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Abstrakt 
Personer med rörelsehinder möter begränsningar i sitt vardagsliv 
som ställer särskilda krav på anpassning och tillgänglighet. 
Möjligheterna att delta i aktiviteter minskar då miljö och attityder 
inte tillåter detta. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 
vuxna personers upplevelser av att leva med rörelsehinder. Vi 
gjorde en artikelsökning som resulterade i tretton vetenskapliga 
artiklar motsvarande syftet. Dessa analyserades med en kvalitativ 
manifest innehållsanalys, och resulterade i fyra kategorier: att 
känna mening med livet genom strategier, oberoende och kontroll, 
att möta andras attityder, att känna sig utanför och få minskat 
självförtroende och att behöva vårdpersonal som är kunniga och 
medvetna om rörelsehinder. Personer med rörelsehinder måste 
bemötas efter sina individuella förutsättningar och få vara delaktiga 
i hur de enklast och med minst hjälp utifrån kan genomföra 
undersökningar och behandlingar liksom alla andra. 
 
Nyckelord: strategier, oberoende, attityder, utanförskap och kunnig 
vårdpersonal. 
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Rörelsehinder kan definieras genom att ett eller flera av följande tillstånd föreligger: 

försvagad eller obefintlig styrka, problem med fingrarna eller med gången, stående 

eller trappor, svårigheter med att kliva ur sängen eller att lämna hemmet, svårigheter 

med att lyfta och problem med stelhet, smärta, ryckningar eller kramper (Bernell, 

2003). 

                   
Enligt Carter och Markham (2001) finns det två sätt att se på rörelsehinder. Det ena 

är den medicinska modellen som lägger problemet hos personen med rörelsehinder 

medan den sociala modellen ser det som att rörelsehindret snarare finns i samhället 

än hos den enskilde individen. Den medicinska modellen gör att en person med 

rörelsehinder får frågor om vad dennes medicinska benämning på rörelsehinder är. 

Detta leder till att frågandet ofta tar slut där utan att det blir vidare klarhet i vad som 

egentligen är hindret till att leva ett aktivt liv efter egna behov. Den sociala modellen 

börjar med frågan om vad som är de barriärer som gör att ett aktivt liv inte kan 

uppfyllas efter egna önskemål om det så handlar om trappor, telefoner eller annat. 

Turnbull och Stowe (2001) talar om fem olika modeller som beskriver hur människor 

tänker om rörelsehinder och förnuftiga handlingssätt kring rörelsehindret. De 

omfattar mänsklig kapacitet, allmänhet, kultur, etik och filosofi och teknologi. Olika 

myndigheter, familjemedlemmar och folk i allmänhet reagerar med olika 

infallsvinklar som grund och därför också kommer med olika lösningar för vad som 

skulle vara bra för den enskilde personen med rörelsehinder.  

 

Medicinen och omvårdnaden har sett på människan och kroppen som sjukdom, som 

ickefunktionell, skadad eller på annat sätt otillräcklig. De som sett till den friska 

människan och kroppen har varit dansare, idrottare och formgivare för mode. De 

senaste årtiondena har synen förändrats alltmer efter att forskningsmetoderna 

utvecklats gällande observation, analys och hypotestestning (Madjar, 1997). I 

omvårdnad har hälsa beskrivits som behovsuppfyllelse, optimalt välbefinnande, en 

process av att växa och bli något, att vara hel och att maximera utvecklingen av den 

egna potentialen (Jones & Meleis, 1993). Framförallt fenomenologin har givit 

beskrivningar av att kroppen är inte bara en biologisk byggnad utan också grunden 

för människans existens och därmed början till förståelsen för mänsklig erfarenhet. 



 4

Här finns det sociala och kulturella inbyggt liksom gester och vanor som gör varje 

individ till den vi är. När vi upplever hälsa tänker vi sällan på vad som händer i oss 

till exempel vid andning eller kroppsposition. För många är det omedvetenheten om 

kroppen eller den organiska stillheten som betyder hälsa. Det är först när vi råkar ut 

för skada eller sjukdom som vi blir medvetna om ansträngningen med att andas eller 

röra på oss (Madjar, 1997). 

  

Vid kronisk sjukdom, och därmed också vid rörelsehinder, som kvarstår hela livet 

eller åtminstone en längre tid, krävs en hel del livsstilsförändringar (Narayanasamy, 

2002). Enligt Burbach och Babbitt (1993) finner många personer med rörelsehinder 

hjälp i att klara av att leva med sitt handikapp med hjälp av humor. Det blir ett sätt att 

bygga solidaritet inom den egna gruppen, fungera som social aggression och att 

vända tragedi till komedi. Humorn fungerar som ett sätt att lösa upp skillnader 

mellan olika grupper, blir ett instrument för social reform, förminskar en grupps 

nackdelar och tar bort barriärer mellan olika grupper. Lindsey (1996) beskriver 

hälsoupplevelser hos personer med kronisk sjukdom och funktionshinder. Dessa är 

alltifrån att nå innehållsligt värdefulla relationer till andra till att hitta egna vägar att 

se sin egen kapacitet och använda sig av den. Det handlar om att ha humor och 

uppleva vitalitet och passioner. Det är dock inte alla som upplever en positiv känsla 

av sin sjukdom eller sitt funktionshinder. En del beskriver mer hur den egna 

identiteten försvagas. Relationerna till en del andra blir mer problematiska och 

spända. De kan inte tala om någon större känsla av insikt i vare sig världen, sig själv 

eller den mänskliga naturen (Lindsey, 1995). 

 

Personer som lever med kronisk sjukdom eller annat kroniskt tillstånd går igenom en 

personlig kamp. I det läget är sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner innefattande 

känsla, stöd och gehör för personens och de närståendes andliga behov viktiga 

handlingar (Narayanasamy, 2002). Nolan och Nolan (1999) beskriver att de 

interventioner som inom sjukvården riktas till människor med rörelsehinder ska vara 

ett stöd för dem att utvecklas personligt i sin situation. I detta ska fokus ligga på 

rörelsehindret och på ökning av den fysiska förmågan. Begreppet empowerment, på 

svenska bemyndigande eller att bli stärkt i sin egen kraft, handlar om att stötta 

människor i att se med kritisk medvetenhet på olika situationer i sina liv för att få 

dem att bemästra sin omgivning i syfte att vinna självbestämmande. Förhoppningsvis 
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upplever en människa med denna kunskap en större energi, välbefinnande och 

effektivitet i förhållande till sin hälsopotential (Jones & Meleis, 1993).   

Inom vårdens alla områden möter man personer med rörelsehinder. Det finns många 

anledningar till ett rörelsehinder men gemensamt för alla människor är behovet av att 

leva ett fullt liv och ha en tillfredställande hälsa. Utifrån sett har personer med 

rörelsehinder ett tydligt handikapp varför de av en oförstående omgivning kan mötas 

med fördomar och blir behandlade som mindre vetande. Det känns viktigt att lyfta 

fram deras situation så att de inom sjukvården slipper mötas av fördomar och blir 

sedda som de personer de är. Vårdpersonal behöver vara insatt i hur de ska bemöta 

personer med rörelsehinder. I denna litteraturstudie var syftet att beskriva vuxnas 

upplevelser av att leva med rörelsehinder. 

 

Metod 

Litteratursökning 

Sökningen utfördes via databaserna Academic search elite och Medline, Cinahl samt 

psykinfo. Sökorden vi använde var wheelchair, health, lived experience, disability, 

impairment, nursing, cerebral palsy. Dessa sökord kombinerades på olika sätt. Vi 

exkluderade children för att få ett material som behandlar vuxna. Efter upprepade 

sökningar fann vi 13 artiklar som motsvarade vårt syfte (Tabell 1) och dessa har vi 

använt i vår analys. 

 

Analys 

Artiklarna analyserades med hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys. Detta är ett 

sätt att analysera på ett objektivt och systematiskt sätt för att finna slutsatser i talad, 

visuell eller skriven data. Målet är att summera informationsinnehållet (Downe-

Wamboldt, 1992). Enligt Polit och Hungler (1999, s.574) utgår forskaren ifrån 

förutfattade meningar och därifrån sorterar data. Man letar efter förbestämda ord 

eller teman. Downe-Wamboldt (1992) menar att grupperingen av teman och 

företeelser handlar om en beskrivning av mönster eller regelbundenhet som 

upptäckts och sedan bekräftats av uppräkning av dessa. I manifest innehållsanalys 

skrivs endast det synliga, ytan eller uppenbara delar av kommunikationen. Metoden 

ger slutsatser med minsta möjliga förlust av originalmaterialet, på så sätt ökar 

kvalitén på resultatets slutsats och målet för innehållsanalys är nått. 
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I denna studie var det första steget att med en genomläsning av data ett antal gånger 

få mer kunskap om materialet och en djupare förståelse för detta. Nästa steg var att 

sortera och få känsla för materialet, vad som var typiskt och inom vilken variation 

fenomenet man studerade låg. Här plockades textenheter ut som svarade mot syftet. 

Det tredje steget innefattade en systematisk sortering av materialet genom en 

kategorisering för att få olika kategorier att framträda. I detta läge upptäckte vi att 

kategorierna inte var helt rena och vi fick återgå till textenheterna för att göra om 

analysen. Kategoriseringen skedde genom att vi hela tiden hade vårt syfte att relatera 

till och hitta det typiska i det studerade fenomenet. När dessa typiska enheter 

framträdde gick det att gruppera dem i kategorier som var för sig visade en del av 

den helhet som studien bearbetat. Analysen fortsatte tills den bästa förklaringen 

uppnåtts. Det innebär att när inga nya teman visade sig kunde det ses som ett slut på 

processen. I det fjärde och sista steget sammanfattades resultatet och 

omvårdnadsinterventioner utvecklades. 

 

Tabell 1, Översikt över artiklar ingående i analysen (n=13) 

Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Becker et al. 
(1997). 

Kvalitativ 10 kvinnor Intervjuer Att personer med 
rörelsehinder upplever fler 
barriärer för 
tillfredsställande vård och 
upplysning om frågor 
rörande reproduktivitet.  
Att sjukvårdspersonalen 
visar brist på kunskap 
gentemot de 
rörelsehindrade. 
 

Becker & 
Schaller 
(2001). 

Kvalitativ 28 personer Enkäter Att personer med cerebral 
pares upplever lägre 
förmåga till träning och 
kosthållning jämfört med 
andra grupper  
 

Chance, 
(2002). 

Kvalitativ 1 gift par Levnadsberättelse Erfarenheter beskrivna av 
en man med cerebral pares 
av att växa in i sin mansroll 
och tro på sin förmåga att 
attrahera det motsatta könet 
trots sitt funktionshinder.   
  

Eddy et al. 
(2001). 

Kvalitativ 10 personer Observationer Att personer med 
rörelsehinder har svårare 
att få kontakt med andra 
personer men hundar 
underlättar det. 
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Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (forts.) 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Fiorentino et 
al. (1998). 

Kvalitativ 87 personer Intervjuer Att man som 
rörelsehindrad har problem 
vid förflyttningar från 
samhällets olika instanser. 
Detta leder till osäkerhet 
och ovilja till förändringar. 

Kim & Kang 
(2003).  

Kvalitativ 88 personer Intervjuer  Att mening i livet upplevs 
när samhället accepterar 
och tillåter att leva ett 
normalt liv. Och när chans 
att hjälpa andra och 
förverkliga mål i livet fås. 

Lewis (1988). Kvalitativ  Observation Att uppleva 
institutionsboende som ett 
stöd och hjälp för de delar i 
livet som försvåras. 

Lezzoni et al. 
(2001). 

Kvantitativ 145,007 
personer 

Enkäter Att rörelsehinder är vanligt 
ända från medelåldern och 
uppåt. Att personer med 
rörelsehinder är mindre 
aktiverade, oftare 
deprimerade och har mer 
ångest än personer utan 
rörelsehinder. 
 

Nosek & 
Hughes 
(2001). 

Kvalitativ 31 kvinnor Intervjuer Att kvinnor med 
rörelsehinder påvisar lägre 
nivåer av självsäkerhet, är 
mer isolerade och ofta 
missnöjda med sin relation 
än kvinnor utan 
rörelsehinder. 
 

Putnam et al. 
(2003). 

Kvalitativ 99 deltagare Semi-
strukturerade 
intervjuer, 

Att hälsa och 
välbefinnande inte måste 
kopplas till rörelsehindret 
De är fristående och rör 
hela personens tillvaro. Det 
behövs mycket 
tillrättaläggande i samhället 
för att uppnå detta  
 

Tam & 
Watkins 
(1995). 

Kvalitativ 135 med fysiska 
hinder och 146 
utan. 

Enkäter, 
innehållsanalys 

Att fysiskt handikappade 
oftare har sämre 
självförtroende, men det 
kan bero på att samhället är 
dålig på att stödja dem. 
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Treloar 
(1999). 

Kvalitativ 30 personer Ostrukturerade 
intervjuer 

 Att det är viktigt att 
personer med rörelsehinder 
får möjlighet att leva ett liv 
med samma möjligheter 
som icke rörelsehindrad. 
  

 
Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (forts.) 
 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Treloar 
(2002). 

Kvalitativ 30 personer Intervjuer Att deltagarna som var 
religiösa upplevde stabilitet 
i livet, fick en mening med 
sin rörelsehinder och hjälp 
att klara motgångarna 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier (tabell 2). Dessa illustreras med citat från 
artiklarna ingående i analysen. 
 
Tabell 2  
 
Kategorier  
Att känna mening i livet genom strategier, oberoende och kontroll 
 
Att möta andras attityder och känna stöd när man är accepterad 
 
Att känna sig utanför och få minskat självförtroende 
 
Att behöva vårdpersonal som är kunniga och medvetna om rörelsehinder 
 
 

Att känna mening med livet genom strategier, oberoende och kontroll  

Personer med rörelsehinder upplevde att en viktig komponent för att stärka sin 

emotionella hälsa var att hålla sig sysselsatt med fysisk aktivitet. De försökte komma 

på hur de kunde göra saker som de gjort förut från rullstol. Det var ett sätt att utmana 

sig själv och känna att de hade kontroll över sina liv. De ville inte låta rörelsehindret 

vara det största hindret då det var något som skulle komma att finnas med resten av 

livet (Putnam, Geenen, Powers, 2003). De var tvingade att ändra sättet att ta sig an 

uppgifterna för att bibehålla oberoende (Treloar, 1999). Det var viktigt att kunna ta 

sig ut och klara av att göra så mycket som möjligt själv för att uppleva hälsa och 

oberoende (Putnam et al., 2003). En studie visade på att särskilda boenden för 
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personer med rörelsehinder var ett stöd för självständighet och oberoende. Det ökade 

deras förmåga att lita till sig själv (Lewis, 1988). 

 

Even though I am in a wheelchair and can’t walk; health and wellness 

means to me to do as much as you can for yourself. (Putnam et al., 

2003, s.40) 

Den mentala hälsan upplevdes som viktig och för en del hade det hjälpt att söka stöd 

från rådgivare för att lära sig olika copingstrategier för att anpassa sig till de 

utmaningar som funktionshindret ställde dem inför. En del beskrev vikten av att 

känna sig betydelsefulla och kunna bidra till positiva sinnesstämningar i umgänge 

med familj och vänner (Putnam et al., 2003). Att kunna bidra till något bara för att 

man är den man är fick deltagarna att känna sig värdefulla. Genom att utföra frivilligt 

arbete och känna att man har något att erbjuda andra upplevde personerna med 

rörelsehinder sig mer betydelsefulla och kände mening i livet (Kim & Kang, 2003; 

Tam & Watkins, 1995).  

 
Participants experienced their lives as more meaningful when they 
performed altruistic acts such as helping others. (Kim & Kang, 2003, 
s.153)  

 

Personer med rörelsehinder använde bibeln och sin tro för att ge mening åt sina liv. 

Det var tron som höll dem vid liv genom att vara det stabila och något att gå till när 

man inte hanterade bedrövelser kring sitt rörelsehinder. För en del av deltagarna blev 

bristen på biblisk grund till sitt rörelsehinder det första steget från kyrkan, ett val de 

gjorde för att stärka kontroll och oberoende över sitt liv. De kunde inte förstå hur 

Gud kunde straffa dem ytterligare (Treloar, 2002).   

 
They used the bible and their faith to provide meaning for their lives. 
(Treloar, 2002 s.597) 
 
 

Att möta andras attityder och känna stöd när man är accepterad 

Personer med rörelsehinder beskrev hur de antingen inte fick veta riktigt allt som 

fanns att säga eller att andra talade över huvudet på dem som om de trodde att de inte 

förstod eller kunde ta egna beslut. De upplevde att andra såg en som ett barn och 

därmed mindre vetande eller som om de behövde skyddas från vissa sanningar 

(Becker, Stuifbergen & Tinkle, 1997; Treloar, 1999). De beskrev att det mest 
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traumatiska de blivit utsatta för var att bli betraktade som onormala människor (Kim 

& Kang, 2003). 

 

Sometimes they are not honest about things they tell us… They just 
basically treat us like children instead of the adults that we are. 
(Becker et al., 1997, s.28) 

 

Kontakten med människor ute eller till exempel på affärscentrum uteblev ofta eller 

blev förvrängd. På långt håll kunde en person i rullstol se att mötande såg dem men 

sedan snabbt tittade åt ett annat håll. De ändrade färdväg och såg till att inte komma 

för nära rullstolen (Treloar, 1999). Kom de för nära skulle de behöva ta ställning till 

om de skulle hälsa, titta personen i rullstolen i ögonen eller säga några ord (Eddy, 

Hart & Boltz, 2001). En del personer med rörelsehinder kände sig som sämre 

människor genom andras uppfattningar om deras funktionshinder (Kim & Kang, 

2003). Dessa attitydbarriärer upplevdes som största hindret att träffa andra människor 

(Chance, 2002). Personer med rörelsehinder kände att ingen förväntade sig att de 

skulle delta eller vara aktiva. I möten eller i folksamlingar valde en del utan 

rörelsehinder att bortse från att någon som antingen satt i rullstol eller rörde sig på ett 

avvikande sätt var med. De ignorerade den personen (Eddy et al., 2001). När en 

person med rörelsehinder sökte arbete kunde arbetsgivaren reagera negativt på att 

den sökande hade ett rörelsehinder (Kim & Kang, 2003; Nosek & Hughes, 2001). 

Många personer med rörelsehinder upplevde begränsad beredskap från kyrkan att 

tjäna dem. De hade gåvor att dela med sig av till andra men upplevde att kyrkan hade 

felaktiga antaganden om deras behov och begåvningar (Treloar, 2002). 

 
Adolescents with physical disabilities experience feelings of 
incapability because of others perceptions about their physical 
disabilities. (Kim & Kang, 2003, s.154) 

 

Personer med rörelsehinder beskrev hur viktigt stödet som de fick från personer i 

deras närhet var för dem, samtidigt kunde de uttrycka en sorts förvåning eller 

överraskning över att de faktiskt hade detta stöd (Putnam et al., 2003). Socialt stöd 

beskrevs som en viktig källa för att klara stress och känslomässiga svårigheter men 

också för att ha någon att göra saker med, någon som förstod och accepterade dem 

(Nosek & Hughes, 2001; Putnam et al., 2003). Det upplevdes brister i medvetenhet 

hos kyrkans personal som i en del fall ledde till obehag eller avståndstagande. Det 
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framhölls behov av att kyrkan skulle etablera en teologisk mening för 

funktionshinder genom exempel och att nämna det i olika sammanhang (Treloar, 

1999, 2002). 

 
The support that I have now keeps me going. I´m getting support from 
people. I´m amazed that I have it. (Putnam et al., 2003, s.41) 
 

Att känna sig utanför och få minskat självförtroende 

Många personer med rörelsehinder upplevde det svårt att få ett naturligt fungerande 

socialt liv. Antingen orkade man inte ta alla motgångar eller bara någon åt gången 

och därför valde man att inte försöka skapa nya sociala kontakter. Rörelsehindret 

omfattade hela ens liv och identitet trots att det kunde upplevas mindre, med bra 

hjälpmedel eller genom tillrättalagd omgivning. Personer med rörelsehinder var 

tvungna att anpassa allt efter sitt rörelsehinder och de var mycket medvetna om att 

det alltid skulle vara så (Treloar, 1999).  

 
It is not a role; it is an identity, a dominant characteristic to which all 
social roles must be adjusted. And just as the paralytic cannot clear his 
mind of his impairment, society will not let him forget it. (Treloar, 
1999, s.359) 

 

Det var inte självklart att känna sig attraktiv eller åtråvärd. En del gånger kunde det 

bli så att personen inte sökte kontakt med någon som man var intresserad av eftersom 

man var så rädd för att bli avvisad. De valde att inte ta den risken och gick miste om 

upplevelser som skulle kunna ge möjligheter till positiva erfarenheter i socialt liv 

(Chance, 2002; Nosek & Hughes, 2001). Personer med rörelsehinder hade särskilda 

problem med sexuella relationer. Det kunde vara svårt att hitta ett sätt att 

tillfredsställa de sexuella behoven både med tanke på att känseln inte fanns eller var 

nedsatt och att hitta ställningar som var bekväma. Några blev mer promiskuösa eller 

stod ut med misshandel för att de var glada att någon ville ha dem (Becker et al. 

1997). Kvinnor ville inte lämna dåliga förhållanden för att de var rädda för att inte 

hitta en ny partner. (Chance, 2002). Detta i sin tur gav mindre antal erfarenheter som 

skulle kunna höja livskvalitén. De personer som hade tillfredsställande intima 

relationer, nådde karriärmål och upplevde sig bidra till familj och samhälle beskrev 

höjd självkänsla (Lezzoni, Mccarthy, Davis & Siebens, 2001 ;Nosek & Hughes, 

2001). 
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When he was in high school and college, he assumed that girls would 
not be interested in him. In retrospect, he realizes that he missed out on 
some dating experiences that he could have had, in that some girls 
would indeed have gone out with him if he had not been too afraid to 
ask. (Chance, 2002, s.198) 
 

Att behöva vårdpersonal som är kunniga och medvetna om livet med 

rörelsehinder 

Studierna visade att det var vanligt att en person med rörelsehinder blev bemött med 

bristande kunskap hos vårdpersonal om deras funktionshinder (Putnam et al., 2003). 

Många upplevde det svårt och tungt att varje gång behöva förklara, undervisa och 

tillrättavisa. Det fanns en uttalad frustration i att mötas av personal som borde kunna 

ens problemområde men som visade sig vara okunniga eller ovilliga att lära (Becker 

et al., 1997). En del av personerna med rörelsehinder fick inte information om 

preventivmedel av den anledningen att vårdpersonal inte hade kunskaper om att de 

hade samma behov av det som alla andra. Det fanns en oro hos personer med 

rörelsehinder över hur deras medicinering kunde påverka ett foster och även en oro 

över genetiken. Många sådana frågor var svåra att diskutera med läkaren då denna 

inte alltid kunde bemöta detta på ett adekvat sätt. En del av vårdpersonalen verkade 

inte ha kunskaper om vilka förutsättningar som personer med rörelsehinder hade att 

genomgå graviditet eller att ta föräldraansvar (Becker et al., 1997). 

 
When speaking about health and wellness professionals, participants 
were generally frustrated with the lack of knowledge health care 
providers have about disability. (Putnam et al., 2003, s.41) 

 

Personer med rörelsehinder kunde söka hälsofrämjande råd eller vilja ha mer 

kunskaper i hur de kunde träna eller på annat vis behålla sin kapacitet eller förmåga. 

De mötte ofta vårdpersonal som i första hand såg funktionshindret och inte det som 

personen verkligen sökte för. Vårdpersonal ville diskutera och behandla som 

personen själv såg som ett tillstånd, inte en sjukdom (Becker & Schaller, 1995; 

Becker et al., 1997). I en studie om ungdomar som övergick till vuxenvård beskrev 

några att de inte längre fick sjukgymnastik som de var beroende av. De upplevde 

okunskap om vikten av denna behandling för att hålla kroppen rörlig i den 

omfattning de hade behov av (Fiorentino, Phillips, Walker, & Hall, 1998).  
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Rehabilitation counsellors should take the lead in making health care 
providers and other professionals aware that people with disabilities 
see themselves as essentially healthy individuals with the same needs 
for health promotion as all other persons. (Becker & Schaller, 1995, 
s.40) 

 

 

Personer med rörelsehinder hade fler kontakter med sjukvården eller med 

rehabiliteringen än personer utan dessa funktionshinder. Överlag beskrivs det att den 

sjukvårdspersonal som man mötte som frågade en om olika delar av livet med 

rörelsehinder var benägna att lära sig nya saker. De tog till sig erfarenheter som 

personer med rörelsehinder själva beskrev dem. De flesta upplevde det positivt om 

vårdpersonal vågade fråga om saker som de inte kunde något om och upplevde att de 

fick respekt för sin person genom detta (Becker et al., 1997). 

 
More specifically, providers who ask questions, are willing to learn, 
and respect women as partners in decision making about their health 
are viewed positively. (Becker et al., 1997, s.29) 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att leva med rörelsehinder. 

Analysen resulterade i fyra kategorier. De beskriver hur vuxna personer med 

rörelsehinder kan uppleva mening med livet genom strategier, oberoende och 

kontroll, att möta attityder och känna stöd när man är accepterad, att känna sig 

utanför och få minskat självförtroende och att behöva vårdpersonal som är kunniga 

och medvetna om livet med rörelsehinder. 

 

Vår studie visar att personer med rörelsehinder kan ha många områden i sina liv som 

de upplever sig inte kunna uppfylla sina egna förväntningar inom. En del upplever då 

det viktigare att kunna göra allt de har kapacitet till själva istället för att bli beroende 

av hjälp inom ännu ett område. Personer med rörelsehinder värderar sin förmåga att 

bidra till familj och samhälle högt. De hittar andra sätt att göra saker på för att 

behålla oberoende och de som har en tro använder den som något stabilt att stå på för 

att hantera det negativa med rörelsehindret. I dagens materialistiska samhälle är 

autonomi högt värderad och folk bevisar sitt värde genom att arbeta hårt. Så länge vi 

kan leva efter denna mall och inte behöver stå i beroendeställning till andra tänker vi 
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inte mycket på betydelsen av detta (Strandberg, Åström, & Norberg, 2002).  Behovet 

av att ha kontroll och vara oberoende för att känna mening med livet är inte unikt för 

en person med rörelsehinder. I en studie av Crossley (1998) beskrivs hur personer 

med sjukdom söker sig till den mest kompetenta vården och de mest kunniga inom 

det aktuella området. Detta gör personerna för att övervinna sin sjukdom eller minska 

effekterna av den.  Enligt McHugh & Thoms (2001) kan förmågan att arbeta eller 

utföra vanliga hushållsuppgifter vara begränsad av kroniska tillstånd och detta leder 

till betydande effekter på personens liv och kan ge känsla av att förlora kontrollen 

över sitt liv.  

 

Vår studie visade att det var vanligt att omgivningen såg personer med rörelsehinder 

som mindre vetande och därmed behandlade dem som barn. Attitydbarriärer var de 

största hindren att träffa nya människor. Socialt stöd från personer i närheten 

upplevdes viktigt och stressdämpande. En studie av Söderberg, Lundman och 

Norberg (1999) visar att negativa attityder hos släktingar, vänner och arbetskamrater 

grundade sig i okunskap. Det blev integritetskränkande för en del personer med 

kroniska tillstånd att möta dessa attityder, särskilt innan de fått en diagnos att 

förklara sig med. När ens omgivning har accepterat en persons rörelsehinder kan den 

vara ett stort stöd genom att dela på uppgifterna som måste göras, som att handla och 

städa (Coates & Boore, 1995). 

 

Personen har hamnat utanför möjligheterna att delta och har upptäckt att ens eget 

rörelsehinder är anledningen till detta. I och med att rörelsehindret kommer att 

kvarstå och på så sätt är en del av ens identitet påverkas självförtroendet av att en del 

av en själv är anledningen till ett utanförskap. Vår studie visar att detta påverkar både 

tron på sig själv att inleda förhållanden och den sexuella relationen där en del 

anpassningar behöver ske. 

 

Genom livet möter en person utan rörelsehinder situationer där man måste ta 

ställning till om man anser sig vara en del av en helhet eller stå utanför den. För en 

person med rörelsehinder finns det många gånger så stora hinder för att man ens ska 

kunna utöva en aktivitet eller ta sig till en plats som man önskar komma till. Det kan 

vara bussar utan lift, med för smala dörrar eller för höga trappsteg eller otillgängliga 

lokaler (Marston & Golledge, 2003).  
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En person med rörelsehinder har fler kontakter med sjukvården än personer utan 

rörelsehinder. Vårdpersonal borde ha kunskaperna och medvetandet om vad ett 

rörelsehinder innebär i olika sammanhang men vår studie visar att det inte alltid är 

så.  Bemötandet av personer med kroniska tillstånd är en stor utmaning för 

vårdpersonal. Det är konstaterat att följsamheten är direkt påverkad av kvalitén på 

samarbetet mellan patienten och den ansvariga för behandlingen (Kyngäs & 

Rissanen, 2001). Strandberg et al. (2002) skriver om de positiva erfarenheter som 

personer beroende av olika behandlingar beskriver. De nämner en tillåtande, 

accepterande miljö som ger en tid att berätta och fråga och känner sig bemötta med 

intresse och kompetens. Att bli tagen på allvar ger trygghet, lättnad, stöd och 

uppmuntran och det blir som att ha en livlina tillhands (Strandberg et al, 2002).  Det 

är viktigt att vårdpersonal förbereder sig för möten med personer med rörelsehinder 

genom att ta reda på särskilda behov och begränsningar som funktionshindret kan 

medföra. (Swain, Griffiths & Heyman, 2003). Vid planering av vård och omvårdnad 

är det väsentligt att utgå från den enskilde individen och dennes upplevelse av att 

leva med sitt rörelsehinder. Om vård utgår från respekt för den sjuka personen kan 

denna koncentrera sig på att leva med sin sjukdom istället för att kämpa för sin 

värdighet som människa (Söderberg, et al., 1999). 

 

Omvårdnadsinterventioner bör inriktas på bemötandet där man utgår från den 

enskilde individens behov och förutsättningar. Ett sätt är att förbereda personen för 

var och hur en undersökning eller konsultation kommer att äga rum. Den berörda kan 

komma med förslag på tid och/eller vilka förberedelser som behöver vidtas. Detta ger 

personen med rörelsehinder mer kontroll över situationen då denna inte behöver 

tänka på yttre omständigheter. Det är bättre att fråga än att anta hur en person med 

rörelsehinder vill göra för att minska stress och undvika missriktad hjälp. För att 

kunna minska utanförskapet för personer med rörelsehinder måste förutsättningarna 

till deltagande finnas i form av fysiska miljöer som anpassas samt genom mer 

information och kunskap i ämnet till dem som möter personer med rörelsehinder.   

 

Referenstekniken i vår studie ger möjlighet för en läsare att gå tillbaka till 

originaltexterna och hitta samma information som den vi bearbetat vilket ger en 

bekräftbarhet och trovärdighet för vår studie. De olika stegen i analysarbetet beskrivs 
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detaljerat och detta ger studien en hög pålitlighet eftersom läsaren kan följa stegen i 

analysen. Eftersom forskaren är huvudinstrumentet i kvalitativ forskning måste det 

ändå antas att en annan forskare kan komma till delvis annan slutsats (Holloway & 

Wheeler, 2002, s.250-257). Det är en fördel att två personer bearbetar materialet 

både i inläsning och översättning så att risken för feltolkningar minskas. Att vara 

textnära och inte göra några tolkningar av materialet gör att meningen i innehållet 

bevaras genom analysen. En nackdel med manifest innehållsanalys kan vara att 

underliggande mening i materialet inte kommer med i analysen när det inte är 

formulerat i text. 

 
 
En begränsning med denna studie är att endast 13 artiklar hittades för att användas i 

analysen och relativt få textenheter kunde tas ut ur dessa. Detta indikerar 

kunskapsbrist i ämnet och ett stort behov av vidare studier. Det finns till exempel inte 

så mycket skrivet om att leva med familj eller tillgängligheten till lokaler, 

transportmedel och andra samhällstjänster. Dessa delar av livet kan begränsas 

ordentligt om en person har ett rörelsehinder. Denna studie ger ökad förståelse för 

hur det är att leva med rörelsehinder vilket gör att sjuksköterskan kan ge människor 

med rörelsehinder en värdigare vård på patientens egna villkor.  
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