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Abstrakt 
Att drabbas av ryggmärgsskada innebär en stor förändring av 
livet ofta med bestående funktionsnedsättning som följd. Syftet 
med denna litterturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser 
av att leva med ryggmärgsskada. Elva vetenskapliga studier 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i 
fem kategorier; den förändrade kroppen som en begränsning i 
vardagen, brist på information och respekt från hälso- och 
sjukvårdspersonal, rädsla inför en oviss framtid, vikten av 
stödjande relationer samt trygghet och hopp som källa till 
återhämtning. I denna litteraturstudie framkom det att kvinnor 
som lever med ryggmärgsskada begränsades i vardagen. De blev 
beroende av andra och bristen på information var ett stort 
problem för kvinnorna. För att minska ovisshet och rädsla har 
sjuksköterskan ett stort ansvar att informera och stödja kvinnor 
som drabbas av ryggmärgsskada för att dessa lättare ska klara av 
vardagen. Det är viktigt att sjuksköterskor möter varje patient 
där denne befinner sig och tar del av deras levda erfarenheter 
och upplevelser. 
 
 
 
Nyckelord; ryggmärgsskada, kvinnor, litteraturstudie, kvalitativ 
innehållsanalys, upplevelser, omvårdnad 
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Denna litteraturstudie fokuserar på kvinnors upplevelser av att leva med ryggmärgsskada. 

Varje år drabbas cirka 100-150 personer av en traumatisk ryggmärgsskada i Sverige. Alla 

åldersgrupper är representerade, och könsfördelningen är 80 procent män och 20 procent 

kvinnor. Ungefär 5 000 personer lever med ryggmärgsskador i Sverige idag (www.rtp.se). De 

vanligaste orsakerna till ryggmärgsskador är olyckor med motorfordon och fallskador. Få 

skador orsakar så omfattande och långvariga skador som ryggmärgsskador (van den Berg, 

Castellote, Mahillo-Fernandez & Pedro-Cuesta, 2010). Ryggmärgsskada och de 

funktionshinder som följer är av stor betydelse både för den drabbade personen, familjen och 

samhället som helhet. Skadorna innebär neurologiska bortfall som ofta ger långsiktiga 

effekter som allvarlig funktionsnedsättning och handikapp, vilket leder till livslånga 

konsekvenser för den drabbade (van den Berg et al., 2010). Skadorna innebär inte bara en 

förlust av rörlighet, utan även förändringar i vitala funktioner som problem med 

urinblåsefunktion, problem med tarmar och även sexuella problem. Detta leder ofta till 

förändringar i vardagen och också begränsningar  i det sociala livet och kan innebära en stor 

känslomässig stress för den som lever med en ryggmärgsskada (Saikkonen et al., 2004).  

 

För personer som lever med sjukdom påverkar kroppens förändringar många gånger 

upplevelser av vem man är. Enligt Corbin (2003) kan kroppen och jaget ses som en enhet. 

Även Toombs (1993, s. 57) resonerar kring upplevelser av kroppen i samband med sjukdom 

på ett liknande sätt, och menar att människan inte har en kropp utan är sin kropp. Corbin 

(2003) beskriver hur jaget upplever omvärlden genom kroppen och om något händer som 

påverkar den ena, påverkas automatiskt den andra. När något inträffar och kroppen inte längre 

fungerar och kan uppträda och uträtta det som jaget vill, börjar personen uppleva en delning 

mellan kroppen och jaget. Kroppen som den är nu och i framtiden jämförs ofta med hur 

kroppen var, vilket resulterar i en känsla av förlust och förändrad identitet (Corbin, 2003). När 

relationen mellan den levda kroppen och omgivningen förändras vid sjukdom blir saker som 

man tidigare tagit för givet ett hinder, och inte bara kroppen utan även omgivningen upplevs 

annorlunda (Toombs, 1993, s. 63).  

 

För att klara av vardagen och livet krävs det att den sjuke personen anpassar sig till den 

förändrade livssituationen. Anpassning sker sällan bara en gång, utan personer med långvarig 

sjukdom tvingas hela tiden att anpassa sig allt eftersom de upplever nya förluster (Corbin, 

2003). Vidare beskriver Corbin (2003) att anpassningen till den skadade kroppen innebär att 
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lösa upp spänningar mellan kroppen och jaget. Det betyder att försöka hitta en känsla av 

helhet trots upplevelser av förlust och lidande. En lyckad anpassning innebär att kunna leva 

med sjukdomen utan att denna ständigt dominerar vardagen (Corbin, 2003). Att anpassa sig 

till en ny livssituation vid sjukdom handlar mycket om vilken syn personen själv väljer att ha. 

Delmar et al. (2006) diskuterar sjukdomsupplevelser utifrån motsatser som förlust och vinst, 

och menar att belastning och möjlighet kan samexistera och fokus kan varieras beroende av 

hur personer med sjukdom själva väljer att fokusera på antingen sjukdomen eller välmåendet 

som förgrund i vardagen. Denna växling mellan de båda perspektiven sker konstant och 

kontinuerligt i den sjuka personens vardag. Det är inte endast personen själv som kan orsaka 

en förskjutning av perspektiven. Även händelser, förändringar eller andra människor påverkar 

känslan om sjukdomen dominerar eller finns i bakgrunden. Delmar et al. (2006) beskriver 

vidare att förskjutningen av perspektiven mellan hopp, tvivel och hopplöshet också orsakar 

osäkerhet, ångest och frustration i vardagen för de som lever med långvarig sjukdom. Enligt 

Corbin (2003) kan det vara en hårfin linje i uppfattningen mellan sjukdom och hälsa. Synen 

på den egna personen är en viktig del i hur pass sjuk eller frisk personen känner sig. För den 

som är sjuk sker en ständig kompromiss relaterad till den egna identiteten. Detta innebär att 

personen väger vinster och förluster gentemot varandra, vilket oftast resulterar i att den sjuke 

omdefinierar livet och värderingar och finner nya värden i sitt liv (Charmaz, 1995). 

Anpassningen kan ses som den punkt då personen kapitulerar för den sjuka kroppen och slutar 

sträva efter kontroll över sjukdomen. När de gör detta kan de definiera kroppen och jaget som 

en enhet igen (Charmaz, 1995).  

 

Att kunna delta i vardagen och sysselsättningar är centralt för alla människor (Isaksson, 

Lexell & Skär, 2007). För att skapa ett meningsfullt deltagande måste det finnas en känsla av 

valmöjligheter och kontroll över sysselsättningen i en stödjande miljö (Kielhofner, 2002). 

Kralik, Brown & Koch (2001) beskriver hur en diagnos innebär en absolut kris och hur det 

personen tidigare tagit för givet försvinner och livet aldrig mer blir detsamma. När personer 

drabbas av sjukdom blir framtiden plötsligt otydlig och otillgänglig. Vid förlorade förmågor 

begränsas den fysiska omgivningen och den bekanta omgivningen genomsyras av en allmän 

känsla av oordning. För personer betyder detta att det blir en värld där det inte längre är 

självklart att känna sig hemma (Toombs, 1993, s. 97). I den nya världen kan inte heller tiden 

tas för given. För den som är frisk innebär tiden; tid att vara fri, tid till att göra saker man 

tycker om och att delta i aktiviteter. Vid sjukdom räknas tiden ofta som tid då personen inte 
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har ont och inte är trött. Detta innebär att tiden blir mer värdefull och kan inte längre tas för 

given (Corbin, 2003).  

 

Att inte längre kunna ta saker för givet skapar ett stort lidande hos den drabbade personen. 

Lidande definieras som en individuell, subjektiv och komplex upplevelse. Ordet lidande 

karaktäriseras av en känsla av förlust av personens integritet, autonomi eller kontroll över 

personens situation eller liv. Lidandet innebär ofta att människors värderingar och känsla för 

verkligheten förändras. Lidandet består av flera olika komponenter som till exempel fysiska, 

kognitiva, emotionella, sociala och andliga (Rogers & Cowles, 1997). Lidande går ofta hand i 

hand med fysiska och emotionella uttryck som gråt, fysisk smärta, rädsla, skuld, isolering från 

andra och ifrågasättande av dödlighet och religiös tro. Men ibland för lidandet med sig 

positiva effekter som exempelvis personlig tillväxt, styrka, ökad tro, förändrade värderingar 

och visioner (Rogers & Cowles, 1997). Dessa effekter kommer sällan på en gång, utan kan 

ses som en lång process som människor går igenom när de anpassar sig till förändring, nya 

situationer och omständigheter, som vid exempelvis sjukdom.  

 

Kralik et al. (2001) har fokuserat på sjukdomsupplevelse hos kvinnor och beskriver vikten av 

god information, och då hur detta kan hjälpa kvinnor att finna meningsfulla relationer. Kralik 

et al. (2001) har vidare belyst hur många kvinnor efter att ha blivit diagnostiserade med en 

långvarig sjukdom känner sig ensamma och ofta behöver stöd för att finna sin nya identitet. 

Därför är det i detta sammanhang av betydelse att den omvårdnad som genomförs är planerad 

med utgångspunkt i kvinnornas egna upplevelser och behov i det dagliga livet. För att kunna 

utveckla en delad förståelse för vad det innebär att vara sjuk är det av största vikt att hälso- 

och sjukvårdspersonal sätter sig in i den levda erfarenheten och upplevelser hos personer med 

sjukdom (Toombs, 1993, s. 89). Den kunskap som denna litteraturstudie ger kan användas för 

att planera omvårdnad med utgångspunkt i de upplevelser av behov som kvinnor med 

ryggmärgsskada har. Syftet med denna studie är därför att beskriva kvinnors upplevlser av att 

leva med ryggmärgsskada. 

 

Metod 

För att besvara studiens syfte har en litteraturstudie med ett inifrånperspektiv genomförts. 

Innehåll i primärstudier har analyserats med hjälp av en manifest kvalitativ innehållsanalys. 

En kvalitativ innehållsanalys används när avsikten är att skapa förståelse och kunskap om ett 
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ämne (Downe-Wamboldt, 1992). Kvalitativa innehållsanalyser kan genomföras med olika 

abstraktionsnivåer, antingen är fokus riktat mot det som direkt uttrycks med ord i en text, det 

vill säga det manifesta innehållet. Ett annat alternativ är en analys av det latenta innehållet, 

vilket innebär att en tolkning genomförs. Graneheim och Lundman (2004) menar att det alltid 

sker någon form av tolkning av innehållet när texter analyseras, men att denna kan vara mer 

eller mindre djup. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen inleddes med att hitta lämpliga sökord för litteratursökningen. Detta 

gjordes i Swedish MeSH, vilket resulterade i orden ”women”, ”spinal cord injury”, 

”qualitative”, ”experience” och ”daily life”. Referensdatabaserna Cinahl och PubMed 

användes för att söka vetenskapliga studier inom ämnet (se tabell 1). Även manuella 

sökningar utfördes genom att valda vetenskapliga studiers referenser lästes igenom för att 

söka efter ytterligare relevanta studier (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 62). De 

inklusionskriterier som användes vid sökningarna var att primärstudierna skulle svara mot 

syftet, vara skrivna på engelska eller svenska samt vara publicerade från år 2000 och framåt. 

Inklusionskriter används för att begränsa sökningen för ett så relevant urval av studier som 

möjligt. Dessa kriterier fastställdes innan sökningen påbörjades då en modifiering i efterhand 

kan påverka litteratursökningens validitet (Willman et al., 2006, s. 70). 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning   

Sökn *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

 

CINAHL 2012 02 19 

1 FT women AND spinal cord 545 0 

2 FT women AND experience AND spinal cord 58 0 

3 FT women AND spinal cord injury 362 0 

4 FT woman AND spinal cord injury 52 1 

5 FT woman AND experience AND spinal cord injury 3 0 

6 FT women AND experience AND spinal cord injury 34 2 

7 FT spinal cord injury AND relations 209 0 

8 FT women AND spinal cord injury AND relations 19 1 

 

PubMed 2012 02 19 

9 FT women AND spinal cord injury 17748 0 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning   

Sökn *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

10 FT women AND experience AND spinal cord injury 811 0 

11 FT women’s AND experience AND spinal cord injury 194 0 

12 FT women AND spinal cord injury AND life 1234 0 

13 FT women AND spinal cord AND daily life 47 0 

14 FT women AND spinal cord injury AND daily life 38 0 

15 FT experiences of spinal cord injury among women 145 6 

16 FT spinal cord injury AND experience AND daily life 37 0 

17 FT women’s experiences of spinal cord injury 7 1 

18 FT spinal cord injury AND qualitative  283 0 

19 FT spinal cord injury AND qualitative and women 170 0 

 

Manuell sökning:   2 stycken valda 

 

Urval och kvalitetsgranskning 

Materialet lästes igenom och utvärderades för att klargöra om studierna uppfyllde de 

fastställda kriterierna. Studierna utvärderades först genom titeln och sedan genom eventuella 

abstrakt. Till en början var antalet vetenskapliga studier 13 men efter en första granskning 

valdes två bort, detta på grund av att de inte svarade mot syftet. De 11 studier som sedan 

ansågs ha relevans för denna studie granskades närmare och en kvalitetsbedömning utfördes 

(se Tabell 2). Granskningen av studierna skedde till en början individuellt av de båda 

författarna för att sedan sammanföras, detta för stärka studien (Willman et al., 2006, s. 83). 

För att kritiskt värdera de insamlade studierna är det viktigt att gå systematiskt tillväga och 

därför användes lämpligt kvalitetsgranskningsprotokoll utvecklat och beskrivet av Willman et 

al. (2006). Med hjälp av detta protokoll granskades varje enskild studies kvalité genom att 

jämföra studierna med ett antal frågor där ett positivt svar gav 1 poäng och ett negativt svar 

gav 0 poäng. Poängsumman räknades sedan om till en procentsats där 80-100 procent innebar 

hög kvalité, 70-79 procent medel och 60-69 procent innebar låg kvalité (Willman et al., 2006, 

s. 96).   
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Tabell 2. Översikt av de vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=11) 

Författare, 
år, land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod, 
Datainsamling, 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(hög, 
medel, låg) 

Chau et al., 
2008, 
Kanada. 

Kvalitativ 15 kvinnor Sekundär analys 
av tidigare 
studie med 
semistrukturera
de intervjuer. 
Grounded 
theory. 

Upplevelsen av den förändrade 
kroppen bidrog till känslor av 
osäkerhet, förlorad kontroll och 
isolering, för att sedan förlika 
sig med och acceptera den nya 
kroppen. 

Hög 

 

DeSanto-
Madeya, 
2006, USA. 

Kvalitativ 20 deltagare  

(5 kvinnor) 

Semistrukturera
de intervjuer vid 
två tillfällen. 
Fenomenologisk
-hermeneutisk 
metod. 

Kvinnorna upplevde osäkerhet 
och frustration över framtiden i 
och med skadan. Att de aldrig 
visste vad de kunde vänta sig  
eller att livet skulle bli bättre. 

Hög 

 

Isaksson & 
Prellwitz, 
2010, 
Sverige. 

Kvalitativ 1 kvinna Semistrukturera
de intervjuer vid 
tre tillfällen med 
öppna frågor. 
Narrativ metod. 

Genom en komplex 
förändringsprocess gick kvinnan 
från känslan av hopplöshet till 
att finna en ny identitet och 
komma till nya insikter med sitt 
förändrade liv.   

Medel 

 

Isaksson et 
al., 2005, 
Sverige. 

Kvalitativ 13 kvinnor Semistrukturera
de intervjuer vid 
två tillfällen. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Att drabbas av ryggmärgsskada 
innebar en stor förändring för 
kvinnornas relationer. Olyckan 
innebar förändrade relationer 
som på många sätt ofta 
förändrades till det bättre. 

Hög 

 

Lohne, 
2009, 
Kanada. 

Kvalitativ 10 deltagare  

(4 kvinnor) 

Deskriptiv 
longitudinal 
design. 
Semistrukturera
de intervjuer vid 
tre tillfällen. 
Fenomenologisk 
ansats. 

Upplevelsen av hopp blev en 
viktig del av livet hos kvinnorna 
direkt efter olyckan. Kvinnorna 
fokuserade sedan mer på att leva 
i nuet och anpassa sig till det 
förändrade livet. 

Medel 

 

Lohne & 
Severinsson
, 2004, 
Norge. 

Kvalitativ 10 deltagare  

(4 kvinnor) 

Deskriptiv 
explorativ 
design. 
Semistrukturera
de intervjuer. 
Fenomenologisk
-hermeneutisk 
metod. 

När kvinnorna accepterade sin 
nya livssitation påbörjades en 
uppvakningsprocess som 
innebar att de pendlade mellan 
hopp, osäkerhet och förtvivlan. 

Medel 
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Tabell 2. Översikt av de vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=11) 

Författare, 
år, land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod, 
Datainsamling, 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(hög, 
medel, låg) 

Lohne & 
Severinsson
, 2005, 
Norge. 

Kvalitativ 10 deltagare 

(4 kvinnor) 

Deskriptiv 
explorativ 
longitudenal 
design. 
Semistrukturera
de intervjuer. 
Fenomenologisk
-hermeneutisk 
metod. 

Upplevelsen av att finna hopp 
och tröst trots att livet är svårt 
och att samtidigt känna en 
längtan efter hur livet var före 
skadan. 

Hög 

 

Pentland et 
al., 2002, 
Kanada. 

Kvalitativ 19 kvinnor Fokusgruppsinte
rvjuer samt 
telefonintervju. 
Anpassat 
frågeformulär 
samt intervju 
med öppna 
frågor. 
Naturlaistisk 
metod. 

Att åldras med ryggmärgsskada 
innebar upplevelser av ilska och 
frustration, minskad ork, rädsla 
för att bli övergiven, kroppsliga-
, sociala- och känslomässiga 
förändringar. 

Hög 

 

Samuel et 
al., 2007, 
England. 

Kvalitativ 10 kvinnor Semistrukturera
de intervjuer. 
Grounded 
theory. 

Kvinnorna upplevde sig sårbara 
efter skadan och stöd från familj 
och nära, hopp och acceptans 
blev viktiga delar i det nya livet. 

Medel 

 

Tepper et 
al., 2001, 
USA. 

Kvalitativ 15 kvinnor Semistrukturera
de intervjuer. 
Fenomenologisk 
metod. 

Kvinnorna förlorade sin 
sexuella identitet efter skadan. 
Det saknades information om 
det sexualiteten i 
rehabiliteringen, men många 
lyckades på egen hand att bygga 
upp sin sexuella självkänsla. 

Låg 

 

Weitzner et 
al., 2011, 
Kanada. 

Kvalitativ 52 män och 
kvinnor 

Sekundär analys 
av 
semistrukturera
de intervjuer. 
Grounded 
theory. 

Upplevelser av hur den 
förändrade kroppen skapar 
hinder i vardagen och att man 
blir bemött annorlunda. Känslor 
av att komma närmare familjen, 
upptäcka nya intressen och 
tillfredsställelsen av att prata 
med andra i samma situation. 

Låg 
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Analys 

Efter att studierna granskats noggrant analyserades de vidare med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Analysen i denna litteraturstudie genomfördes med en manifest ansats, 

baserad på Downe-Wamboldts (1992) metodbeskrivning. Det första steget i analysprocessen 

var att identifiera textenheter i de primära studiernas resultat. När textenheter identifierades 

var litteraturstudiens syfte styrande på ett sådant sätt att de textenheter som svarade mot syftet 

valdes ut. En textenhet bestod av en mening eller hela stycken, där innehållet beskrev 

liknande upplevelser. De 217 utvalda textenheterna överfördes sedan in i ett dokument där de 

sedan numrerades för att kunna härledas till orginalkällan. Textenheterna bearbetades sedan 

genom att översättas från engelska till svenska och läsas igenom ännu en gång innan en 

kondensering gjordes. Att kondensera innebär att korta ner textenheten utan att förlora kärnan 

av innehållet (Down-Wamboldt, 1992). Det kondenserade materialet sorterades sedan efter 

likheter och skillnader och en första kategorisering gjordes (jfr. Down-Wamboldt, 1992). De 

olika kategorierna jämfördes sedan ett antal gånger för att bilda så få men passade kategorier 

som möjligt. Kategoriseringen gjordes i flera steg, på så sätt reducerades antalet kategorier till 

fem stycken. Textenheterna och kategorierna kontrollerades även noggrannt för att säkerställa 

att ingen textenhet passade in i två kategorier då dessa ska utsluta varandra (jfr. Down-

Wamboldt, 1992). För att säkerställa reliabilitet i analysen gick författarna tillbaka till de 

urpsrungliga textenheterna allt eftersom kategoriseringen skedde. Detta för att säkerställa att 

inga tolkningar gjordes, då detta är en risk enligt Down-Wamboldt (1992) allt eftersom 

författarna blivit mer bekanta med materialet.  

 

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier (se tabell 3). 

 

Tabell 3. Kategoriöversikt (n=5) 

Kategorier 

Den förändrade kroppen som en begränsning i vardagen 

Brist på information och respekt från hälso- och sjukvårdspersonal 

Rädsla inför en oviss framtid 

Vikten av stödjande relationer 

Trygghet och hopp som källa till återhämtning 
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Den förändrade kroppen som en begränsning i vardagen 

Studier (Chau et al., 2008; DeSanto-Madeya, 2006) visade att kvinnors förändrade kroppar 

resulterade i reaktioner från individer i samhället, något som skapade ilska, frustration och 

sorg hos kvinnorna. En vanlig känsla som uttrycktes hos kvinnorna var rädslan för att bli 

stirrad på offentligt och för att undvika detta, undvek vissa kvinnor helt att gå ut till en början 

medan andra kompenserade på andra sätt (Chau et al., 2008; DeSanto-Madeya, 2006). Vissa 

kvinnor försökte känna sig så lite funktionshindrade som möjligt, och för att slippa 

människors medlidande och bli påminda om deras egna funktionshinder, undvek de att umgås 

med andra rullstolsburna personer. Kvinnorna ville inte se på sig själva som beroende 

människor, utan som friska personer som bara inte kunde gå (DeSanto-Madeya, 2006). 

Studier (Chau et al., 2008; Pentland et al., 2002) visade även hur kvinnornas liv förändrats 

efter olyckan i och med deras funktionshinder. Allting tog längre tid, blev tidsbestämt och all 

spontanitet försvann (Chau et al., 2008). Studier (Chau et al., 2008; Pentland et al., 2002; 

Tepper, Whipple, Richards & Komisaruk, 2001) visade vidare hur kvinnor upplevde att 

samhället inte accepterade dem och inte längre såg dem som intelligenta på grund av deras 

funktionshinder då de inte längre passade in i en viss mall. Att inte kunna delta i aktiviteter, 

inte längre känna sig åtråvärd och känna förlust av både självkänsla och sexuell identitet 

bidrog till att de inte längre kände sig som hela kvinnor. Deras sexuella identitet tog lång tid 

att återuppbygga och kvinnorna uttryckte en djup sorg över denna förlust (Chau et al., 2008; 

Pentland et al., 2002; Tepper et al., 2001). Studier (Pentland et al., 2002; Isaksson, Skär & 

Lexell, 2005) visade att kvinnor upplevde frustration i och med den förändrade kroppen då de 

begränsades mer och mer fysiskt samt i allt större utsträckning drabbades av komplikationer. 

Efter att kvinnorna blivit bekväma i deras förändrade kroppar vande de sig vid att människor 

stirrade men kände ett ansvar att försöka få omgivningen till att visa större acceptans för deras 

fysiska framtoning (Chau et al., 2008).  

 

That’s the one thing that blew me away initially, is everybody was 

staring. Or I thought they were anyways . . . But when you’re first 

getting used to that, you feel a bit like a freak because everybody is 

staring at you. You’re not used to everybody staring at you and it’s 

overwhelming. (Chau et al., 2008, s. 215). 
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I tried to pretend that I wasn’t in a wheelchair and I wasn’t disabled. 

In my heart, I didn’t feel I was, but if I saw someone else in a 

wheelchair, it reminded me, like a big slap in the face that I am.” 

(DeSanto-Madeya, 2006, s. 277). 

 

Brist på information och respekt från hälso- och sjukvårdspersonal 

Studier (Chau et al., 2008; Isaksson & Prellwitz, 2010) visade att kvinnor som behandlades 

efter sin ryggmärgsskada upplevde det som att de själva fick ta ansvar för sin behandling på 

grund av outbildad personal och otillräcklig information. De upplevde även att 

rehabiliteringen inte riktade in sig tillräckligt mot vardagliga uppgifter som att gå 

bankärenden eller delta i vardagliga sociala sammanhang. Studier (Pentland et al., 2002; 

Samuel, Moses, North, Smith & Thorne, 2007) visade även att när det gällde kvinnliga ämnen 

som klimakteriebesvär efter olyckan, sexualititet, intima relationer, orgasm och andra 

gynekologiska frågor, saknades information inriktad mot kvinnor och deras sexuella 

funderingar togs inte på allvar. Detta skapade känslor av frustration och oro och kvinnorna 

upplevde att de nekades en sexuell identitet bortom fortplantningen, då förmåga att föda barn 

var det enda vårdpersonalen fokuserade på. Kvinnorna upplevde även en förlust av kontroll 

och förlust av personlig integritet vid rehabiliteringskliniken, dessa förluster skapade mycket 

frustration för kvinnorna (Chau et al., 2008; Samuel et al., 2007). Frustrationen grundade sig 

främst i att inte vara avskärmad från manliga patienter och att tvingas att uträtta personlig 

vård i närheten av män, något som ökade deras obehag, sårbarhet och skamkänslor. De 

upplevde även att läkare och personal inte respekterade dem genom att komma in i rummet 

och stirra på dem, prata förbi dem samt förändrade villkoren i deras omgivning, exempelvis 

tände lamporna, utan att fråga (Isaksson & Prellwitz, 2010; Samuel et al., 2007). 

 

...so I went to see her [nurse] and wanting to ask really about sexual 

function and you know can I have an orgasm, can I have sex, what do 

you do, she was just telling me all about fertility, I just thought I’m not 

interested... (Samuel et al., 2007, s. 761). 

 

Rädsla inför en oviss framtid 

Den första tiden efter ryggmärgsskadan beskrev studier hur kvinnor pendlade mellan 

förtvivlan och viljan att kämpa (Isaksson & Prellwitz, 2010; Lohne & Severinsson, 2004; 
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Samuel et al., 2007). De beskrev att de första månaderna var ett känslomässigt kaos och att de 

blev chockade och kände sig oroade när de inte hade kontroll över framtiden och inte visste 

om de skulle kunna gå igen (Isaksson & Prellwitz, 2010; Lohne & Severinsson, 2004; Samuel 

et al., 2007). Kvinnor beskrev en osäkerhet över framtiden och situationen de hamnat i och 

hur de försökte tänka positivt (Isaksson & Prellwitz, 2010). Kvinnor beskrev vidare hur de 

kände att rehabiliteringskliniken var den säkraste platsen att vara på där de hade allt de 

behövde, samtidigt som deras motivation byggde på en önskan att komma hem (Isaksson & 

Prellwitz, 2010). Studier (DeSanto-Madeya, 2006; Pentland et al., 2002) beskrev hur kvinnor 

oroade sig för vilka komplikationer det kunde innebära att åldras med ryggmärgsskada och 

även för ökade hälsoproblem. Kvinnorna var rädda för att bli en ökad börda för sina 

närstående samt att inte kunna hantera en ökad smärta och obehag då de kände att deras svåra 

smärtor redan förstörde deras liv och ledde till utmattning och depression (Pentland et al., 

2002). Kvinnor som levde med en partner beskrev även en ökad rädsla för att bli övergiven, 

allt eftersom de blev mer och mer beroende av sin partner och inte längre kunde delta i 

aktiviteter som de tidigare gjort tillsammans som ett par (Pentland et al., 2002). 

 

I feel so scared... I feel scared to death.. All the time... Of the future 

and of the present... (Lohne & Severinsson, 2004, s. 886). 

 

Vikten av stödjande relationer 

I en studie av Isaksson et al. (2005) beskrev kvinnor hur de efter sin ryggmärgsskada blev 

beroende av andra och till en början var detta beroende en källa till irritation och förtvivlan då 

de kände sig hjälplösa. De kände sig som en börda för andra och de hade mycket svårt att ta 

emot hjälp (Isaksson et al., 2005). Trots detta beskrev kvinnor hur vänner och familj var en 

mycket värdefull källa till stöd och motivation för att återhämta sig efter olyckan (Chau et al., 

2008; Samuel et al., 2007). Det var därför viktigt att kvinnorna lärde sig att acceptera stöd 

från andra då detta samt det sociala nätverket och deltagande i vardagliga aktiviter betydde 

mycket för självförtroendet (Isaksson & Prellwitz, 2010). Kvinnor beskrev hur de ibland fick 

ignorera sina egna känslor och vara den starka personen i relationerna för att vara ett 

känslomässigt stöd till sina nära (Isaksson et al., 2005). Studier (Isaksson & Prellwitz, 2010; 

Pentland et al., 2002) beskrev hur kvinnorna inte ville belasta vänner och familj med frågor 

kring den nya vardagen och framtiden. Vid dessa tillfällen beskrev kvinnorna hur viktigt det 

var för dem att få praktiskt stöd av utomstående, som exempelvis vårdpersonal från 
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rehabiliteringskliniken som de kände och litade på (Isaksson et al., 2005). I en studie 

(Isaksson & Prellwitz, 2010) beskrev kvinnor hur de efter olyckan kände ett större ansvar för 

att återuppta och behålla relationer. Det var viktigt för kvinnorna att familj och vänner förstod 

hur skadan hade påverkat dem och hur de ville bli sedda. Kvinnorna beskrev vikten av en 

öppen och ärlig kommunikation för att upprätthålla relationerna (Isaksson & Prellwitz, 2010). 

Kvinnor beskrev hur det ibland kändes lättare att leva isolerad och hur viktigt det var att få 

vara ensamma direkt efter olyckan. Men det hände även att när kvinnorna vara redo att 

återuppta kontakt eller behövde stöd hade deras tidigare vänner tagit avstånd på grund av 

deras skada, något som var en stor besvikelse (Chau et al., 2008; Isaksson & Prellwitz, 2010; 

Isaksson et al., 2005). Att uppleva en gemenskap med andra i samma situation minskade 

sårbarheten och känslor av att vara annorlunda. Kvinnor beskrev hur det gav dem stor 

tillfredsställelse att stödja andra och dela erfarenheter i rollen som funktionshindrad (Isaksson 

et al., 2005; Samuel et al., 2007; Weitzner et al., 2011). 

 

I have learned that I need help. It wasn’t easy to accept help from 

someone without feeling awkward and understand that you don’t 

bother anyone if you ask for help. In the beginning, I always thought 

that if you ask for help you bother someone. (Isaksson et al., 2005, s. 

1016). 

 

Trygghet och hopp som källa till återhämtning 

Efter ryggmärgsskadan upplevde kvinnor att deras behov av trygghet hade ökat och 

förändrats. De ansåg att det var viktigt att bo kvar i samma område samt behålla relationer 

med grannar och andra i den sociala omgivningen för att känna sig trygga (Isaksson & 

Prellwitz, 2010; Isaksson et al., 2005). I en studie av Pentland et al. (2002) beskrev kvinnorna 

hur de fann trygghet genom att bli tagna på allvar, anpassa sig till de pågående utmaningarna, 

ta en dag i taget samt själva ta ansvar och erkänna att de inte var maktlösa i den nya 

livssituationen. Studier (Isaksson & Prellwitz, 2010; Isaksson et al., 2005; Weitzner et al., 

2011) beskrev hur kvinnor under de första åren efter olyckan genomgick en lång process av 

förändringar där de gick från en känsla av hopplöshet till en ny identitet där de blivit en bättre 

människa, blivit mer nöjda med sig själva och sina liv. Studier (Lohne, 2009; Lohne & 

Severinsson, 2004) beskrev även att hoppet var en väsentlig faktor i tillfrisknandet hos 

kvinnorna. Hoppet var alltid närvarande och kvinnorna beskrev det som en pendlade känsla 
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mellan vagt hopp och mer definitivt hopp (Lohne & Severinsson, 2004). Många kvinnor 

längtade tillbaka till deras tidigare liv och slutade aldrig hoppas på forskning som skulle få 

dem att kunna gå igen (Lohne & Severinsson, 2004; Lohne & Severinsson, 2005; Pentland et 

al., 2002). Många kvinnor beskrev även hur det hjälpte att engagera sig i saker och aktiviter 

de tidigare tyckt om (Chau et al., 2008). Att hålla kvar vid något de drömt om innan olyckan 

och att behålla samma mål som tidigare beskrevs av kvinnorna som stärkande (Isaksson & 

Prellwitz, 2010). 

 

Even if the progress is only one percent of what I managed earlier, it 

still makes you feel this sort of… oh, I really made it… and when you 

manage a little more you feel that you have something to further 

build on...  (Lohne & Severinsson, 2005, s. 289). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

ryggmärgsskada. Resultatet visade att kvinnorna upplevde de fysiska begränsningarna som 

kom med skadan som mycket svåra att anpassa sig till i vardagen. Att inte få tillräckligt med 

information från hälso- och sjukvårdspersonal var ett stort problem och kvinnorna i 

litterturstudien upplevde att både nya och gamla relationer samt hopp och trygghet var viktiga 

faktorer i deras återhämtning. Analysen av de inkluderade studierna resulterade i fem 

kategorier; den förändrade kroppen som en begränsning i vardagen, brist på information och 

respekt från hälso- och sjukvårdspersonal, rädsla inför en oviss framtid, vikten av stödjande 

relationer samt trygghet och hopp som källa till återhämtning.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att kvinnor med ryggmärgsskada beskriver den 

förändrade kroppen som en begränsning i vardagen. Kvinnornas skada orsakade reaktioner 

från individer i samhället, de blev sedda som fysiska ting och upplevde att de inte längre 

ansågs vara intelligenta på grund av deras funktionshinder. Toombs (1993, s. 64) beskriver 

detta som en förändring av kroppen som ger en negativ kroppsbild, negativ i den bemärkelsen 

att den inte längre lever upp till kulturella ideal. För kvinnorna i denna litterturstudie  

orsakade detta en rädsla för att gå ut och de försökte kompensera känslan av skam genom att 

exempelvis ta på sig fina kläder och sminka sig. Toombs (1993, s. 64) diskuterar vidare att en 

skadad eller sjuk kropp blir ett avbrott i den sociala världen. Att kunna göra saker som att 
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skaka hand för att hälsa, gestikulera och stå ansikte mot ansikte med den du pratar med, är 

uttryck av sociala interaktioner och en förändring av kroppen är inte bara obekväm för den 

som drabbas utan även för andra.  

 

Olsson, Lexell och Söderberg (2005) beskriver hur kvinnor som lever med multipel skleros, 

upplever att de känner sig frånvarande och att världen inte går att nå när kroppen blir ett 

hinder i vardagen. Toombs (1993, s. 63) beskriver detta som att när kroppen inte längre 

fungerar och kan tolka världen som den tidigare gjort, kan uppfattningen av världen förändras. 

Resultatet i denna litterturstudie visade hur inte bara de yttre begränsningarna orsakade ett 

lidande utan även de inre. I denna litteraturstudie beskrev kvinnor som lever med 

ryggmärgsskada hur de i samband med deras förändrade kroppar förlorade sin sexuella 

självkänsla, något som orsakade ett sort lidande och tog en lång tid att återhämta sig ifrån. 

Detta går att jämföra med en studie av Wilmoth (2001) som undersöker hur kvinnor med 

bröstcancer ser på sig själva efter behandlingar och eventuella operationer. Wilmoth (2001) 

visade på att det ofta inte handlar om det förändrade yttre, utan att kvinnorna själva ändrar sin 

syn på sig själva och sin sexuella identitet när kroppen upplevs annorlunda och att det var en 

mycket lång väg tillbaka till att känna sig som en kvinna igen, vilket liknar resultatet i denna 

litteraturstudie. 

 

Resultatet visade hur kvinnorna upplevde frustration, sorg och en ovilja att vistas utomhus på 

grund av andra människors reaktioner. Detta kan förstås i förhållande till det Thomas och Nair 

(2011) beskriver om stigmatisering, hur personer som drabbas av allvarlig kronisk sjukdom 

utsätts för upprepade förluster samt hot mot kroppen och självkänslan. Författarna beskriver 

vidare hur dessa personer riskerar att identifieras av samhället och sig själva endast efter deras 

funktionshindrade kroppar. Det är detta som kallas för stigmatisering som idag representerar 

en underliggande skam, negativa stereotyper, hårda domar, social ogillande, isolering och 

utfrysning som är kopplade till olika etiketter eller egenskaper (Thomas & Nair, 2011). 

Stigmatisering är kopplat till ett brett spektrum av psykosociala konsekvenser, bland annat 

förlust av självkänsla, social tillbakadragenhet och stor påverkan på det sociala livet (Link, 

Struening, Neese-Todd, Asmussen & Phelan, 2001). För att undvika stigmatisering är det 

viktigt att den drabbade personen själv och samhället har en accepterande och förstående 

attityd samt god kunskap och information om vad det innebär att vara sjuk. Stigmatisering 

handlar ofta om en rädsla hos människor för det som inte anses vara nomalt, och ofta handlar 
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detta om okunskap. Toombs (2004) beskriver hur människor och även läkare ibland valt att 

prata över huvudet på henne på grund av att hon suttit i rullstol, att hon blivit behandlad som 

att hon inte kunnat ta egna beslut. Att vara förlamad eller funktionshindrad är inte samma sak 

som att vara handikappad. Marks (1997) beskriver att en person kan känna sig handikappad 

på grund av andra anledningar än fysiska. Att vara mobbad på sin arbetsplats eller som 

resultatet i denna litteraturstudie visar på, att utsättas för att människor stirrar så till den grad 

att de drabbade personerna inte längre vill gå ut, orsakar ett handikapp (Marks, 1997). Denna 

litteraturstudie visade hur kvinnor med ryggmärgsskada efter att de blivit bekväma i sina 

förändrade kroppar försökte få omgivningen att känna större acceptans för deras fysiska 

framtoning. Detta kan kopplas till det Marks (1997) beskriver om att en funktionshindrad 

person inte är funktionshindrad i sig utan den fysiska omgivningen och människorna i den, 

skapar ett beroende för den drabbade. Den sociala världens syn på den funktionshindrade och 

den fysiska miljön i form av att inte exempelvis inte nå upp till saker skapar detta beroende.  

 

Denna litteraturstudie visade att kvinnor som lever med ryggmärgsskada upplevde en brist på 

information och respekt från hälso- och sjukvårdspersonal. Kvinnor upplevde att de själva 

fick ta ansvar för sin behandling och de upplevde personalen som outbildad och att de inte 

fick tillräckligt med information. De upplevde även hur personalen behandlade dem som 

objekt och inte som människor. Detta kan kopplas till det Charmaz (1999) beskriver om hur 

förlust av känslan av värde och autonomi kan kopplas till lidande. När kroppen blir angripen 

kopplas autonomin av jaget till att behålla kontroll av kroppen. Om personer grundar deras 

självrespekt på att känna kontroll och autonomi förminskas jaget vid förlust av dessa 

komponenter. Charmaz (1999) menar att speciellt män hellre lider fysiskt än upplever att de 

tappar kontroll. Resultatet i denna litteraturstudie visade hur bristen på information ledde till 

en förlust av kontroll och en ökad oro hos kvinnorna som lever med ryggmärgsskada. Enligt 

Olsson et al. (2005) upplever människor lidande när förlust och sjukdom tar över vardagen. 

Resultatet i denna litteraturstudie visade hur kvinnorna som lever med ryggmärgsskada 

upplevde att deras frågor inte togs på allvar och att de inte ansåg att rehabiliteringen inriktade 

sig på rätt saker, något som skapade oro och en känsla av förlorad kontroll i vardagen. Detta 

kan förstås i relation till det Toombs (2004) beskriver om vikten av att vårdpersonal ställer 

rätt frågor för att hjälpa patienter att hitta egna strategier för att kompensera för förlust av 

kroppsliga funktioner. Att inte fokusera på det fysiska utan på vad begränsningarna betyder i 

det vardagliga livet är det viktiga för personen. 
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I denna litteraturstudie var fokus på att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

ryggmärgsskada. Denton, Prus och Walters (2004) beskriver att psykosociala och 

beteendemässiga faktorer påverkar män och kvinnor olika. Författarna beskriver vidare hur 

människors val av livsstil påverkar dessa skillnader men även att kvinnors hälsa skiljer sig 

från mäns på grund av att kvinnor reagerar annorlunda på olika stressorer än vad män gör 

(Denton et al. 2004). Vahtera et al. (2006) beskriver skillnader mellan män och kvinnors hälsa 

efter plötsliga dödsfall eller sjukdomar inom familjen. Deras resultat visade att kvinnor vid 

sjukdom inom familjen påverkades mer än män, att det innebar en större hälsorisk för 

kvinnorna och att det tog längre tid för dem att återhämta sig än för männen. Då denna 

litteraturstudie endast fokuserade på kvinnors upplevelser och inte mäns kan inga jämförelser 

göras. Det kan dock vara användbart och viktigt att ha i åtanke att män och kvinnor reagerar 

olika vid sjukdom.  

  

Denna litterturstudie visade att kvinnor med ryggmärgsskada kände en rädsla inför en oviss 

framtid. De upplevde ett känslomässigt kaos, en osäkerhet och bristande kontroll över 

framtiden och var rädda för de komplikationer som kom med skadan. Olsson et al. (2005) 

beskriver hur ovisshet väcks när kroppen inte längre fungerar och framtiden inte längre kan 

tas för given. Resultatet i denna litteraturstudie visade att kvinnor som lever med 

ryggmärgsskada upplevde ovissheten över framtiden som mycket skrämmande och förstärktes 

av känslor av att inte ha kontroll. Detta kan förstås i förhållande till det Neville (2003) 

beskriver om att ovisshet är en faktor som har stort inflytande på hur människor som drabbas 

av sjukdom upplever sin vardag. Att känna igen symtom påverkar ovissheten. Om en person 

exempelvis upplever det svårt att andas vid hård fysisk ansträngning, känner personen igen 

dessa symtom och ger dem en förståelse och en mening. Symtomen leder därmed inte till 

ovisshet i negativ bemärkelse. Nya situationer som vid sjukdom och vistelse på sjukhus 

innebär ofta en brist på igenkännande och ur detta bildas en negativ ovisshet kring vad som 

ska hända. Ovisshet medför negativa psykosociala följder som psykisk påfrestning, ångest och 

depression och bör därför undvikas (Neville, 2003).  

 

Denna litteraturstudie visade att kvinnor som lever med ryggmärgsskada är i stort behov av 

stöd och en ömsesidig förståelse av vänner, familj och vårdpersonal. Kvinnorna beskrev hur 

vänner och familj var en mycket värdefull källa till stöd och motivation för att återhämta sig 

men även hur de ibland var tvungen att stödja andra. Detta kan förstås i förhållande till 
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Isaksson et al. (2007) som beskriver den ömsesidiga förståelsen som en läkande process. 

Människor som vid sjukdom upplever att de har socialt stödjande relationer, relationer som 

innehåller ömsesidig bekräftelse, delaktighet och en dialog som utvecklar en naturlig tillit, är 

mindre sårbara för olika sjukdomsframkallande faktorer (Isaksson et al., 2007). 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade även att det gav kvinnorna en stor tillfredsställelse att 

stödja andra i samma situation och dela erfarenheter i rollen som funktionshindrad. Att 

uppleva denna gemenskap minskade kvinnornas sårbarhet och känslor av att vara annorlunda. 

Detta kan förstås i förhållande till det som Brashers, Neidig och Goldsmith (2004) beskriver 

om hur känslan av osäkerhet kan minskas med hjälp av andra i samma situation och med 

samma sjukdom. Författarna beskriver vidare hur personer med HIV kände sig bekväma 

tillsammans med andra i samma situation då de kunde slappna av på ett sätt som inte var 

möjligt med familj och vänner, något som även kvinnorna i denna litteraturstudie beskrev. 

 

Denna litteraturstudie visade att kvinnor som drabbats av ryggmärgsskada kände ett behov av 

trygghet och hopp som källa till återhämtning efter olyckan. De upplevde ett ökat och 

förändrat behov av trygghet och fann detta genom att bli tagna på allvar, ta en dag i taget samt 

själva ta ansvar och erkänna att de inte var maktlösa. Även hoppet var en väsentlig faktor i 

tillfrisknandet hos kvinnorna. Detta kan kopplas till en studie av Adams och Jenkins Partee 

(1998) där författarna diskuterar hur födseln av hopp är en del av återhämtningsprocessen. 

Hopp är ett tillstånd där du har förväntningar på att något gott kommer att ske inom en 

överskådlig framtid och att du känner att saker är möjliga. Författarna menar att människor 

som drabbats av obotliga skador går igenom en återhämtningsprocess och denna process 

innebär en möjlighet för dem att finna en ny innebörd och mening med livet. När de med 

hjälp av hoppet accepterat sina begränsningar och fokuserar på möjligheter får de en nystart i 

livet, precis som resultatet i denna litteraturstudie visade på vikten av att själv ta ansvar och 

tänka positivt. Funktionshindret blir inte längre fokus utan strävan efter nya intressen och 

relationer blir istället det främsta (Adams & Jenkins Partee, 1998). Resultatet i denna 

litteraturstudie visade att behov av trygghet och hopp som en källa till återhämtning, var en 

viktig faktor för att hitta en inre styrka att kämpa vidare och acceptera den nya livssituationen. 

Detta kan jämföras med en studie av Lundman et al. (2010) där författarna menar att inre 

styrka bygger på en syn att förändringar är en naturlig del av livet. Livet har potential och 

svårigheter, motgångar samt medgångar. Författarna menar  att den inre styrkan innebär att 
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vara öppen mot livets omständigheter, vilja ta ansvar för sig själv och för andra, att uthärda 

och att hantera svårigheter när de uppkommer.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade även att kvinnor under de första åren efter olyckan 

genomgick en lång process av förändringar där de gick från en känsla av hopplöshet till en ny 

identitet där de blivit en bättre människa, blivit mer nöjda med sig själva och sina liv. Detta 

kan kopplas till begreppet transition som Kralik, Visentin och van Loon (2006) beskriver. 

Författarna menar att under transitionsprocessen omdefinierar personer vem de är i 

förhållande till en störande händelse i livet, vilket resulterar i ett förändrat jag. 

 

Denna litteraturstudie visade hur många ansåg att det hjälpte att engagera sig i saker och 

aktiviteter de tidigare tyckt om. Att hålla kvar vid saker man drömt om innan olyckan 

beskrevs som stärkande. Detta kan kopplas till en studie av Haahr, Kirkevold, Hall och 

Østergaard (2011) som även beskriver hur människor som drabbats av Parkinsons sjukdom 

fann tröst i att hålla sig till tidigare intressen och aktiviteter för att minska osäkerheten och 

öka känslan av kontroll i vardagen. 

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie har en kvalitativ ansats med inifrån perspektiv använts för att beskriva 

hur kvinnor upplever det att leva med ryggmärgsskada. En kvalitativ innehållsanalys har 

genomförts med inspiration av Downe-Wamboldt (1992). Datainsamlingen till denna 

litterturstudie har genomförts i två olika databaser med olika kombinationer av sökord. En 

kvalitetsgranskning genomfördes sedan med hjälp av protokoll utformat av Willman et al. 

(2006) för att säkerställa studiernas kvalitet. Det finns en möjlighet att användandet av fler 

sökord och fler databaser resulterat i fler studier vilket kunnat påverka resultatet. Det finns 

även en risk att kvalitetsgranskningen påverkats av forskarnas bristande erfarenhet. Enligt 

Willman et al. (2006, s. 83) är det vid bedömning av studier viktigt att vara kristisk. Till denna 

litteraturstudie har författarna valt att inkludera studier av hög och medel kvalitet men även 

två studier av låg kvalitet. Författarna ansåg att de tillförde arbetet bra material, sett från andra 

synvinklar och valde därför att ej exkludera dessa då författarna ville uppnå en bra 

datamättnad.  
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Vid analys av littersturstudien har författarna valt att använda sig av Downe-Wamboldts 

(1992) vedertagna metod. Författarna har tydligt beskrivit kontexten av arbetet samt hur de 

gått tillväga för att komma fram till resultatet på sådant sätt att studien går att upprepa. Detta 

är något som enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) samt Polit och Beck (2008, s. 539) 

stärker studiens pålitlighet. Författarna anser att denna studies resultat med fördel kan 

överföras till andra patientgrupper då det handlar om att sätta sig in i andra personers levda 

upplevelser. Detta är något som Polit och Beck (2008, s. 539) beskriver som överförbarhet 

och som ytterligare stärker studiens trovärdighet. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) 

ska läsaren kunna spåra data till orginalkällan. I denna litteraturstudie har författarna redovisat 

sökningar och referenser enligt konsekvent och korrekt referensteknik vilket gör det enkelt för 

läsaren att spåra datan till orginalkällan. Detta är något som enligt Holloway och Wheeler 

(2010, s. 303) stärker studiens bekräftbarhet. Något som också stärker bekräftbarheten är att 

författarna endast tog ut textenheter som svarade direkt mot studiens syfte och bearbetade 

dessa noggrannt samt att författarna noga kontrollerat att resultatet svarar mot syftet (jfr. 

Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Bekräftbarhet handlar om hur väl författarna lyckats 

presentera resultatet utan att göra egna tolkningar (Polit & Beck, 2008. s. 539). Vid 

analysarbetet har författarna försökt att gå systematiskt tillväga och hela tiden reflektera över 

deras egna känslor för att inte göra egna tolkningar, något som kan vara svårt enligt Downe-

Wamboldt (1992) då den mänskliga faktorn alltid utgör en risk för felaktigheter i analysen.  

 

En svaghet med studien kan vara den uppsatta tidsramen som begränsade författarna i 

forskningsprocessen, något som kan minska trovärdigheten i studien. Styrkor med denna 

litteraturstudie är flertalet seminarium där författarna haft tillfälle att ställa frågor och göra 

reflektioner tillsammans med andra forskare samt haft kontinuerlig kontakt med erfaren 

handledare. En annan styrka är författarnas förförståelse för vad som är vanligt 

förekommande i sjukdomsupplevelse och författarna kan därför se vad som uttrycks och 

beskrivs i de analyserade studierna. Denna styrka gjorde att författarna väl kunde 

problematisera kvinnornas upplevelser och relatera denna till teori. Författarna har även valt 

att använda sig av citat för att spegla innehållet i kategorierna, något som stärker 

trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Slutsatser och kliniska implikationer 

Denna litteraturstudie har gett en ökad kunskap om hur kvinnor med ryggmärgsskada 

upplever vardagen och livet med den förändrade kroppen. Resultatet i studien visar hur viktigt 

det är med god information för att förhindra ovisshet, sårbarhet och öka känslan av kontroll. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja människor som drabbas av sjukdom. För att 

kunna ge stöd åt en annan människa anser författarna att det är av stor vikt att hälso- och 

sjukvårdspersonal sätter sig in i personens egna upplevelser och stöttar den sjuke personen till 

att må bra trots de fysiska begränsningarna. Det bästa sättet att göra detta på är att fokusera på 

det inre välmåendet istället för det kroppsliga (Toombs, 2004). Författarna anser därför att det 

är viktigt som sjuksköterska att samla in kunskap om hur personen upplever sin situation för 

att kunna erbjuda rätt information. Detta kan göras genom att sjuksköterskan tar sig tid och 

sätter sig ner tillsammans med patienten och har en öppen dialog och ger den sjuke personen 

utrymme att utrycka sina tankar, frågor och upplevelser. Det är även viktigt att se till att 

patienten förstår informationen som ges då information ger en ökad känsla av kontroll. Att få 

god information och involveras i sin vård är enligt Socialstyrelsen (1996:24) något man som 

sjuk har rätt till. Trots detta visar studier att personer med sjukdom ofta bemöts ovänligt, med 

ett osympastiskt förhållningssätt och med brister i informationen (Upmark, Borg & 

Alexandersson, 2007). Enligt Neville (2003) är det av stor vikt att vårdpersonal försöker sätta 

sig in i patientens känslor och stödja personen till att återfå en känsla av kontroll genom god 

information och patientutbildning, då brist på detta kan leda till ovisshet.  

 

Att ha ett stort socialt nätverk är något som anses ha positiv effekt på hälsan, både som 

förebyggande och direkt effekt vid sjukdom (McColl 1995; O´leary & Ickovics, 1995). För de 

personer som saknar socialt nätverk eller inte upplever stöd från andra kan sjuksköterskan 

stödja dessa till att finna stöd. Författarna föreslår att sjuksköterskan i dessa fall kan erbjuda 

stöd till patienten under sjukshusvistelsen. Detta kan göras genom att sjuksköterskan på ett 

professionellt sätt stödjer, uppmuntrar och finns där för patienten. Sjuksköterskan kan även 

hjälpa patienten med praktiska uppgifter som exempelvis avboka tider eller hjälpa dem att få 

kontakt med andra. Sjuksköterskan kan föreslå olika stödgrupper eller hjälpa den sjuke 

personen att få kontakt med andra i samma situation genom att ordna kontaktuppgifter till 

exempelvis olika förbund där de kan hitta kontakt med personer i samma situation. Detta är 

något som denna litterturstudie visar har stor betydelse för välmåendet. I Sverige lever idag 

lever många på landsbygden eller i mindre städer där det inte finns tillgång till sjukhus, 
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rehabiliteringsgrupper och med långa avstånd till närmaste samhälle. I dessa fall föreslår 

författarna att sjuksköterskan kan hjälpa patienten att få kontakt med olika verksamma 

organisationer eller forum på internet där de kan finna kontakt med andra i samma situation. 

Fortsatt forskning inom ämnet bör göras för att få en ökad förståelse för hur kvinnor som 

lever med ryggmärgsskada upplever sin vardag. Det är även viktigt att få en ökad kunskap om 

hur kvinnor med ryggmärgsskada kan stödjas till att uppleva god vård och livskvalitet genom 

god information, trygghet och vägledning i det dagliga livet. Ett förslag till forsatt forskning 

är att undersöka hur kvinnor som lever med ryggmärgsskada och lever i ett samhälle där det 

inte är möjligt att fysiskt träffa andra i samma situation eller långt till närmsta sjukhus 

påverkas av att exempelvis vid hemgång erbjudas möjlighet till videokonferens och kontakt 

med vårdpersonal via internet. Ett annat förslag är att undersöka hur dessa kvinnor kan finna 

stöd via internet och hur detta påverkar det sociala nätverket och hälsan. Fortsatt forskning av 

detta slag anser författarna skulle kunna bidra till en ökad förståelse och bättre vård av 

kvinnor som lever med ryggmärgsskada. 
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