller förtydliga, ringa tele-
fonsamtal och ta del av skrivelser.



Malin 2.0

Th e last chapter is about who I am today. As I said before, the purpose of writing 
this book was originally to help my personal processing to realising that I will 
never be the same person as I was before the accident.

Several of my close relatives have said that I’m now like a ”better version of 
myself ”. I have the same humour and values as before. I have some functional vari-
ations that I have learned compensational strategies to handle. For example, I have 
become very organised and I am much better at getting to places on time!  Previo-
usly, I thought it took maximum 15 minutes to travel, no matter where I was or 
where I was going, so I was oft en late. Now I plan for when I have to leave in order 
to arrive at a certain time. 

My new nickname in the family is Malin2.0. Th is inspired me to the title; ”Th e 
journey to 2.0”. I was pleasantly suprised when I, in March 2018, found an old 
newspaper interview with me from September 2015, only three months aft er the 
accident. In that interview I clearly stated that life was very diff erent, but that I was 
determined to turn it into something positive and I wanted to become ”Malin 2.0”. 
It feels like this book has helped me achieve that goal.

In this section of the book my relatives’ stories are about me, and not as they are 
talking to me like in most other sections of the book. I decided to keep the text in 
a neutral third party voice, as I want the reader to feel that something positive can 
come out of a serious brain injury, no matter who has been injured.

Photo Section

I decided to exclude images from the book, because I wanted the reader to feel that 
this is something that can happen to anyone. At the same time, it was important to 
bring some pictures of me to make the story more real. I have therefore included a 
separate section at the end of the book. Th e pictures and the text are very personal 
and tell their own story, like a summary of the book. 

Th e fi rst picture was taken by a friend, who is a photographer, already in 2013. 
She sent the picture to my mother, just aft er the accident. Mom thought it was so 
nice she got it printed on canvas and put it on the wall at home, waiting for me to 
wake up. She likes it so much because I look like an angel, on my way out of the 
dark. As skateboarding was a very large part of my identity, it got a separate spread, 
with ”before” and ”aft er” pictures.

Th e pictures and texts are very personal and tell their own story. It is like some 
kind of summary, showing diff erent stages of my rehabilitation
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FS Rock i Kristineberg, bild från Transition Magazine’s skateparksguide 2015.  
Bilden är tagen i Kristinebergs betongpark under våren 2015, ett par måna-
der innan jag blev påkörd. Foto: Anders Neuman

När jag gick på Danderyds sjukhus öppenvård för hjärnskaderehabilitering 
fick jag träna på att åka skateboard i deras korridorer.  Jag brukade kalla det 
för ”Radical Rehab”. Foto: Anna Tärnhuvud

Eftersom skateboard hade varit en sån stod del av mitt liv var jag ivrig att 
komma igång med det igen. Min balans var urusel, så jag behövde hålla 
någon i handen när jag åkte fram och tillbaka i rampen. Jag kom på att jag 
kunde sätta upp en klättersele i taket så att jag skulle sitta fastspänd om jag 
tappade balansen. Tyvärr var det en bättre idé på pappret än i praktiken. 
Foto: Anna Tärnhuvud
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Mamma berättar: 

Innan olyckan hade Malin fokus på att etablera sig som 
frilansande grafisk designer och bli ännu bättre på att 
åka skateboard. Olyckan innebar tyvärr att Malin var 
tvungen att göra uppehåll i allt det hon tidigare brann 
för. Det är mycket som hon har fått lära sig göra från 
början igen. Tidigare visste hon att hon kunde nå alla 
mål hon satt upp för sig själv, bara hon var tillräckligt 
fokuserad och jobbade hårt för det. 

Nu har hennes hjärntrötthet gjort att om hon vill uppnå 
ett mål måste hon planera de aktiviteter hon känner att 
hon klarar av, ta små steg och inte överanstränga sig. 
Jag är orolig över att hennes tidigare strategi att göra 
allt så snabbt som möjligt kanske bara kommer förstöra 
för henne. Ju mer hon kämpar, desto sämre kanske det 
kommer gå.

För att minska risken för överhettning i hjärnan har  
Malin lärt sig tekniker för att planera sin tid och 
strukturera sin tillvaro. Innan olyckan var hon en 
mästare på att själv ändra planer i sista stund, eller 
anpassa sig efter andras ändrade planer. Nu är det 
väldigt jobbigt för henne om något gör att hennes planer 
måste ändras. Malin 2.0 kommer därför alltid i tid om 
man bestämt träff med henne och hon håller alltid det 
hon har lovat. 
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Pappa berättar:

Vissa saker har blivit annorlunda på både gott och ont,  
men jag är otroligt tacksam för att själva grundperson-
ligheten finns kvar där. Den kommer fram på många 
olika sätt som i värderingar, åsikter och humor, och den 
är omisskännlig. 

Envisheten att hitta vägar för att nå sina mål finns kvar,  
kanske även lite förstärkt. Att Malin trots olyckan och  
dess effekter påbörjat sin masterutbildning på Konstfack  
är ett sådant exempel och det gläder mig att hon går 
”all in” och ser vart det bär henne. Det vore hemskt om 
hon inte tog chansen och sedan skulle ägna resten av 
livet åt att fundera ”om”…

Flera av hennes förmågor fungerar långsammare nu 
och några är nedsatta. Det innebär att hennes beteende 
kan uppfattas annorlunda nu än tidigare, trots att per-
sonligheten i grunden är densamma. Saker som hon 
inte längre klarar lika bra men som inte är nödvändiga 
lägger hon inte lika mycket fokus på, vilket ger utrymme 
för annat. 

Jag kan känna en enorm sorg över att hon tappat en 
del unika förmågor som till exempel fört henne dit hon 
kommit professionellt. Men när jag sedan återskapar 
bilderna av den första tiden på sjukhusen och all oviss–
het om liv, död och förmågor så viker sorgen undan och 
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Syster berättar:

Malin har nu kämpat i lite mer än två år. Verkligen 
kämpat. Med allt. Minnet, känsel, hunger, fysisk smärta, 
känslor, träning, kost, läkarvård, försäkringsbolag... 
Listan kan göras lång, men allt hon gjort har handlat om  
att komma tillbaka till sitt liv och hitta tillbaka till sig själv. 

Jag blir nästan arg när snälla, omtänksamma männi-
skor säger “Du måste vara glad att det gått så bra för  
din syster?”. Det visar en stor oförståelse för vad det  
faktiskt innebär att rehabilitera efter att ha varit allvar-
ligt skadad samt få en hjärnskada av den digniteten som  
Malin fick. Inget har kommit gratis för min syster, hon  
har verkligen kämpat, varit envis och målinriktad när  
det gäller sin rehabilitering. När Malin kom till Danderyd  
och skulle formulera vad hon ville uppnå med sin vistelse 
där så sa hon: 

 – Jag vill bli snabb och stark.

De två värdeorden tror jag har varit en ledstjärna och 
ligger bakom allt hon gör sedan olyckan, en strävan 
efter att hela tiden bli bättre. Och sådan har alltid min 
syster varit — en stark strävan efter att hela tiden röra  
sig framåt, fokuserat på ett mål oavsett om det rört sig om  
ett jobbuppdrag, skolan, fritidsprojekt eller skateboard- 
åkning. I detta avseende ser jag ingen skillnad jämfört  
med den tidigare versionen av Malin — glöden finns fort- 
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Degree Exhibition

I wanted to exhibit my book in its ”natural environment”, so I decided to build what 
people recognise as a hospital waiting room. The book is hand-bound with coptic 
binding, so I sat in one of the chairs outside my waiting room binding books all day 
during the exhibition’s opening hours. That made me able to meet the visitors and 
answer any questions. It never occured to me to order the book complete from the 
printshop, because I can bind it myself. I still know how it’s done, so it also felt a bit 
like a bookbinding-performance.

During the examination my opponent Brita Lindvall Leitmann said that my book 
is a fantastic sample of when visual communication works.  It is fragile and ho-
nest, and therefore very brutal. I was told that the content of the book is brilliantly 
packaged and I have succeeded very well with the various typographic voices. The 
different parts make the whole lot much bigger. The story of the book begins with 
an event, then it becomes character-driven and the reader can create their own 
reality when they are presented with different views. It was also said that the book 
is a great example of when fiction becomes reality, through my stories and with 
different voices.



Feedback/Support

All through out my project I have discussed my thoughts and ideas with my mother. 
She has given me valuable input from a relative’s point of view. I have discussed the 
concept of the book with hospital staff at Karolinska hospital in Solna and with re-
presentatives from the brain injury association Hjärnkraft. They have given me their 
support and confirmation that this type of publication is not yet available, but will 
be highly valued. Not only by relatives, but also by people who work with rehabilita-
tion of people with brain injuries, because the information in the book gives
them a more holistic understanding of impacts of a brain injury.

The feedback I received from two guest critics at a feedback session was very 
valuable to me, as they read the book as someone who is not close to someone with 
a brain injury. They also confirmed that it is a moving book, with an important 
message to everybody, as it for example highlights the risk of judging someone too 
quickly.

At one point I was worried that I had too much text material for the book. My 
tutor Maryam Fanni then gave me the comment that she assumed everything was 
necessary to include, which gave me the confidence to keep the material as it was.
I sent a copy to Moa Matthis and received very supportive feedback. One of the 
things she said is that I have managed to portray the different stories with different 
voices, which gives the reader a feeling of ”knowing” the different individuals in 
my book. This is something I am very happy to have succeeded with.

Compiling this book has been great for my personal processing. It has let me 
take control of the narrative and turn it into something positive. I have considered 
the material in different roles and with different glasses; I have been the writer, 
translator, project manager, editor, designer and even the bookbinder. 

Sometimes I have stopped myself in what I am doing to reflect on what the text 
actually says and got badly concerned about the situation of my relatives. I have no 
memory at all from the weeks before or months after the accident. Their stories have 
therefore been very valuable for me to fill the very big black hole in my memory. 
Over time, I have gained more insight into the fact that it was a very serious thing I 
encountered and that it is amazing that I managed so well. 

I think the hit-and-runner chose to drive into the right person, and at a perfect 
timing, otherwise there would not have been any book. This project has given me 
the opportunity to discuss and show my book to people who work with rehabili-
tation after a brain injury. They have been very supportive and most of them have 
asked that I engage in lectures to present my book. They believe that my book will 
also benefit people who work with rehabilitation. The book and my journey will 
help them get ideas of how they can better support not only the injured but also 
their relatives.


