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Abstrakt 

Att drabbas av en ryggmärgsskada innebär en stor omställning i livet både för 

den drabbade och närstående. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

personers upplevelser av relationen till närstående efter förvärvad 

ryggmärgsskada. 11 vetenskapliga artiklar analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys. Analysen resulterade i sex kategorier: Att relationen till 

familjen blev starkare; närstående gav stöd och motivation att acceptera och 

hantera situationen; att behöva hjälp från närstående och ha svårt att ta emot 

den; att leva ihop med partnern blev svårare efter skadan; ryggmärgsskadan 

påverkade föräldrarollen; begränsningar i umgänget med vänner. Genom denna 

litteraturstudie kan sjuksköterskor få en förståelse för hur personer med 

ryggmärgsskada upplever relationen till närstående och på så sätt möta behov 

som finns. Detta genom omvårdnadsinterventioner som stödjer relationen till 

närstående.   

 

 

Nyckelord: Ryggmärgsskada, relation, närstående, upplevelser, kvalitativ 

innehållsanalys.  
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En relation är ett känslomässigt förhållande mellan två eller flera personer (Nationalencyklopedin, 

2010). Andersson (1984, s.13, 16) menar att vi söker efter relationer som gör att vi känner oss 

respekterade och positivt bemötta, där man kan vara sig själv. Det ger trygghet att veta att någon alltid 

finns till hands och att inte behöva vara ensam. Det är viktigt för personer med sjukdom att bibehålla 

kontakten med anhöriga och andra sociala kontakter då de fungerar som en trygghet. Gee, Howe, och 

Kimmel (2005) menar att en nära relation även ger emotionellt välbefinnande och är en källa för tröst, 

stöd och vänskap. Det emotionella stödet som en nära relation innebär ger vid sjukdom en ökad 

livskvalitet samt medför en minskad risk för mortalitet och depression. Engström och Söderberg (2007) 

beskriver att betydelsen av nära relationer var stor när man levde med en allvarlig sjukdom. De 

närstående gav kraft att fortsätta kämpa, en kraft som bara nära relationer kunde ge. De starka 

relationerna till närstående gjorde att personerna lättare kunde göra sig förstådda då de närstående 

förstod vad de ville och kände. De närståendes närvaro gjorde att personerna kände en känsla av 

trygghet och slapp känna sig ensamma och rädda.  

 

För både den person som är drabbad och dennes närstående innebär inträffandet av allvarlig sjukdom 

en tid av kris och förändring. Det krävs en stor anpassning av det dagliga livet och ett hårt arbete för att 

relationerna inte ska skadas (Gee, Howe & Kimmel, 2005). Personer med nära relationer till varandra 

och som lever tillsammans ser en kris som någonting som de ska hantera tillsammans. En kris kan 

påverka familjen i varierande grad beroende på vad den handlar om. En traumatisk händelse kan i 

värsta fall göra att relationerna i familjen skadas eller att familjen kollapsar (Cullberg, 2006, s. 136-

137).  

 

Varje år drabbas cirka 170-200 personer av skador på nerver och ryggmärg. Fler män än kvinnor 

drabbas (Socialstyrelsen 2008a, 2008b, 2009). Vanliga orsaker till ryggmärgsskador är trafikolyckor, 

fallolyckor och arbetsplatsolyckor. Denna typ av skada kan även orsakas av sportolyckor och 

misshandel (Lidal, Snekkevik, Aamodt, Hjeltnes, Kvalvik Stanghelle & Biering-Sørensen, 2007). För 

ungefär 60 år sedan dog de flesta som fått en ryggmärgsskada men med dagens kunskap och teknik 

överlever de flesta och lever ett nära normalt liv (Levi & Hultling, 1999, s. 66). 

 

Ryggmärgen som är en del av det centrala nervsystemet består av nervbanor som bland annat går ut till 

muskler och gör det möjligt att röra olika kroppsdelar. Nervbanorna förmedlar även beröring, tryck och 

smärta mellan kroppen och hjärnan. Ryggmärgen är indelad i olika segment beroende på vilka delar av 

kroppen som den leder impulser till, från varje segment leder nerver ut till specifika delar av kroppen, 
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exempelvis olika muskler och delar av huden. Konsekvenserna av en ryggmärgsskada beror på vilken 

nivå skadan ligger på, det vill säga vilka segment som skadats. Dessutom kan skadan vara mer eller 

mindre omfattande. Den kan ge förlamning i både armar och ben och benämns då tetraplegi, eller ge 

förlamning i benen vilket kallas paraplegi. En ryggmärgsskada behöver inte orsaka total förlust av 

funktion utan personen kan ha kvar viss känsel och muskelfunktion. Det finns en rad vanliga 

komplikationer som drabbar personer med ryggmärgsskada. Dessa är bland annat urininkontinens, 

smärta, trycksår och spasticitet (Levi & Hultling, 1999, s.12, 14, 20, 74-92).  

 

Att drabbas av en ryggmärgsskada innebär att tvingas till förändringar i livet och att ställas inför flera 

utmaningar. Det innebär också att lära känna sin kropp på ett nytt sätt och börja acceptera sin nya 

situation (Chen & Boore, 2007). I en studie (Lohne, 2009) beskrev personer med ryggmärgsskada att 

det innebar en stor omställning i livet att drabbas av en ryggmärgsskada och att det var viktigt att känna 

hopp den första tiden efter skadan. Alla deltagare beskrev en önskan att bli accepterade och förstådda 

trots sin skada, men att de ofta kände sig osynliga i sina rullstolar. Deltagarna beskrev även perioder av 

depression och funderingar på att ta sitt liv fanns när det kändes som minst hoppfullt. Trots de 

svårigheter det innebar för deltagarna att leva med ryggmärgsskada kände många att de uppskattade 

livet och att det var viktigt att fortsätta kämpa och inte ge upp. Nya kontakter och att anpassa sig till de 

aktiviteter man fortfarande kunde utföra upplevdes som viktigt och gav hopp. Personer med 

ryggmärgsskada upplevde många hinder i det dagliga livet. I en annan studie (Vissers, van den Berg-

Emons, Sluis, Bergen, Stam & Bussmann, 2008) beskrev personerna att den första tiden efter 

utskrivning från sjukhus upplevdes som den jobbigaste då de inte helt hade accepterat sin situation. De 

största svårigheterna var känslomässig stress, problem med egenvård och psykisk ohälsa. För de flesta 

upplevdes svårigheterna olika över tid. När det hade gått nio månader efter utskrivning upplevdes 

problemen på ett annat sätt. Då upplevdes till exempel problem med att ta sig fram i samhället, fysiska 

hälsoproblem och känslor av att fortfarande inte må bra psykiskt. Nästan alla deltagare i studien ansåg 

att fysisk aktivitet var viktigt, tillfredsställande och hälsosamt.  

 

Sjuksköterskan bör förutom kunskap om sjukdomen även ha kunskaper om hur sjukdomen påverkar 

personen och dennes anhöriga i det dagliga livet. Den funktionella förmågan har stor inverkan på det 

dagliga livet där även relationer har en betydande del. För att vara tillfreds med tillvaron strävar  

personer med allvarlig sjukdom efter en balans mellan de krav som finns i vardagen och de resurser 

som finns tillgängliga för att tillgodose kraven. Sjuksköterskans uppgift är att stödja patienterna och 

deras familj att skapa balans mellan krav och resurser i dagligt liv för att hjälpa dem att främja 
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välbefinnande och livskvalitet tillsammans. Sjuksköterskan bör tänka på alla aspekter i det dagliga livet 

för att kunna identifiera specifika omvårdnadsbehov som till exempel kan röra kommunikation, 

sexualitet och känslor (Carnevali, 1996, s. 21-24, 31, 41). Gee, Howe, och Kimmel (2005) beskriver 

vikten av att sjuksköterskan har kunskaper om patientens relationer för att kunna bemöta individuella 

behov av stöd hos både patient och närstående. Vidare beskrivs att både sexuella och emotionella 

relationer alltid ska uppmärksammas och vara en standard i omvårdnaden. 

 

Med detta som bakgrund är kunskap om relationens betydelse för en person med ryggmärgsskada 

viktig för sjuksköterskan. Detta för att ha förståelse för skadans påverkan på relationen. Genom denna 

kunskap kan sjuksköterskan hjälpa och stödja patient och närstående i deras relationer.  I denna 

litteraturstudie innebär begreppet närstående; familj och vänner. Syftet med denna litteraturstudie var 

att beskriva personers upplevelser av relationen till närstående efter förvärvad ryggmärgsskada. 

 

Metod 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

Vi började med att göra en pilotsökning i databserna PubMed och Cinahl för att se att material fanns 

tillgängligt. Sedan gjorde vi en systematisk sökning i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO, där 

vi använde oss av relevanta sökord med både MeSH termer i PubMed och fritextord. I Cinahl har vi 

använt oss av exkluderingen MEDLINE-records. Sökorden som användes var spinal cord injuries, 

relation, close relatives, family, relationship, experience, nursing och friends som kombinerades med 

varandra (Tabell 1). Studier inkluderades som var kvalitativa och beskrev upplevelser av relationer till 

närstående för personer med förvärvad ryggmärgsskada. Exklusionskriterierna var personer under 18 år 

och studier som efter kvalitetsgranskning uppvisade låg kvalitet. Litteraturen skulle vara skriven på 

engelska eller svenska och inte vara publicerad innan år 1995 samt vara peer-reviewed. Att en studie är 

peer-reviewed innebär enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 81) att den är granskad av en 

eller flera experter inom det aktuella området innan den publiceras. När samma artiklar dök upp i 

sökningarna bedömdes att mättnad uppnåtts och sökningen avslutades.  

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

PubMed 2010 02 05 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH Spinal cord injuries 29970  

2 FT Relation 952665  

3 FT Close relatives 13175   
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Forts. Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

PubMed 2010 02 05  

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

4  1 AND 3 10  

5 MSH Family 187852  

6  1 AND 5 190 5 

7 FT Relationship 942800  

8  1 AND 5 AND 7 18 1 

9 FT Experience 329996  

10  1 AND 2 AND 9 52  

11 FT Nursing 194926  

12  1 AND 2 AND 11 30 1 

13 FT Friends 12234  

14  1 AND 13 17 1 

Cinahl 2010 02 08 

1 FT Spinal cord injury 1869  

2 FT Relation 6069  

3  1 AND 2 22  

4 FT Close relatives 33  

5  1 AND 4 1  

6 FT Family 35066  

7  1 AND 6 112  

8 FT Relationship 18631  

9  1 AND 8 102 2 

10 FT Experience 23535  

11  1 AND 2 AND 10 3  

12 FT Friends 2297  

13  1 AND 12 9 1 

PsycINFO 2010 02 15 

1 FT Spinal cord injury 5950  

2 FT Relation 246103  

3 FT Close relatives 739  

4  1 AND 3 11  

5 FT Family 378081  

6 FT Relationship 474050  

7  1 AND 5 AND 6 760  

8 FT Experience 339693  

9  1 AND 2 AND 8 526  

10 FT Nursing 105925  

11  1 AND 2 AND 10 287  

12 FT Friends 36828  

13  1 AND 12 128 1 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, FT –fritext sökning. 

 

För att värdera studierna gjordes en kvalitetsgranskning utifrån protokoll för kvalitetsbedömning av 

kvalitativa studier. I protokollet bedömdes faktorer som om; syftet var avgränsat och väl formulerat, 

kontexten var presenterad, det fanns ett etiskt resonemang, urvalet var relevant och strategiskt, metoden 

var tydligt beskriven, resultatet var logiskt, begripligt och tydligt redovisat. Varje punkt i protokollet 

tilldelades en poäng om svaret på frågan var positivt, och noll poäng om svaret på frågan var negativt. 

Den totala poängen för varje studie räknades ihop och omvandlades till procent som bestämde om 

studien var av låg, medel eller hög kvalitet (Tabell 2) (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2006, s. 96, 152-
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157). Efter kvalitetsgranskningen exkluderades en artikel som var av låg kvalitet.  

 

Tabell 2 Gradering av artiklarnas kvalitet 

Kvalitet Procent 

Hög kvalitet 80-100 

Medel kvalitet 70-79 

Låg kvalitet 60-69 

 

 

Tabell 3 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 

Författare/År/ 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

 

Huvudfynd Kvalitet 

Chan 

2000 

Kina 

Kvalitativ 106 deltagare Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Tematisk analys 

Ryggmärgskadans 

konsekvenser på 

äktenskapet kom till 

uttryck på flera olika sätt, 

men många av problemen i 

relationen mellan makarna 

berodde på bristande 

kommunikation.  

 

Hög 

Chun, Lee 

2008 

USA 

Kvalitativ 15 deltagare Djupa intervjuer./  

Tematisk analys 

Efter ryggmärgsskadan 

tappade de kontakten med 

vänner men kom också 

närmare familjen och 

kunde bygga upp 

kärleksfulla relationer och 

ett ökat förtroende. Hitta 

tillbaka till sina styrkor och 

finna nya, samt känna  

positiva känslor och 

uppskatta hur bra det 

dagliga livet trots allt är. 

 

Hög 

DeSanto-

Madeya 

2009 

USA 

Kvalitativ/ 

Kvantitativ 

30 deltagare Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

innehållsanalys 

Ryggmärgsskadade 

individer och deras 

familjemedlemmars 

anpassning till 

ryggmärgsskadan fortsätter 

oavsett hur lång tid det gått 

sedan skadan skedde.   

 

Medel 
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Forts. Tabell 3 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 

Författare/År/ 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

 

Huvudfynd Kvalitet 

DeSanto-

Madeya 

2006 

USA 

 

Kvalitativ 40 deltagare Semistrukturerade 

intervjuer./ 

Tematisk analys 

Vardagen för 

ryggmärgsskadade 

personer och deras familjer 

beskrevs 5-10 år efter 

skadan som att fortfarande 

snubbla fram på en mörk 

väg, att lära sig leva ett 

nytt liv och hitta en ny 

vardag samt att skadan 

utmanade banden till 

närstående. 

 

Hög 

Duvdevany, 

Buchbinder, 

Yaacov. 

2008 

Israel 

 

Kvalitativ 12 deltagare Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Induktiv analys 

Rädsla fanns hos föräldrar 

med ryggmärgsskada att 

barnen skulle skämmas 

eller ta skada av förälderns 

handikapp under de första 

åren. Skadan påverkade 

inte dem som föräldrar 

utan de deltog aktivt i 

uppfostran av barnen och 

att informera dem om deras 

typ av handikapp. 

 

Medel 

Isaksson, Skär, 

Lexell. 

2005 

Sverige 

Kvalitativ 13 deltagare Intervjuer med 

öppna frågor./ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

För att kunna börja 

sysselsätta sig efter 

ryggmärgsskadan behövde 

kvinnorna känslomässigt 

stöd från närstående och 

andra personer i deras 

sociala nätverk. 

 

Hög 

Isaksson, 

Lexell, Skär 

2007 

Sverige 

Kvalitativ 13 deltagare Djupa intervjuer. 

Öppna frågor/ 

Grounded theory 

Emotionellt och praktiskt 

stöd från närstående 

motiverade de 

ryggmärgsskadade 

kvinnorna att sysselsätta 

sig. Kvinnorna ville att 

detta stöd skulle ske på ett 

ömsesidigt sätt.     

 

Hög 

Percey, 

Yoshida,  

Renwick. 

2007  

Kanada 

 

Kvalitativ 80 deltagare Semistrukturerade 

intervjuer./ 

Grounded therory. 

Relationerna till närstående 

gav deltagarna stöd i deras 

återhämtning, men stödet 

kunde även ge känsan av 

att bli överassisterad.  

Relationerna hjälpte dem 

också att se positivt på sin 

tillvaro och hjälpte dem att 

inta nya roller i livet.  

 

Hög 
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Forts. Tabell 3 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 

Författare/År/ 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

 

Huvudfynd Kvalitet 

Richards, 

Tepper,  

Whipple, 

Komisaruk. 

2007 

USA 

 

Kvalitativ 15 deltagare Semistrukturerade 

intervjuer./ 

Tematisk analys 

 

Ryggmärgsskadan 

påverkar kvinnors 

sexualitet och relationer.  

Medel 

Rintala, Young, 

Spencer, Bates 

1996 

USA 

 

Kvalitativ 1 deltagare Ostrukturerade 

intervjuer./ 

Tematisk analys 

Relationer till familjen 

påverkade rehabiliteringen 

märkvärt. Stödet som de 

gav hade stor inverkan på 

hälsan. 

 

Hög 

Suddick, 

O’Neill. 

2009 

Storbritannien 

Kvalitativ 7 deltagare Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys  

Anpassningen till livet 

efter en ryggmärgsskada 

påverkas av: tankar om 

möjligheter i livet med 

ryggmärgsskada, tankar om 

identiteten, 

sjukvårdspersonalens 

inflytande och vilket behov 

av stöd som behövs samt 

rollerna bland familj och 

vänner.  

  

Hög 

  

Analys 

Då syftet var att beskriva personers upplevelser av relationer till närstående efter förvärvad 

ryggmärgsskada valdes en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Enligt Polit och Beck (2008, 

s. 17) är kvalitativ forskning ett sätt att förstå människans subjektiva erfarenheter och upplevelser. För 

att få fram resultatet i kvalitativ forskning sker en noggrann insamling och analys av kvalitativa 

material som är subjektiva och narrativa. Vidare beskriver Graneheim och Lundman (2004) att 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats syftar till att komma åt det synliga och uppenbara i 

texten.  

 

Först lästes de valda artiklarna igenom för att få en överblick. Efter det togs textenheter ut som svarade 

mot syftet. Graneheim och Lundman (2004) beskriver en textenhet som ord, meningar eller stycken 

som svarar mot syftet. De valda textenheterna från vårt material placerades i en tabell, därefter 

översattes textenheterna från engelska till svenska. Det är viktigt att vara textnära för att bevara 

innehållet i textenheten. I nästa steg kondenserades de översatta textenheterna, vilket enligt Graneheim 

och Lundman (2004) innebär att förkorta textenheterna utan att förlora kärnan. Efter det sammanförde 



 1

0 

 

vi de textenheter som berörde liknande ämnen. Kategoriseringen fortsatte tills det inte var möjligt att 

sammanföra fler kategorier.  

 

Resultat 

Analysen av artiklarna resulterade i sex kategorier (Tabell 4). Kategorierna presenteras i löpande text 

som illustreras med ett eller flera citat.  

 

Tabell 4 Kategorier (n=6) 

Kategorier 

Att relationen till familjen blev starkare 

Närstående gav stöd och motivation att acceptera och hantera situationen 

Att behöva hjälp från närstående och ha svårt att ta emot den 

Att leva ihop med partnern blev svårare efter skadan  

Ryggmärgsskadan påverkade föräldrarollen 

Begränsningar i umgänget med vänner 

 

Att relationen till familjen blev starkare 

Personer med ryggmärgsskada beskrev att de efter skadan insett vad som är meningsfullt i en relation 

(DeSanto-Madeya, 2006) och att de med denna kunskap börjat prioritera relationerna till närstående 

mer än innan skadan, vilket gjorde att relationerna förbättrades (Isaksson, Skär & Lexell, 2005; 

Isaksson, Lexell & Skär, 2007). Möjligheten att spendera tid med närstående blev också större i och 

med att de hade mer tid för relationer (DeSanto Madeya, 2009; Isaksson, Skär & Lexell, 2005). De 

upplevde att de tack vare skadan kommit närmare sin familj på grund av familjens gemensamma 

upplevelser och förståelse för olyckan (Chun & Lee, 2008). Det unika bandet till närstående skapade 

bra kontakt och förståelse som gav kraft att leva och hjälp i hanteringen av skadan (DeSanto-Madeya, 

2006). De beskrev även att de hade fått stort förtroende för sin partner på grund av de svårigheter som 

de gått igenom tillsammans (Chan, 2000). Det ömsesidiga stödet och den hjälp de både gav och fick 

gjorde att förtroendet för familjen blev större och de kunde prata om alla sina problem med dem (Chun 

& Lee, 2008; Isaksson, Skär & Lexell, 2005).  

 

 "I think I'm closer to my family now than I've ever been because they 

help me with things that I need and I actually help them." (Chun & Lee, 

2008, p. 882) 
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Personer med ryggmärgsskada beskrev i en studie (Chan, 2000) att de i början var livrädda för att bli 

lämnad ensam av sin partner och barn. De kände sig lyckliga då partnern stannade med dem efter 

skadan och engagerade sig i dem, de insåg då att det fanns riktig kärlek i världen. De beskrev hur de 

hade börjat göra olika saker för att underhålla förhållandet och försökte undvika att hamna i konflikter 

med sin partner. Att förhållandet byggde på respekt för varandra var viktigt för att förhållandet skulle 

fungera. Även att diskutera saker regelbundet inklusive skadan gjorde att förhållandet kunde hålla sig 

starkt. I en studie (Isaksson, Skär & Lexell, 2005) beskrev personer med ryggmärgsskada att de hade 

blivit mer ödmjuka och toleranta i relationen till närstående.  

 

“It‟s the power of love which enables us to stay together. I have much 

confidence in my wife since we have gone together a lot of difficulties 

together. The onset of disability means nothing to us.” (Chan, 2000, p. 

769) 

 

Närstående gav stöd och motivation att acceptera och hantera situationen 

Under det tidiga skedet efter ryggmärgsskadan var stödet från närstående viktigt för att den drabbade 

personen skulle kunna acceptera och hantera sin skada (Pearcey, Yoshida & Renwick, 2007). De 

upplevde att familjen hade varit mycket stödjande efter skadan, både känslomässigt och praktiskt, 

(DeSanto-Madeya, 2009; Isaksson, Skär & Lexell, 2005) samt att närstående alltid hade funnits 

tillgängliga för dem när de behövde hjälp (Chun & Lee, 2008; Isaksson, Skär & Lexell, 2005). Att 

närstående visade att de brydde sig och gav uppmuntran beskrevs som stödjande (Rintala, Young, 

Spencer & Bates, 1996). Många vänner var också en stor hjälp i processen att acceptera skadan 

(Pearcey, Yoshida & Renwick, 2007).  

 

Personer med ryggmärgsskada ansåg att det ansvar de kände för sina barn var en stark motiverande 

faktor som fick dem att arbeta hårt med rehabiliteringen (Rintala, Young, Spencer & Bates, 1996). De 

kunde i vissa fall bli motiverade att använda sig av sina hjälpmedel tack vare närstående (Pearcey, 

Yoshida & Renwick, 2007). Genom stöd från familjemedlemmar kände de sig bättre till mods och 

upplevde att situationen blev lättare att handskas med (Rintala, Young, Spencer & Bates, 1996). Detta 

stöd från närstående kunde även hjälpa dem att finna motivation till att vilja sysselsätta sig (Isaksson, 

Lexell & Skär, 2007).  

 

“Then my wife came in and told me „You got two sons at home. I can‟t 

raise them on my own. If you want to watch them grow up, you‟ll have to 
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start getting in that wheelchair. She, she made me smarten up and I 

started to get in the wheelchair with…her pushing” (Pearcey, Yoshida & 

Renwick, 2007, p. 213) 

 

Familjens stöd under rehabiliteringen hjälpte till att komma tillbaka till tillvaron efter skadan (Suddick 

& O´Neill, 2009) och de ansåg också att relationerna till närstående gav motivation under 

rehabiliteringen (Pearcey, Yoshida & Renwick, 2007). Viktigt var också att ha vänner med sig när de 

lärde sig att göra saker på ett nytt sätt (Isaksson, Lexell & Skär, 2007) och att kunna känna tillit till 

familjen vid de dagliga aktiviteterna utan att känna skam (Chun & Lee, 2008).  

 

Att behöva hjälp från närstående och ha svårt att ta emot den 

Att drabbas av en ryggmärgsskada innebar att bli beroende och behöva hjälp (Isaksson, Lexell & Skär, 

2007; Rintala, Young, Spencer & Bates, 1996). Personer med ryggmärgsskada beskrev hjälpen från 

närstående som någonting nödvändigt för att klara av sin situation och att de utan dem inte vetat hur de 

skulle ha klarat sig (Isaksson, Lexell & Skär, 2007). Närstående hjälpte till med allt från att ta hand om 

barnen till att hjälpa till med rehabiliteringen (Rintala et al., 1996). När närstående hjälpte till för 

mycket gav det känslor av att vara överbeskyddad (DeSanto-Madeya, 2006; Isaksson, Skär & Lexell, 

2005; Pearcey, Yoshida & Renwick, 2007) och osjälvständig (Isaksson, Skär & Lexell, 2005; Pearcey, 

Yoshida & Renwick, 2007).  

 

“He helps me so much that it is amazing. I don‟t know how I should have 

managed the situation if he had not been there; I guess that I would have 

been very depressed.” (Isaksson, Lexell & Skär, 2007, p. 26) 

 

De upplevde det svårt att ta emot hjälp från främmande personer då de inte litade på någon annan än 

sina närstående (Chun & Lee, 2008). De beskrev däremot också att en vän inte ska vara en hjälpare 

(Isaksson, Lexell & Skär, 2007) och att familjen inte ska ta hand om en då det inte fungerar bra 

DeSanto-Madeya, 2006). I studier (DeSanto-Madeya, 2006; Suddick & O’Neill, 2009) beskrevs att de 

kunde råka såra närstående som hjälpte dem genom att de betedde sig oförskämt.  

 

“Having family take care of you doesn‟t work well. You say things you 

don‟t mean because you are in a situation that you can‟t help yourself. You 

might say something hurtful or they may say something. People get hurt 

and it is hard to get over that hurt.” (DeSanto-Madeya, 2006, p. 279) 

 

Att behöva mycket hjälp resulterade i känslor av att vara en belastning (Rintala et al., 1996; Chan, 
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2000). Vården kring dem beskrevs som en känslomässig börda som påverkade närstående, och de 

önskade att de var mer kapabla att ta hand om sig själva så att de närstående inte skulle behöva lägga 

all deras tid på det. Att närstående tog hand om dem gjorde att de kände att de hade en skuld gentemot 

dem (Chan, 2000). Det beskrevs att de ibland visste att deras närstående inte ville hjälpa dem vid alla 

tillfällen men att de ändå tvingades be om hjälp, vilket kändes svårt då de inte ville belasta närstående 

med sina bekymmer (Rintala et al., 1996).  

 

“I wish I could be more capable in caring myself so that my wife would 

have not spent all her time in caring me. Even a little improvement could 

have been a great help.” (Chan, 2000, p. 771) 

 

Att leva ihop med partnern blev svårare efter skadan 

Förhållandet till närstående kunde i vissa fall bli svårt för personer som lever med ryggmärgsskada och 

löften om att ta hand om varandra i nöd och lust kunde komma att brytas (Chan, 2000). Personer med 

ryggmärgsskada beskrev i en studie (Richards, Tepper, Whipple & Komisaruk, 1997) känslor av 

besvikelse på sin partner och de upplevde att de blev övergivna av sin partner för att denne inte klarade 

av att hantera situationen. I en studie (Chan, 2000) beskrevs att det hörde till vardagen att bli behandlad 

elakt och att få höra sin partner göra sig lustig över en på grund av skadan. Önskan var stor om att 

partnern inte skulle behandla en så elakt.  

 

“I still remember that he made a joke to me that it would be better for him 

to have 2 wives. This made me felt very sad. I wish that he would not 

treated me so cruelly.” (Chan, 2000, p. 767) 

 

Att leva ihop efter en ryggmärgsskada kunde bli svårare än innan och en del upplevde att deras partner 

var förnärmad av skadan. Personer som tidigare haft svårt att kommunicera slutade helt att prata med 

varandra och en irritation och bitterhet växte fram. Att uppleva att partnern kände frustration över att de 

tog lång tid på sig vid dagliga aktiviteter gav känslan av att bli behandlad illa (Chan, 2000). 

 

”However, she still shows impatience when I occupy the toilet for a 

longer time. I just wonder why she treats me like this” (Chan, 2000, p. 

767)  

 

I en studie (Chan, 2000) beskrevs hur personer drabbade av ryggmärgsskada upplevde att det var deras 

skyldighet att skilja sig från sin partner så att denne skulle slippa leva med någon med handikapp. I en 

annan studie (Richards, Tepper, Whipple & Komisaruk, 1997) beskrevs att samtidigt som de tänkte på 
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sin partner och inte ville utsätta dem för sitt handikapp så önskade de ändå att partnern skulle stanna. 

 

Ryggmärgsskadan påverkade föräldrarollen 

Att som förälder få en ryggmärgsskada kunde innebära att måsta konfrontera negativa attityder från 

omgivningen gentemot förmågan att vara förälder. De kunde få höra att omgivningen trodde att 

relationen till deras barn var mycket begränsad, att de inte kunde vara delaktiga i barnuppfostran, att 

barnets koncentrationssvårigheter berodde på deras funktionshinder och att omgivningen inte kunde 

förstå hur de kunde vara föräldrar överhuvudtaget (Duvdevany, Buchbinder & Yaacov, 2008).  

 

“I´m sure they pity me. They don´t understand how someone like me can 

be a father at all. How does he manage? What does he do with his 

children?” (Duvdevany, Buchbinder & Yaacov, 2008, p. 1024)  

 

Föräldrar med ryggmärgsskada beskrev i en studie (Duvdevany, Buchbinder & Yaacov, 2008) att de 

fruktade att barnen inte skulle acceptera handikappet och att barnen skulle skämmas över dem i sociala 

sammanhang och bland sina vänner. När de först skulle träffa sina barn efter skadan fruktade de även 

att barnen skulle avvisa fysisk kontakt med dem, vilket de i vissa fall också gjorde. För att kunna lämna 

oron om att barnen inte accepterade dem och att de skämdes över dem behövde föräldrarna bekräftelse 

av sina barn som visade på att barnen accepterade dem även utanför familjen och bland sina vänner  

 

“When we entered the kindergarten for the first time with my daughters, 

for a birthday party or holiday celebration. I don‟t remember which, I 

wanted to see the kids reactions. If there would be that… I looked for that 

something in their eyes, their behavior, and their reactions. I‟ve never 

spoken about this before. I received such a warm, loving response, my 

daughters hugged and kissed me and called out “Daddy, Daddy!” And I 

even felt ashamed that I‟d had those thoughts, that I hadn‟t trusted them.” 

(Duvdevany, Buchbinder & Yaacov, 2008, p. 1025)  

 

Förutom att de var oroliga över att barnen skulle få en negativ inställning till funktionshindret, så var de 

också oroliga över att barnen skulle få en negativ bild och inställning till personer med funktionshinder 

i samhället. Genom öppna diskussioner och genom att visa barnen att det fanns människor med 

funktionshinder som levde ett bra liv hoppades föräldrarna kunna påverka barnens inställning till det. 

De försökte även att vara uppmärksam på hur barnen hanterade och upplevde funktionshindret för att 

kunna skapa en dialog med dem kring det, och att inte känna sig hotad av barnens kränkande 

kommentarer utan se det som en möjlighet att ändra barnens inställning till funktionshindret 
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(Duvdevany, Buchbinder & Yaacov, 2008). 

 

Upplevelser av att inte kunna vara den förälder som innan skadan gjorde de ryggmärgsskadade 

föräldrarna ledsna, de kände att de inte kunde återuppta föräldrarollen igen (Chan, 2000). De kände 

begränsningar när de var utomhus med barnen då de inte kunde utföra alla aktiviteter som tidigare 

(Chan, 2000; Isaksson, Skär & Lexell, 2005) och de kände sig tvingade att dela upp uppgifterna kring 

barnet med partnern på grund av detta (Isaksson, Skär & Lexell, 2005). I en studie (Duvdevany, 

Buchbinder & Yaacov, 2008) beskrevs att de kände att barnen saknade någonting när de inte kunde leka 

med dem och barnen kunde jämföra dem med andra föräldrar, vad andra föräldrar kan göra som inte de 

kan. För att bygga upp barnens förtroende för sin kompetens och förmågor trodde föräldrarna på att 

förklara för sina barn om sitt funktionshinder och de betonade sina förmågor gentemot barnen för att 

stärka bilden av dem som en duktig förälder  

 

“Daddy can do a lot of other things, and I‟ll give her examples of the 

things I‟m doing with her that day. She compares me to other fathers that 

maybe do all the things…” (Duvdevany, Buchbinder & Yaacov, 2008, p. 

1027) 

 

Begränsningar i umgänget med vänner 

Att bli socialt begränsad på grund av en ryggmärgsskada upplevdes som en stor förlust. Inte sällan hade 

personer med ryggmärgsskada ett rikt socialt liv med många vänner och aktiviteter innan 

ryggmärgsskadan. På grund av skadan blev frånvaron från jobb och fritid stor och det upplevdes svårt 

att hålla kontakten med vänner och kollegor (Isaksson, Lexell & Skär, 2005; Isaksson, Skär & Lexell, 

2007). Det upplevdes som svårt att vara social i de situationer där det krävdes, och att skapa nya 

kontakter var också svårare än innan skadan. Vissa ansåg att den uteblivna kontakten med vänner bara 

kunde skyllas på dem själva (Pearcey, Yoshida & Renwick, 2007).  

 

“socially, it‟s, it‟s still more difficult than it was prior to my injury. 

Contacts are more difficult to make” (Pearcey, Yoshida & Renwick, 2007, 

p. 214) 

 

Att inte längre kunna utföra samma aktiviteter som innan skadan upplevdes som en stor del av det 

sociala problemet. De vänner som de tidigare umgåtts med och som bjudit med dem på aktiviteter 

började undvika dem på grund av handikappet oavsett vilken relation de hade innan skadan (Chun & 

Lee, 2008; DeSanto-Madeya, 2009; Suddick & O´Neill, 2009). Att uppleva känslor av sorg när gamla 
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goda vänner inte ville träffa en överhuvudtaget beskrevs av de skadade (Isaksson, Skär & Lexell, 

2005). I vissa fall beskrevs att vännerna stannade hos dem och försökte umgås som innan skadan men 

att vännerna hade väldigt svårt att hantera situationen (Suddick & O´Neill, 2009).  

 

"90% of my friends are no longer in communication; they avoid me after 

the injury. They were friends I made through activities when I could no 

longer do the activities, they disappeared" (DeSanto-Madeya, 2009, p. 

63) 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av relationen till närstående 

efter förvärvad ryggmärgsskada. Resultatet baserades på 11 vetenskapliga artiklar som resulterade i sex 

kategorier: Att relationen till familjen blev starkare; närstående gav stöd och motivation att acceptera 

och hantera situationen; att behöva hjälp från närstående och ha svårt att ta emot den; att leva ihop med 

partnern blev svårare efter skadan; ryggmärgsskadan påverkade föräldrarollen;   

begränsningar i umgänget med vänner.  

 

I kategorin att relationen till familjen blev starkare framkom att personer med ryggmärgsskada insett 

vad som är viktigt i livet och därmed börjat prioritera relationer till närstående. De upplevde en bättre 

kontakt till närstående och att de kommit närmare sin familj. På grund av de svårigheter som de 

gemensamt gick igenom ökade känslan av förtroende till närstående. Personer med kritisk sjukdom 

beskrev i studier att de insett värdet av familjen (Engström och Söderberg, 2007; Prince-Paul, 2008). 

De beskrev hur de på grund av upplevelsen av sjukdomen kommit närmare familjen och att sjukdomen 

gett en medvetenhet om vilka personer som var viktiga i livet (Engström och Söderberg, 2007). I en 

studie (Jumisko, Lexell & Söderberg 2009) beskrevs att personer med traumatisk hjärnskada 

uppskattade ömheten som familjen gav mer än någonsin tidigare och de ville visa uppskattning och 

kärlek till familjen. I denna litteraturstudie beskrev personer med ryggmärgsskada att de var lyckliga då 

partnern stannade och att de hade börjat göra saker för att förhållandet skulle fungera, att diskutera 

saker regelbundet och att respektera varandra var avgörande för att förhållandet skulle hålla sig starkt. 

Personer med traumatisk hjärnskada beskrev i en studie (Jumisko, Söderberg & Lexell, 2005) vikten av 

att diskutera saker som upplevdes som problem för förhållandets överlevnad. Personer med allvarlig 

sjukdom berättade i en studie (Prince-Paul, 2008) att de insett betydelsen av att upprätthålla nära 

relationer och att det därför var viktigt att underhålla förhållandena genom att uttrycka kärlek och 

tacksamhet.   
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I kategorin närstående gav stöd och motivation att acceptera och hantera situationen beskrev personer 

med ryggmärgsskada stödet från närstående som viktigt för att kunna acceptera och hantera skadan. 

Familjen gav både känslomässigt och praktiskt stöd. Kvinnor med bröstcancer beskrev i en studie 

(Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004) närstående som den främsta källan för praktiskt och emotionellt 

stöd. I en annan studie uttryckte kvinnor med reumatoid artrit att de var tacksamma för det stöd som 

närstående gav och att stödet gav energi att orka leva vidare (Hwang, Kim & Jun, 2004). Vidare 

beskrev personer med ryggmärgsskada i denna litteraturstudie att barnen var en starkt motiverande 

faktor att arbeta hårt med rehabiliteringen. Kvinnor med multipel skleros beskrev i en studie (Olsson, 

Lexell & Söderberg, 2008) att barnens beroende och förväntningar var en stor orsak till att kämpa i det 

dagliga livet och att kliva upp på morgonen.  

 

I kategorin att behöva hjälp från närstående och ha svårt att ta emot den beskrevs hjälpen från 

närstående som nödvändig för att klara av situationen. Närstående hjälpte till med allt från att ta hand 

om barnen till att hjälpa till med rehabiliteringen. Personer med ryggmärgsskada beskrev att de utan 

närstående inte vetat hur de skulle ha klarat sig, men att behöva hjälp från närstående även gav känslor 

av att vara en belastning. Att ta emot hjälp från närstående kändes bättre än att ta emot hjälp från 

främmande personer men de beskrev också att hjälp från närstående inte fungerade bra. I studier 

beskrevs att närstående var en hjälp i rehabiliteringen (Engström & Söderberg, 2007; Lefebvre, 

Cloutier & Levert, 2008) och att de hjälpte att klara av vardagen (Lefebvre, Cloutier & Levert, 2008; 

Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Personer med kritisk sjukdom beskrev att närstående var 

redskap som möjliggjorde för dem att göra olika saker och att de inte visste hur de skulle ha klarat sig 

utan dem. Samtidigt som de helst tog emot hjälp från närstående upplevde de känslor av beroende och 

skuld (Engström & Söderberg, 2007) och de ville inte vara en börda (Öhman, Söderberg & Lundman, 

2003). I en studie (Chen & Boore, 2008) beskrev närstående till personer med ryggmärgsskada att de 

omöjligt kunde förbereda sig för hur livet skulle utvecklas efter att deras närstående fått en skada som 

berövade denne dess möjlighet att klara sig själv. De upplevde det som att deras eget liv blev lidande då 

det hela tiden fick hjälpa den skadade i dagliga aktiviteter och därmed fick sätta sina egna och resten av 

familjens behov åt sidan. De närstående beskrev även en känsla av att vara mer stressade än den 

skadade.      

 

I kategorin att leva ihop med partnern blev svårare efter skadan framkom att förhållandet till partnern 

kunde bli svårt. Personer med ryggmärgsskada berättade att de kunde känna sig besvikna och övergivna 
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av sin partner för att han eller hon inte klarade av situationen. Inträffandet av ryggmärgsskadan kunde 

innebära att de gick skilda vägar i förhållandet. När partnern stannade gav det känslor av lycka men när 

partnern inte stannade gav det känslor av besvikelse och övergivenhet. Personer beskrev i en studie 

(Berg & Upchurch, 2007) att kronisk sjukdom innebar utmaningar för äktenskapet och att sjukdomen 

både kunde öka och minska den äktenskapliga tillfredsställelsen. I en annan studie (Wood & Yurdakul, 

1997) beskrevs att äktenskapliga förhållanden påverkades av traumatisk hjärnskada och att förhållandet 

ofta slutade i separation eller skilsmässa. Att det ibland kunde bli omöjligt att leva ihop med partnern 

efter traumatisk hjärnskada beskrevs i en studie (Jumisko, Lexell och Söderberg 2005). Personer med 

traumatisk hjärnskada berättade att de förstod att partnern inte kunde acceptera att de hade förändrats 

som person (Jumisko, Lexell och Söderberg 2005). 

 

I kategorin ryggmärgsskadan påverkade föräldrarollen beskrev personer med ryggmärgsskada att de 

möttes av misstro från omgivningen när det gällde delaktighet i barnens uppväxt. De upplevde att andra 

människor ansåg att de omöjligt kunde vara en lika bra förälder som friska personer. De uttryckte även 

en rädsla för att barnen inte skulle acceptera handikappet utan istället skämmas för dem eller få en 

konstig uppfattning om personer med funktionshinder, därför ansåg de att det var viktigt att föra en 

öppen diskussion med sina barn. I en studie (Jumisko, Lexell & Söderberg, 2005) beskrev personer 

med traumatisk hjärnskada att de upplevde en rädsla för att förstöra sina barns liv. Det var vanligt med 

känslor av sorg och ångest på grund av att man inte var en frisk förälder och att höra barnen uttrycka 

önskningar om en frisk förälder var ledsamt. Personerna beskrev också att det kändes viktigt att leva ett 

så normalt liv som möjligt trots skadan för att skydda barnen från att ta på sig för mycket ansvar.  

 

Föräldrar med cancer beskrev i en studie (Helseth & Ulfsaet, 2004) att sjukdomen gjorde att deras liv 

kom ur balans och tog så mycket energi att stämningen i familjen förändrades. De beskrev det som 

otroligt att man kan anpassa sig så väl till den typen av förändring det innebar när en familjemedlem 

blev allvarligt sjuk. Prioriteringarna inom familjen förändrades och högsta prioritet var att barnen 

skulle känna välmående, till skillnad från innan sjukdomen när vardagliga, triviala saker också kändes 

väldigt viktiga. Föräldrarna kände att det var viktigt att informera barnen om sjukdomen, men det fanns 

även en oro över hur mycket barnen förstod, såg och tänkte. Känslor av skuld fanns också då 

föräldrarna upplevde att de inte alltid orkade göra det de önskade med och för barnen på grund av sin 

sjukdom.   

 

I kategorin begränsningar i umgänget med vänner beskrev personer med ryggmärgsskada att de blivit 
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socialt begränsade. Att de på grund av skadan inte kunde delta i aktiviteter var en stor del av problemet. 

De vänner som brukade bjuda med dem på aktiviteter hade börjat undvika dem och de kände sorg då 

gamla goda vänner inte ville träffa dem mer. Personer med traumatisk hjärnskada beskrev att de hade 

färre vänner än innan skadan (Charles, Butera-Prinzi & Perlesz, 2007; Jumisko, Söderberg & Lexell, 

2005; McCabe et al., 2007). Anledningen till att vännerna försvann var att de inte kunde göra allt som 

de brukade göra tillsammans, och att vännernas reaktioner på skadan begränsade umgänget (Charles, 

Butera-Prinzi & Perlesz, 2007; McCabe et al., 2007). Att förlora vännerna upplevdes som en enorm 

sorg. De uttryckte bitterhet och besvikelse när vänner som de umgåtts mycket med slutade höra av sig. 

Personer med traumatisk hjärnskada berättade att de efter skadan insett vilka som var deras riktiga 

vänner. Att vänner stannade trots skadan och gav stöd resulterade i känslor av tacksamhet och värme 

(Jumisko, Söderberg & Lexell, 2005). Vänner till kritiskt skadade personer beskrev i en studie 

(Donovan-Kicken & Bute, 2008) att känslor av osäkerhet kunde påverka relationen och att de kunde 

uppleva ångest, obehag och oro över vad de skulle säga eller hur de skulle reagera gentemot vännen 

med skada och att det gjorde att umgänget minskade.  

 

Omvårdnadsinterventioner  

För sjuksköterskor är det viktigt att i omvårdnaden av personer med ryggmärgsskada även arbeta med 

närstående. Det är av stor vikt att hjälpa närstående i hanteringen av den nya situationen för att främja 

välbefinnande och behålla samhörigheten i familjen (Kautz & Van Horn, 2009). Enligt Antonovsky 

(2005, s.45) innebär hanterbarhet upplevelsen av att det finns resurser till förfogande, som kan möta de 

krav som stimulis ställer. Resurser kan till exempel vara vänner, familj eller vårdpersonal. Har en 

person en hög känsla av hanterbarhet kommer denne inte känna sig som ett offer eller känna sig 

orättvist behandlad av livet. Gill (1999) menar att omvårdnadsinterventioner vid ryggmärgsskada kan 

hjälpa både den skadade personen och familjen att anpassa sig, hantera situationen och så småningom 

försonas med den traumatiska händelsen som inträffandet av en ryggmärgsskada innebär. 

 

Som intervention för att stödja samhörigheten i familjen kan sjuksköterskan möjliggöra för 

kommunikation mellan familjemedlemmarna, detta genom att exempelvis föra fram ämnen som kan 

upplevas som problem för familjen men som de inte pratar om med varandra (Kautz & Van Horn, 

2009). I en studie (Gill, 1999) beskrivs att närstående och personen med ryggmärgsskada behöver ha 

öppna diskussioner med varandra, men att närstående ofta undviker att diskutera känslor för att de är 

rädda att säga fel saker.  
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Under rehabiliteringen kan sjuksköterskor också stödja samhörigheten mellan patient och närstående 

genom att uppmuntra dem att ägna sig åt aktiviteter tillsammans. Att äta tillsammans även då den 

skadade familjemedlemmen inte bodde hemma kunde väcka känslor av samhörighet och hjälpa 

familjen att förstå och hantera handikappet (Kautz & Van Horn, 2009). Personer med traumatisk 

hjärnskada beskrev att de mådde bra när de kunde ägna sig åt aktiviteter tillsammans med sina 

närstående, att det fick dem att tänka på de närstående och inte bara den egna skadan (Jumisko, Lexell 

& Söderberg, 2009).  

 

Rådgivning och undervisning är en intervention som sjuksköterskan kan använda sig av. Genom 

undervisning kan sjuksköterskan hjälpa att se möjligheter och inte bara hinder i situationen (Gill, 

1999). Antonovsky (2005, s. 44) beskriver att om en person har en hög känsla av begriplighet upplevs 

ett stimuli, oavsett dess önskvärdhet, som information som är strukturerad, ordnad, sammangängande 

och tydlig. Närstående till personer med traumatisk hjärnskada beskrev i en studie (Jumisko, Lexell & 

Söderberg, 2007) att information och förklaringar som anpassades till deras behov underlättade det 

dagliga livet. De ville få samma information som personen med traumatisk hjärnskada för att kunna 

vara ett bättre stöd. Personer med cancer beskrev i en annan studie (Hinds & Moyer, 1997) att 

information och råd från sjuksköterskan upplevdes som stödjande.  

 

I en studie (Kautz & Van Horn, 2009) beskrivs att när sjuksköterskan går in i en patients rum med 

familjemedlemmarna närvarande bör hon uppmärksamma och kommentera att familjen är där just då, 

hon kan uppmärksamma blommorna som någon gett eller kommentera tv-programmet som 

familjemedlemmarna tittar på och verkligen visa att hon ser dem, allt för att de ska leva i nuet och inte 

oroa sig och fundera på problem som kan komma längre fram (Kautz & Van Horn, 2009). Slutligen kan 

aktivt lyssnande, ett empatiskt förhållningssätt, omtanke och värme från sjuksköterskan göra att både 

patientens och dennes närståendes ångest och sorg minskar. Genom sitt förhållningssätt och sin attityd 

kan sjuksköterskan inge hopp som är väldigt viktigt i den svåra situation som inträffandet av en 

ryggmärgsskada innebär, den som inte känner hopp känner förtvivlan (Gill, 1999). 

 

Metoddiskussion 

Eftersom vi ville undersöka personers subjektiva upplevelse av relationer till närstående efter en 

förvärvad ryggmärgsskada valde vi att göra litteraturstudien enligt manifest kvalitativ innehållsanalys . 

(jfr. Graneheim och Lundman, 2004). Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 86) lämpar sig 

denna typ av analys eftersom avsikten är att studera fenomen och tolka personers mening, upplevelser 
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och erfarenheter.  

 

När en kvalitativ studie värderas finns det fyra punkter som är viktiga för att få en uppfattning om 

tillförlitligheten: pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftbarhet. Trovärdighet visar på måttet 

av sanning i studien (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver att trovärdighet påverkas av vilken metod man har valt och hur väl den passar det man vill 

undersöka. Det är också viktigt att ta ut passande textenheter, som varken är för korta och fattiga eller 

långa och svårhanterliga, då detta ökar risken för att tappa innehåll i enheterna. När vi översatte 

textenheterna arbetade vi för att vara så textnära som möjligt och behålla den nyans och kärna som var 

det huvudsakliga. Eftersom textenheterna först översattes från engelska till svenska och sedan 

kondenserades kunde viss nyans gå förlorad, dels på grund av att artiklarna var skrivna på engelska 

som inte är vårt första språk, och dels på grund av vår begränsade kunskap och erfarenhet av manifest 

kvalitativ innehållsanalys.  

 

Pålitlighet i den kvalitativa studien hjälper läsaren att följa forskarens väg och visa hur dennes 

slutsatser har uppnåtts (Holloway & Wheeler, 2002). I våra tabeller har vi tydligt visat hur vi gick till 

väga för att finna de artiklar som analyserades och sedan bildade resultatet. Efter kvalitetsgranskning 

av artiklarna enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 156-157) valde vi artiklar av medel och 

hög kvalitet.  

 

Ett annat mått på tillförlitlighet är i vilken grad resultatet kan överföras till andra sammanhang. 

Holloway och Wheller (2002) menar att överförbarhet visar om resultatet av studien kan överföras till 

liknande situationer, alltså om förvärvade kunskaper i ett sammanhang kan vara relevanta även i ett 

annat. Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) att överförbarhet är något som är upp till läsaren 

att avgöra och som ökar om resultatet presenteras på ett sådant sätt att läsaren själv kan söka alternativa 

tolkningar. Det resultat vi fick fram genom vår litteraturstudie kunde vara överförbart på andra 

sammanhang, till exempel genom kunskap om vilka svårigheter personer med ryggmärgsskada kunde 

uppleva i sina relationer till närstående. Något vi uppmärksammade var att deltagarna i artiklarna kom 

från väldigt spridda kulturer med olika syn på personer med sjukdom som medför funktionshinder.  

 

Bekräftbarhet innebär att läsaren ska kunna spåra den data studien innehåller till dess källa. Resultatet 

ska utgå från det syfte forskaren har med sin studie och inte spegla forskarens tidigare antaganden eller 

förutfattade meningar (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). I vår litteraturstudie framgår referenser 
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till alla de källor vi använt oss av.   

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie visar att relationer till närstående för personer med ryggmärgsskada påverkades 

på olika sätt. Relationen till familjen kunde bli starkare och förtroendet kunde öka. Ryggmärgsskadan 

kunde däremot även göra att närstående inte klarade av situationen, vilket resulterade i att partnern eller 

vännen lämnade personen med ryggmärgsskada eller slutade höra av sig. I litteraturstudien framkom att 

relationer till närstående var viktiga för personer med ryggmärgsskada för att de bidrog till att kunna 

acceptera och hantera skadan, närstående gav kärlek och stöd samt motivation till att komma tillbaka 

till tillvaron.   

 

Genom denna litteraturstudie kan sjuksköterskor få en inblick i hur personer med ryggmärgsskada 

upplever relationen till närstående och på så sätt möta behov som finns. Vi anser att sjuksköterskan i 

omvårdnaden bör stödja relationen till närstående hos personer med ryggmärgsskada då dessa 

relationer är viktiga. Detta genom omvårdnadsinterventioner som möjliggör för kommunikation mellan 

personen med ryggmärgsskada och närstående, genom uppmuntran till aktivitet tillsammans samt 

genom rådgivning och information till både personen med ryggmärgsskada och närstående.   
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