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Abstrakt 
Cerebral Pares är en paraplybenämning på permanenta störningar i hjärnans 

neurologiska utveckling som inträffat under de tre första levnadsåren. Ungefär två 

av 1000 födda barn drabbas och det finns inget botemedel. Syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva hur personer med Cerebral Pares upplever möten 

med andra människor. Tre självbiografiska verk med fyra olika inifrånperspektiv 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats, vilket resulterade 

i fem kategorier; att bli sedd för den jag är bakom funktionsnedsättningen, att vilja 

vara som alla andra trots funktionsnedsättningen, att vara i beroendeställning, att 

bli dömd på förhand och att mötas av respektlöshet och illa behandling. Resultatet 

visade att personer som levde med CP kände samhörighet när andra människor såg 

förbi deras funktionsnedsättning. De upplevde också att det gick åt mycket kraft 

när de skulle försöka vara som alla andra. Personer som levde med CP kände sig 

ofta särbehandlade och möttes av fördomar och att andra människor inte såg dem 

som jämställda personer. De upplevelser som beskrivs i denna studie kan 

tillsammans med vidare forskning bidra till att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal förstår dessa personer bättre och kan utforma omvårdnaden på bästa 

sätt. 

 

Nyckelord: Cerebral Pares, CP, upplevelse, litteraturstudie, kvalitativ 

innehållsanalys, narrativ, inifrånperspektiv, omvårdnad 
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Många sjukdomar kan ge funktionsnedsättning som symtom eller resultat av en skada, 

däribland Cerebral Pares (CP), som är en paraplybenämning på permanenta skador i hjärnans 

neurologiska utveckling. Dessa skador kan uppkomma i fosterstadiet, under förlossningen 

eller i tidig barndom innan barnet fyllt tre år och utvecklat de funktioner som blir drabbade. 

Det definieras som en grupp permanenta störningar i utvecklingen av den unga outvecklade 

hjärnan. Detta kan bland annat leda till muskuloskeletala problem såsom 

kroppsställningsanomalier och muskelsvaghet. Utöver de motoriska störningarna kan det 

förekomma problem med perceptionen, kognitionen, kommunikationen och känseln 

(Rosenbaum, Paneth, Leviton, Goldstein & Bax, 2007). Cerebral Pares är den vanligaste 

motoriska funktionsnedsättningen hos barn och drabbar ungefär två barn per 1000 levande 

födda. Cerebral Pares kan bero på bland annat syrebrist hos barnet vid förlossning, infektioner 

hos mamman under graviditeten men också andra faktorer kan leda till att barnet får en skada. 

Ungefär hälften av dessa barn har även andra funktionsnedsättningar än kroppsliga, som till 

exempel epilepsi och intellektuella funktionsnedsättningar (Ahlin, 2014).  

 

Sedan 2007 tillämpas en internationell klassificering på CP som baseras på 4 olika faktorer: 

Vilka är de mest framträdande motoriska symtomen, hur är den grov- och finmotoriska 

funktionen påverkad? Har den CP-skadade personen andra medföljande neurologiska eller 

muskuloskeletala problem, så som svårigheter med att uppfatta till exempel omgivningen, 

epilepsi, kramper eller syn- och/eller hörselnedsättningar? Hur ser skadans kroppsliga 

utbredning ut, är den dubbelsidig, enkelsidig, är det en specifik kroppsdel som är påverkad, 

hur ser hjärnskadan ut? Den sista faktorn är hur och varför skadan uppkom, om det är möjligt 

att säga (Rosenbaum et al., 2007). CP kan sedan delas in i tre olika grupper där indelningen är 

baserad på vilket motoriskt symtom personen uppvisar - spasticitet, ataxi eller dyskinesi. 

Finns det en blandning av symtom ses till vilket symtom som är mest dominant (Cans et al., 

2007). Spastisk CP innebär att personen har ökad muskeltonus (spänningen i en vilande 

muskel) och ökade ofrivilliga och överdrivna sträckreflexer. Ataktisk CP är en förlust av 

vanlig muskelkoordination där rörelserna kan bli obehärskade med okontrollerad styrka, 

precision och storlek. Lider personen av dyskinetisk CP karaktäriseras deras rörelsemönster av 

ofrivilliga, okontrollerbara och återkommande rörelser där muskeltonusen är varierande. 

Dyskinetisk CP kan delas in i två undergrupper; dystonisk CP som domineras av onormal 

kroppshållning och förvrängda frivilliga rörelser och choreo-atetos CP där atetos är ofrivilliga 

långsamma, ihållande och/eller förvridna rörelser främst i fingrar och tår medan chorea är 

ofrivilliga snabba, ryckande, ofullständiga rörelser (Ahlin, 2014). 
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Idag finns det ingen bot för Cerebral Pares, men behandlingar, terapier, medicinering och 

olika hjälpmedel kan hjälpa en person som lever med skadan i deras dagliga liv. Genom att 

använda sig av de tillgängliga behandlingarna och hjälpmedel kan personer som lever med CP 

minimera risken för sekundära komplikationer och förbättra deras kroppsliga funktioner, 

förlänga deras livslängd och öka deras livskvalité (Ahlin, 2014).  

 

Socialstyrelsen har sedan 2007 beslutat om definitioner för funktionsnedsättning och 

funktionshinder som bör användas inom vård och omsorg. En funktionsnedsättning kan vara 

en sjukdom, ett tillstånd eller skada av antingen bestående eller övergående typ. Det är en 

nedsättning av den intellektuella, psykiska eller fysiska funktionsförmågan som uppstått till 

följd av sjukdom eller en medfödd eller förvärvad skada. Ett funktionshinder definieras som 

den begränsning en funktionsnedsättning innebär i relation till omgivningen för en person, till 

exempel svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet eller bristande tillgänglighet i 

omgivningen (Socialstyrelsen, 2017, s. 13). Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS, SFS 1993:387) 1 § beskriver att särskilt stöd ska ges till personer 

med bland annat psykiska eller fysiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande 

och som leder till betydande svårigheter i personens vardagliga liv. Enligt 5 § i LSS (SFS 

1993:387) ska verksamheter främja full delaktighet för dessa personer i samhällslivet och 

jämlikhet i deras levnadsvillkor där målet ska vara att individen ges möjlighet att leva som 

alla andra. Dock visar Graf, Marini och Blankenship (2009) på att personer som lever med en 

sjukdom eller skada som är tydligt synlig på utsidan gång på gång blir annorlunda behandlade 

av andra människor i olika situationer i samhället. Sjukdomen eller skadan ger ofta oönskad 

uppmärksamhet och uppskattas sällan av dessa personer. I LSS (SFS 1993:387) 6 § står det att 

verksamheter ska grundas på respekt där integritet, medbestämmande och självbestämmande 

är centralt. Kvaliteten i verksamheten och hos personalen ska fortlöpande utvecklas, allt för att 

en god omvårdnad ska kunna ges till personer med funktionshinder eller funktionsnedsättning.   

 

För att kunna ge god omvårdnad som sjuksköterska är det viktigt att kunna se vården och sitt 

bemötande ur ett patientperspektiv, vilket gör att det är viktigt att ha kunskap om hur det är att 

leva med olika sjukdomar och funktionsnedsättningar, vad de har för olika upplevelser och 

behov och vad det leder till för värderingar hos patienterna. Helt enkelt hur deras svårigheter 

formar dem som människor och med hjälp av detta tillsammans med patienten utforma den 

bästa omvårdnaden. Att få ett inifrånperspektiv som hjälp i sin omvårdnad är därför viktigt 
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som sjuksköterska (McCormack & McCance, 2006). Wolf (2012) beskriver ett 

inifrånperspektiv som att ha ett livsvärldsperspektiv, vilket innebär att sjuksköterskan för att 

ge bästa omvårdnaden ska arbeta för att försöka förstå patientens vardagsliv, motivation och 

drivkrafter, relationer och interaktioner med andra människor och vad patienterna har för inre 

tro och erfarenheter om sina egna upplevelser, mål och värderingar.  En livsvärld är hur en 

person ser på sig själv, andra och världen vilket betyder att livsvärlden blir den utgångspunkt 

som en person har när det kommer till hur den förstår sig själv och andra människor. Enligt 

Wolf (2012) leder detta till att en persons livsvärld alltid är under utveckling och påverkas 

bland annat genom möten med andra människor. Att som sjuksköterska ta del av olika 

patienters livsvärldar kan öka förståelsen för hur omvårdnaden kan bedrivas på bästa sätt. 

 

En av de centrala grundpelarna till välbefinnande och upplevd god hälsa är att det finns en 

konstant interaktion med andra människor där en person kan hitta sig själv och sin mening. En 

person är unik, kreativ och nyfiken med känslor och tankar som delas och får näring genom 

möten med andra människor. Det är i möten med andra människor som en person får 

möjlighet att utvecklas, växa och hitta sin identitet. En person kan också identifiera sig med 

de människor de omger sig med och hitta personlig utveckling och välbefinnande i ett socialt 

sammanhang som karaktäriseras av ömsesidig förtroende, respekt och samhörighet (Wolf, 

2012). Ett viktigt element för att uppleva välbefinnande och nå personlig utveckling i 

vardagen är att känna samhörighet i möten med andra människor, antingen genom delade 

intressen, värderingar eller aktiviteter. Men något som också är viktigt är att känna sig 

bekräftad och värdesatt som människa. I de livssammanhang och de grupper vi lever i kan 

detta bli tillfredsställt i mötet med andra människor. Olika funktionshinder och 

funktionsnedsättningar kan göra det svårare att upprätthålla ett socialt nätverk och därigenom 

göra det svårare att känna samhörighet med andra människor (Lislerud Smebye, 2005, s. 80–

81). 

Det vi är intresserade av att studera är hur personer med CP upplever möten med andra 

människor. I den här litteraturstudien omfattar begreppet möten en interaktion mellan två eller 

fler personer, allt från ett snabbt möte på stan i förbifarten till telefonsamtal och möten av mer 

personlig karaktär så som vänskap och familjekontakter. Syftet med denna litteraturstudie var 

att beskriva hur personer med Cerebral Pares upplever möten med andra människor.   
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Metod 

Eftersom syftet till denna studie var att beskriva upplevelser så användes en kvalitativ 

forskningsmetod. Kvalitativ metod kan karaktäriseras av ett inifrånperspektiv, där forskaren 

tar del av en annan persons inre värld och beskriver sedan den inhämtade informationen, det 

rör sig ofta om ett stort antal beskrivna upplevelser till ett litet antal individer vid kvalitativa 

studier (Olsson & Sörensen, 2011, s. 19, 54, 101). Forskningsproblem som har utgångspunkt i 

personers upplevelser av vård, lidande och hälsa är många gånger komplicerade eftersom en 

person består av många olika dimensioner. Att då utgå från en skriven berättelse gör det 

möjligt att ta del av personers vardagliga liv, deras upplevelser och livsvärld. Självbiografiska 

berättelser kan ofta innehålla rikliga och detaljerade beskrivningar av personers vardag. Ur ett 

vetenskapligt syfte kan därför en biografi utgöra en källa med ett intressant material för att 

beskriva hur personer upplever sin livsvärld och de nyanser som finns i den (Dahlborg-

Lyckhage, 2012, s. 162–163). 

 

Litteratursökning och urval 

Den bibliografiska databasen som använts i sökningen är LIBRIS, som är den nationella 

söktjänsten för svenska bibliotek. Inklusionskriterier var biografier skrivna av vuxna personer 

med Cerebral Pares, skrivna på svenska och publicerade mellan år 2000–2017. Sökordet som 

användes var ”Cerebral Pares”. Avgränsningarna som därefter användes var bibliotek; Luleå 

universitetsbibliotek, typ; bok, språk; svenska, år; 2000–2017. Detta reducerade ner träffarna 

till 14 stycken böcker. Sedan granskades samtliga böcker genom att baksidestexterna på 

böckerna och eventuella sammanfattningar lästes. Enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 54) 

hänför resultaten vid kvalitativ forskning ofta till specifika fenomen, miljöer eller tidpunkter. 

Informationen ska vara rik och djupgående. Därför valdes de böcker ut som hade rik och 

djupgående information, som svarade bäst mot studiens syfte och de böcker som inte 

avhandlade syftet valdes bort. En del böcker valdes även bort på grund av att de inte fanns 

tillgängliga för utlåning trots att de eventuellt hade kunnat svara på syftet. Böckerna som 

valdes ut var Grabben i kuvösen bredvid (2014) av Jonas Helgesson, Nästan ikapp – trots 

handikapp (2002) av Katarina Frankel och Födda med trasiga vingar: två liv – två CP-skador 

(2015) av Stina Millner Palmqvist och Maria Sundelin. 

 

De tre utvalda böckerna kvalitetsgranskades enligt Segestens (2012, s. 54) frågeställningar. 

Det är självbiografier som alla tre har en ansvarig utgivare. Författarnas mål med böckerna är 
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tydligt beskrivet och deras värderingar och kompetens framkommer i texterna. Tidpunkten för 

när de olika böckerna är tryckta är olika och det märks också i texten, bland annat hur de 

benämner sin CP-skada och sin funktionsnedsättning. Enligt Segesten (2012, s. 52) är en 

biografi en persons livshistoria och även om den bygger på författarens egna tolkningar av 

världen så har den ändå en form av trovärdighet. Läsaren ska kunna känna att detta har hänt, 

detta skulle kunna vara sant och när förlagen bedömer olika manus ingår även en bedömning 

av trovärdigheten innan boken kan ges ut. Genom att analysera självbiografier med ett 

inifrånperspektiv kan detta ge en större förståelse för vad personer som lever med Cerebral 

Pares går igenom i vardagliga möten med andra människor (jmf. Segesten, 2012, s. 54). 

 

Kontext  

Grabben i kuvösen bredvid av Jonas Helgesson (2014) 

I denna bok får vi följa Jonas som är född 1978, som fick en CP-skada vid förlossningen när 

navelsträngen fastnade runt hans hals och kapade syretillförseln under flera minuter. Skadan 

det åstadkom har lett till svårigheter med talet, med gången, med sin vänstra kroppshalva och 

spasmer. Boken skildrar Jonas liv från barn till nutid och han berättar om sin livshistoria som 

CP-skadad. Jonas fokuserar mycket på sin egen attityd och berättar om händelser han varit 

med om med självironi och humor trots att han hela tiden fått kämpa mot särbehandling.    

 

Nästan ikapp - trots handikapp av Katarina Frankel (2002) 

Katarina Frankel föddes 1965 med en CP-skada som medfört perceptionsstörningar, 

svårigheter med rumsuppfattningen och svaghet i vänster kroppshalva. I boken berättar hon 

om sina erfarenheter som funktionsnedsatt och vill delge samhället vad för problem och 

svårigheter som människor med en liten funktionsnedsättning ofta hamnar i. Vi får följa 

henne från barndomen till yrkeslivet, beskrivet ur hennes eget perspektiv med bland annat 

dagboksanteckningar. 

 

Födda med trasiga vingar: två liv - två CP-skador av Stina Millner Palmqvist & Maria 

Sundelin (2015) 

I denna bok följer vi Stina och Maria som båda är födda i slutet av 1980-talet. Stina är 

rullstolsburen med en ospecificerad CP-skada medan Maria har en lättare skada med 

perceptionsstörning. De beskriver tillsammans vad det innebär för dem att leva med sina CP-

skador och vad de har mött för svårigheter på grund av sina funktionsnedsättningar, men 

också var de finner glädje. Stina och Maria jämför också mellan varandra hur de upplevt olika 
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situationer. 

 

Analys 

Analysmetoden som valdes var en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Manifest ansats innebär att analysen håller sig textnära och 

sker med intentionen att inte försöka tolka, men trots det kan en viss omedveten tolkning ske. 

Författarnas upplevelser beskrivs så textnära som möjligt till hur de själv skrivit dem i de 

självbiografiska verken. Analysen påbörjades genom att de tre utvalda böckerna lästes igenom 

flera gånger för att uppnå hög förståelse för de beskrivna upplevelserna och känslorna. Sedan 

extraherades textenheter från böckerna som svarade på syftet. Graneheim och Lundman 

(2004) förklarar textenheter som ord eller meningar som är relaterade till varandra i 

sammanhang eller innehåll. Textenheterna kodades eftersom och sidhänvisningar till 

böckerna togs med för att det lätt skulle gå att gå tillbaka till originaltexten och kontrollera 

textenheterna mot sitt ursprung. Kodningen av böckerna gjordes genom att Grabben i kuvösen 

bredvid gavs numret ett och därefter fick textenheterna nummer utifrån vilken ordning de kom 

i boken, till exempel fick bok nummer etts första textenhet numret 1:1. Bok nummer två blev 

Nästan ikapp - trots handikapp där första textenheten fick numret 2:1. Födda med trasiga 

vingar: två liv - två CP-skador fick numret tre. Totalt extraherades 258 textenheter, varav åtta 

stycken blev strukna under analysprocessen. Sedan kondenserades textenheterna i två steg för 

att kärninnehållet i texten inte skulle gå förlorat, men ändå bli en enhet som gick att arbeta 

med. Till sist utfördes kategorisering av de kondenserade textenheterna i flera steg för att ge 

ett överskådligt, trovärdigt och sanningsenligt resultat. Små steg togs till en början för att få ut 

kärnan av kategorierna och vid behov utfördes omkategoriseringar, för att stärka 

tillförlitligheten på de slutliga kategorierna. Under olika delar av analysprocessen upptäcktes 

textenheter som ansågs vara orelevant data och därför ströks dessa. I sammanställningen av 

resultatet har synteser utförts i flera steg och nyanser har behållits för att inte tappa kärnan i 

innehållet (jmf. Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Forskningsetiska överväganden  

Forskning handlar om att få mer kunskap och därigenom öka förståelsen av den värld vi lever 

i och tillföra positiva förändringar i den utsträckning det går. Konflikter kan uppstå mellan att 

få fram ny evidens och de allmänna forskningskrav som finns. De allmänna kraven är bland 

annat att inte utsätta för skada och ha som mål att göra gott. Därför finns forskningsetiska 

aspekter att ta hänsyn till vid alla typer av forskning (Olsson & Sörensen, 2011, s. 78). I denna 
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studie har det tagits hänsyn till autonomiprincipen, principen att inte skada och 

godhetsprincipen, genom att författarnas text inte avsiktligt tolkats utan studien är gjord med 

respekt för deras integritet och värderingar genom att inte förvränga deras egna ord. 

Rättviseprincipen har säkerställts genom att urvalet av böcker inte baserats på grad av skada, 

kön eller ålder utan efter hur de svarade på studiens syfte. Eftersom författarna själva valt att 

publicera böckerna och genom detta offentliggöra sin identitet kan inte deltagarna vara 

anonyma i denna studie. Hur än konfidentiellt uppgifterna om författarna presenterades och 

hanterades under arbetets gång hade deras identitet framkommit i redovisningen av 

litteratursökningen samt i referenslistan. Därför bedömdes det att informations- och 

samtyckeskrav, nyttjandekrav samt konfidentialitetskrav inte känns aktuellt för studien, men 

att författarna trots det inte skadas av detta eftersom de av fri vilja valt att publicera böckerna 

med sina egna namn. Godhetsprincipen har ytterligare säkerställts genom att endast 

textenheter som möter upp syftet har extraherats och därigenom gett ett tillförlitligt resultat 

som förhoppningsvis kan bidra med ny kunskap till att förbättra omvårdnaden för människor 

som lever med CP (jmf. Olsson & Sörensen, 2011, s. 83–85).  

 

Resultat 

Under analysprocessen arbetades det fram fem kategorier, se tabell 1. Kategoriernas innehåll 

presenteras i brödtexten och kompletteras med beskrivande citat från böckerna. 

 

Tabell 1 Redovisning av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att bli sedd för den jag är bakom funktionsnedsättningen 

Att vilja vara som alla andra trots funktionsnedsättning 

Att vara i beroendeställning 

Att bli dömd på förhand  

Att mötas av respektlöshet och illa behandling 

 

Att bli sedd för den jag är bakom funktionsnedsättningen 

Frankel (2002), Helgesson (2014) och Millner Palmqvist och Sundelin (2015) kände sig 

stärkta, lyckliga och trivdes bättre med sig själva när vänner såg förbi funktionsnedsättningen 

och gillade dem precis som de var. Frankel (2002) och Millner Palmqvist och Sundelin (2015) 
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beskrev upplevelser av att de valde miljöer där personen kommer före 

funktionsnedsättningen, till exempel lägerverksamhet, där kände de samhörighet och 

minskade risken för att fastna i en bubbla.  

 

Först blev jag lite arg på honom för att han hade gett mig en sådan hög puls på en 

annars helt underbar sommardag. Men plötsligt vände mina tankebanor, och jag blev 

stolt och kände mig lite smickrad. Tänk ändå att uppfattas som så frisk att man är 

kandidat för nerknuffning rakt i Öresund. Vad härligt icke-CP! (Helgesson, 2014, s. 

61) 

 

Frankel (2002) blev styrkt av att prata med människor med liknande erfarenheter och det 

betydde mycket för henne att få umgås med andra människor när de såg henne för den hon 

var. Samtliga personer beskrev upplevelser av att det var en förmån att ha en familj som fanns 

där för dem, såg dem, gav dem en känsla av samhörighet och hjälpte dem i deras sociala 

utveckling (Frankel, 2002; Helgesson, 2014; Millner Palmqvist & Sundelin, 2015). 

 

Personer som levde med Cerebral Pares upplevde att personal i till exempel butiker ofta hade 

ett bra bemötande och var hjälpsamma mot dem i olika sammanhang, de fick inga reaktioner 

på att de var annorlunda, vilket förvånade dem ibland (Frankel, 2002; Millner Palmqvist & 

Sundelin, 2015). Frankel (2002) tyckte att det fungerade bra när andra människor var 

uppmuntrande mot henne och visade tolerans för hennes svårigheter när hon skulle lösa 

uppgifter. Millner Palmqvist och Sundelin (2015) höll med om detta, när lärare anpassade 

uppgifter efter hennes förmåga underlättade det och det kändes bra när de såg hennes styrkor 

istället för att fokusera på hennes svårigheter.  

 

Att vilja vara som alla andra trots funktionsnedsättning  

Personer som levde med CP beskrev att det var jobbigt och gick åt mycket kraft att försöka 

vara som alla andra (Frankel, 2002; Helgesson, 2014; Millner Palmqvist & Sundelin, 2015). 

Helgesson (2014) kände en förtvivlan över sin funktionsnedsättning när han inte kunde delta i 

aktiviteter på grund av skadan. Millner Palmqvist och Sundelin (2015) ville inte umgås med 

andra funktionsnedsatta för att de ville känna sig “normala”. De tyckte att det kunde vara 

enklare att umgås med människor utan funktionsnedsättningar om funktionsnedsättningarna 

var på olika nivå. Frankel (2002) delade inte denna upplevelse utan tyckte det var viktigt och 

fint för henne att veta att hon inte var ensam som funktionsnedsatt. Millner Palmqvist och 

Sundelin (2015) upplevde att barn med funktionshinder ofta blev sammanförda av just den 
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anledningen, att inte behöva känna sig ensam, men de kände att dessa relationer kunde bli 

skörare för att det kan vara svårt att acceptera och förstå varandras funktionsnedsättningar. 

Frankel (2002) blev inte sammanförd med andra funktionsnedsatta som barn och upplevde en 

stor längtan efter någon som var lik henne själv. Samtidigt beskrev hon att det var svårt att 

känna tillhörighet med den funktionsnedsatta gruppen, på grund av att hennes 

funktionsnedsättning var litet.  

 

Det var jobbigt att hela tiden känna att alla var duktigare än jag, jag längtade mycket 

efter någon som var lite lik mig. (Frankel, 2002, s. 24) 

 

Personer med en CP-skada kände sig som “vanliga människor” när de inte blev ihopkopplad 

med sin funktionsnedsättning direkt. Det kändes därför tryggt att sitta bakom en dataskärm 

och prata med andra människor och chatta. Vid nya möten öga mot öga var de återhållsamma 

eftersom de inte visste hur andra människor skulle reagera på dem (Millner Palmqvist & 

Sundelin, 2015). Helgesson (2014) blev besviken, utskämd och fick ångest i möten med andra 

människor, på grund av svårigheter sammankopplat med hans funktionsnedsättning. Frankel 

(2002) hade upplevt liknande situationer, där hon känt sig misslyckad, skamsen, dum och 

ledsen inför andra, när hon på grund av sin perceptionsnedsättning var långsam eller inte 

klarade av att göra rätt som “alla andra”. Millner Palmqvist och Sundelin (2015) hämmades 

eftersom de hade en rädsla över att tänka fel inför andra. 

 

Jag kämpade med frågor kring yrkesval och vad jag var bra på. Då kommer rädslan 

att andra ska komma på att jag inte kan klara av saker. Sedan tänkte jag att det är 

lika bra att jag dör innan någon kommer på det. (Frankel, 2002, s. 155) 

 

Att vara i beroendeställning 

På grund av svårigheter relaterat till funktionsnedsättningen och att föräldrar hade en tendens 

att vara överbeskyddande uttryckte personer att det var svårt att frigöra sig och att det skapade 

oönskade konflikter när de kände sig i beroendeställning till föräldrarna (Frankel, 2002; 

Millner Palmqvist & Sundelin, 2015). Däremot kände Stina att hon blev mindre beroende av 

sina föräldrar och att det gav en större frihet när hon hade en personlig assistent (Millner 

Palmqvist & Sundelin, 2015).  

 

Till slut insåg Stina att hon kunde hänga med på mer aktiviteter med kompisarna 

utanför skolan utan att vara beroende av sina föräldrar. Utan en personlig assistent 

hade hon inte kunnat göra allt som hör tonåren till. (Millner Palmqvist & Sundelin, 

2015, s. 58) 
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Men att alltid ha en personlig assistent närvarande och vara beroende av den upplevdes även 

det som jobbigt, pinsamt och inte normalt. Däremot kände hon att den personliga integriteten 

kopplades bort när hon behövde hjälp med något och det skrämde henne hur avtrubbad hon 

hade blivit (Millner Palmqvist & Sundelin, 2015). Frankel (2002) beskrev en annan typ av 

hjälpbehov, nämligen att hon hade en hjälplärare i skolan. Hon kände att det var pinsamt inför 

andra människor att vara beroende av läraren, samtidigt som hon var glad att hjälpläraren 

fanns. 

 

Att bli dömd på förhand  

I alla tre böckerna uttryckte personerna som levde med Cerebal Pares att andra människor inte 

hade så stora förväntningar på dem och dömde dem på förhand. Att de inte klarade av att leva 

sitt liv på egen hand med allt vad det innebar (Frankel, 2002; Helgesson, 2014; Millner 

Palmqvist och Sundelin, 2015). Frankel (2002) beskrev att andra tyckte det var underligt att 

hon reste själv som funktionsnedsatt. Både Helgesson (2014) och Millner Palmqvist och 

Sundelin (2015) hade känt att andra människor antagit att deras vänner var deras ledsagare 

istället för vanliga vänner. Helgesson (2014) har fått uppleva att det inte bara är människor i 

vardagen som har låga förväntningar, en handikappförening blev chockad över att han hade 

icke-funktionsnedsatta vänner. Frankel (2002) och Maria (Millner Palmqvist & Sundelin, 

2015) uttryckte att andra människor ofta förknippade dem med någon som inte kan gå. 

Fördomarna blev som tydligast när andra människor fick reda på att de hade en CP-skada, 

vilket Helgesson (2014) och Millner Palmqvist och Sundelin (2014) beskrev som jobbigt och 

det ledde till att de började misstro sig själva.  

 

Tydligen ligger det närmare till hands för människor att förutsätta att jag har en 

ledsagare, att jag är lite knäpp och att jag absolut inte klarar av att leva mitt liv på 

egen hand än att tro jag lever ett vanligt liv. De placerar mig automatiskt i ett 

sammanhang med massor av anpassning, särbehandling och hjälp. (Helgesson, 2014, 

s.142) 

 

Helgesson (2014) och Millner Palmqvist och Sundelin (2015) beskrev att de kände att det var 

samhällets bild av människor som skapade fördomar och att människor ofta har en tragisk 

människosyn. Tre av personerna med en CP-skada kände att andra människor ofta ville tala 

om för dem vad de klarade av och inte, att de drömde om saker som inte skulle kunna 

uppfyllas (Helgesson, 2014; Millner Palmqvist & Sundelin, 2015). Helgesson (2014) 
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upplevde att förväntningarna på honom inte alltid var skyhöga, men att människor ändrade 

uppfattning om honom när han bevisade vad han kunde. Samtliga personer upplevde att andra 

människor blev chockade när de lyckades med någonting eller utförde något som de 

människorna inte trodde att de skulle klara av, till exempel köra bil eller fjällvandra (Frankel, 

2002; Helgesson, 2014; Millner Palmqvist & Sundelin, 2015). 

 

När vi hade hittat varandra utanför järnvägsstationen verkade det som om de väntade 

på någon mer. Länge. De försökte ignorera mig. När de väl förstod att det inte fanns 

någon annan chaufför än jag fick jag se en hel rad ansiktsuttryck som jag skulle ha 

velat ha på kort. (Helgesson, 2014, s. 96) 

 

Personer bemöttes ofta som om de vore lägre intellektuellt begåvade av andra människor 

(Frankel, 2002; Helgesson, 2014; Millner Palmqvist & Sundelin, 2015). Helgesson (2014) var 

bland annat med om att bli stoppad av polisen och polisen frågade passagerarna i bilen om 

föraren verkligen kunde köra bil. Millner Palmqvist och Sundelin (2015) uttryckte att 

människor ofta pratade över huvudet på dem med. Frankel (2002) upplevde att andra 

människor trodde att hon hade mindre förstånd och ofta pratade till henne, inte med henne, 

vilket gjorde att hon slutade tro på sig själv. Andra människor talade ibland barnspråk till 

personer med Cerebral Pares i tron om att inte förstod bättre (Helgesson, 2014; Millner 

Palmqvist & Sundelin, 2015). Millner Palmqvist och Sundelin (2015) upplevde att de 

placerades i ett fack bara av hur andra talade till dem. Helgesson (2014) beskrev att 

bordtennisklubben blandade ihop intellektuell funktionsnedsättning med kroppslig 

funktionsnedsättning och att de därför klumpade ihop personer med olika 

funktionsnedsättningar eller funktionshinder vid aktiviteter. 

 

Millner Palmqvist och Sundelin (2015) kände att det var en kamp för funktionsnedsatta att ses 

som individer med rätt att älska. Detta bekräftades av Helgesson (2014) som upplevde att 

människor hade svårt att förstå att han hade en flickvän och att andra människor ofta antog att 

hans flickvän var någon annan än hans flickvän. Millner Palmqvist och Sundelin (2015) ansåg 

att de fick jobba extra hårt för att människor de var intresserade av skulle se bakom skadan.  

 

Upplevelsen av att andra människor gärna ville hjälpa funktionsnedsatta för mycket tärde på 

personer med CP:s krafter, trots att särbehandlingen var välmenande. Människors “snällhet” 

sårade mer än det uppmuntrade (Frankel, 2002; Helgesson, 2014; Millner Palmqvist & 

Sundelin, 2015). Frankel (2002) tyckte att människor daltade med henne och var 
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överbeskyddande. Helgesson (2014) blev nervös när andra människor närmade sig honom 

med försiktighet, han beskrev också att han fått pengar av äldre tanter vid flertalet tillfällen på 

grund av att han var funktionsnedsatt. Millner Palmqvist och Sundelin (2015) beskrev att 

andra människor tyckte synd om dem och någon hade även velat be för dem. 

 

Vi upplever att många människor som tycker synd om oss ser våra handikapp som 

straff eller stora tragedier. Vi är inga offer och vi har inte fått något straff. Vi fick helt 

enkelt för lite syre när vi föddes. (Millner Palmqvist & Sundelin, 2015, s. 24) 

 

Frankel (2002), Helgesson (2014) och Millner Palmqvist och Sundelin (2015) upplevde 

ibland att andra människor inte visste hur de skulle behandla dem på grund av deras 

funktionsnedsättning. Millner Palmqvist och Sundelin (2015) beskrev att Stina kom in på 

krogen som sextonåring, eftersom krogvakten hade varit rädd att diskriminera henne. 

Helgesson (2014) blev ignorerad av en människa från Röda Korset när han ville hjälpa till. 

Frankel (2002) beskrev att andra människor inte visste vad de kunde ge henne för uppgifter 

och pratade istället bakom hennes rygg och det gjorde henne ledsen. Personer blev påminda 

om att de var annorlunda när de ibland blev valda nästan sist till lagtävlingar och 

grupparbeten vid flertalet tillfällen. Att bli behandlad annorlunda var sårande (Helgesson, 

2014; Millner Palmqvist & Sundelin, 2015).  

 

Personer med en CP-skada upplevde sig ibland få blickar bundna av fördomar eller medkänsla 

i vardagliga situationer (Helgesson, 2014; Millner Palmqvist & Sundelin, 2015). Stina tyckte 

att det var irriterande att få fördomsfulla blickar när hon var ute med rullstolen. Maria i sin tur 

kände att andra människor stirrade på hennes haltande gång (Millner Palmqvist & Sundelin, 

2015).  

 

Att mötas av respektlöshet och illa behandling 

I samtliga böcker beskrev personer att andra människor inte respekterade dem på olika sätt 

och personerna blev sårade av detta (Frankel, 2002; Helgesson, 2014; Millner Palmqvist & 

Sundelin, 2015). Frankel (2002) upplevde att andra människor kunde bli irriterade på henne 

när något tog längre tid. Stina kände att hennes integritet kränktes när elevhemspersonalen 

inte respekterade henne då de inte lyssnade på henne och hennes önskemål (Millner Palmqvist 

& Sundelin, 2015). Helgesson (2014) upplevde att andra människor gjorde sig roliga på hans 

bekostnad, han blev missmodig av att inte kunna göra vardagliga saker utan att mötas av 

negativa beteenden. Personer med CP fick frågor om deras funktionsnedsättning utan respekt 
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för att de faktiskt kan vara nöjd med sig själva och som om funktionsnedsättningen vore det 

enda väsentliga i livet (Helgesson, 2014; Millner Palmqvist & Sundelin, 2015).  

 

Samtliga personer hade blivit mobbade under sin uppväxt, vissa mer och andra mindre 

(Frankel, 2002; Helgesson, 2014; Millner Palmqvist & Sundelin, 2015). Helgesson (2014) 

upplevde inte att han blivit mobbad mycket, men beskrev en upplevelse när en klasskamrat 

frågat honom om han var CP på ett nedvärderande sätt. Frankel (2002) och Millner Palmqvist 

och Sundelin (2015) beskrev att de under större delen av sin uppväxt känt sig ensam och hade 

blivit utsatt för utfrysningar, glåpord, att bli retad och bli lämnad kvar när de inte hängde med 

i samma takt som andra. Frankel (2002) upplevde att hon blivit misstänksam i vuxna sociala 

sammanhang på grund av tidigare illa behandling. Andra personer hade också blivit utsatt för 

illa behandling i vuxen ålder, bland annat beskrev Stina att mejlkompisar slutat skriva till 

henne när de fick reda på att hon sitter i rullstol (Millner Palmqvist & Sundelin, 2015).  

 

Ibland blev jag utpekad på grund av mina svårigheter. En flicka i klassen fyllde år och 

jag ville göra henne glad, och målade ett kort till henne. Men på gratulationskortet 

hade jag skrivit GRATIS i stället för GRATTIS. Anne som fick kortet, sa ilsket: - Kan 

du inte stava heller, din CP-unge? Att avsikten var att göra henne glad kom bort. 

(Frankel, 2002, s. 45) 

 

Missförstånd på grund av funktionsnedsättningen skedde frekvent (Frankel, 2002; Helgesson. 

2014). Frankel (2002) hade svårt att förklara vad hennes svårigheter innebar, vilket gjorde att 

hon upplevde sig som missförstådd medan Helgesson (2014) tyckte att det främst var hans 

talsvårigheter som ledde till olika missförstånd.  

 

Det är att människor som inte känner mig, eller som inte har sett mig förut, ofta tror 

att jag är stupfull i stället för CP. Framför allt när klockan börjar bli mycket. Klockan 

23.00 går det en magisk gräns för mig. Då kvittar det hur mycket jag än insisterar på 

att jag bara är CP. Ingen tror på mig. De bara skrattar och fäller skämtsamma 

kommentarer som “Skål...men herregud, du är så full att du varken kan gå eller tala… 

(Helgesson, 2014, s.75) 

 

 

Personer som levde med Cerebral Pares uttryckte att andra människor inte alltid såg dem som 

en av dem, de upplevde sig inte bli behandlade som en jämställd person. De blev till exempel 

nekade jobb där arbetsgivaren uttryckte att de skulle kunna skrämma iväg kunder på grund av 

deras funktionsnedsättning, detta gjorde att personerna blev ledsna och kände sig maktlösa 

(Frankel, 2002; Helgesson, 2015). Helgesson (2014) beskrev att de andra standup-komikerna 
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inte såg honom eller behandlade honom som en av dem. Frankel (2002) upplevde det som 

kränkande att andra anställda på ett företag inte förstod att hon var en människa med egna 

kvaliteter. 

 

Vid en annan anställningsintervju, när jag sökte jobb i en klädaffär, blev jag tillsagd, 

vänligt men bestämt, att sådana som jag inte riktigt passar in i den branschen. 

“Många skulle bli rädda för dig och sticka utan ha köpt något...” (Helgesson, 2014, 

s.109) 

 

Bemötandet i sjukvården hade stor betydelse enligt personer med CP. De ansåg att 

vårdpersonal behövde öka sin förståelse och kunskap om CP (Frankel, 2002; Millner 

Palmqvist & Sundelin, 2015). Personer med en CP-skada beskrev att de kunde bli överkörda 

av läkare som ansåg sig vara experter på funktionsnedsättningen och att de trodde att alla 

besvär var relaterade till skadan. De drog sig därför ibland från att söka vård på grund av 

okunskap, antingen ignorerades funktionsnedsättningen eller så tog den för stor plats. De 

upplevde det som skrämmande att det brast i respekt och bemötande från sjukvårdspersonal 

(Millner Palmqvist & Sundelin, 2015). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer med Cerebral Pares upplever 

möten med andra människor. En kvalitativ innehållsanalys av tre självbiografiska verk 

resulterade i fem kategorier; att bli sedd för den jag är bakom funktionsnedsättningen, att vilja 

vara som alla andra trots funktionsnedsättning, att vara i beroendeställning, att bli dömd på 

förhand och att mötas av respektlöshet och illa behandling. 

 

Den här litteraturstudiens resultat visade på att personer som lever med en CP-skada kände 

samhörighet när människor såg vem de var bakom skadan. Enligt McCance, McCormack och 

Dewing (2011) är samhörighet med andra människor meningsgivande för personer. Relationer 

med andra människor är viktigt och kan ge stora fördelar för personer både inom vården och i 

vardagen. Inom vården kan personcentrerad omvårdnad vara ett sätt att skapa en givande 

relation mellan vårdgivare och den person de vårdar. Ekman et al. (2011) beskriver att 

personcentrerad omvårdnad är när varje person ses som en unik individ, inte bara som deras 

diagnos eller sjukdom. I den här studiens resultat beskrevs att personer som lever med en CP-

skada kände sig stärkta och trivdes bättre med sig själva när andra människor såg förbi deras 
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funktionsnedsättning. Att inta ett personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden för en person 

med CP, att varje person ses som unik, skulle därmed leda till att de ses för de personer de är 

och blir stärkta i mötet med vårdpersonal. 

 

Resultatet visade vidare att personer som lever med en CP-skada kunde bli återhållsamma, 

känna sig utskämda och få ångest i möten med andra människor på grund av svårigheter 

sammankopplat med deras funktionsnedsättning. Mycket kraft gick åt att försöka vara som 

alla andra. Att som vårdpersonal ta del av personers livsvärld och upplevelser kan påverka 

omvårdnaden och personernas känsla av den. Forsgren (2017) skriver att personers känsla av 

sårbarhet och självständighet kan bli större eller mindre beroende på hur vårdpersonal 

bemöter dem. Om de bemöts dåligt, ökar det på känslor av ångest och osäkerhet, medan ett 

bra bemötande kan leda till att personer mer troligt känner att de har större egenmakt och kan 

delta i sin egen vård. För att hjälpa personer med CP att stärka deras självbild och därigenom 

förenkla möten med andra människor kan möjligtvis empowerment användas. Christensen 

och Hewitt-Taylor (2006) definierar empowerment som ett sätt att ge personer makt över sitt 

liv, eller göra det möjligt och ge förutsättningar för personer att ta egenmakt över sitt liv. De 

skriver att vårdpersonal bland annat kan ta till vara på personers resurser och göra dem 

delaktiga i vården, vilket ökar på känslan av egenmakt (Christensen & Hewitt-Taylor, 2006). 

Att öka känslan av egenmakt hos en person som lever med en CP-skada genom empowerment 

och därigenom stärka självbilden, kan leda till att personer känner sig mer självsäkra och 

förbättra deras egen förmåga att hantera situationer i livet med andra människor (jmf. 

Chamberlin & Schene, 1997).  

 

Resultatet visade också att personer som lever med en CP-skada kan känna sig i 

beroendeställning till andra människor. Att vara i en beroendeställning till andra människor 

kan göra att den egna integriteten hotas. Enligt Berg (2006) har personer i behov av vård en 

större sårbarhet som beror på bland annat maktlöshet och förlorad kontroll. Sårbarheten blir 

större i och med att delaktigheten för dessa personer ofta blir mindre. Beroende på hur 

bemötandet från sjukvårdspersonal är kan denna sårbarhet öka eller minska i möten med 

vården. Degerstedt, Wiklund och Enberg (2017) menar att personer med funktionsnedsättning 

ofta är beroende av vårdpersonal och olika vårdinstanser. De menar att detta gör det ännu 

viktigare att erbjuda vård på lika villkor. Som sjuksköterska är det extra viktigt utifrån denna 

studies resultat att i möten med personer som lever med en CP-skada möta upp Hälso- och 

sjukvårdslagen, HSL (SFS 2017:30). HSL (SFS 2017:30) 1 §, kap. 2 fastställer tydligt att 
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omvårdnad ska ges med respekt för den enskilda människans värdighet och enligt 1 §, kap. 5 

(HSL, SFS 2017:30) ska vården byggas på respekt för patientens integritet och 

självbestämmande. Detta kan i möten med personer med en CP-skada göras genom att lyssna 

på personen och respektera deras åsikter, respektera deras rätt till självbestämmande och 

genom det lämna över mer kontroll till personen i behov av vård. En annan viktig aspekt för 

att värna om personers integritet är att värna om personens fysiska kropp. Att bland annat inte 

blotta och inte vidröra utsatta/personliga områden mer än nödvändigt. Detta bör en 

sjuksköterska tänka på i alla möten med personer, men enligt den här studiens resultat fanns 

det stort behov av detta just för människor som lever med en CP-skada. 

 

Resultatet visade även på att personer som lever med en CP-skada upplevde att andra 

människor dömde dem på förhand, särbehandlade dem, ville hjälpa dem för mycket och 

betedde sig mot dem som om de vore lägre intellektuellt begåvade. I enlighet med vårt 

resultat beskriver Nario-Redmond (2010) att det finns en rad fördomar om funktionshindrade 

människor. Enligt fördomarna karaktäriseras funktionshindrade människor som svaga, 

osjälvständiga, asexuella, oattraktiva och de beskrivs som mindre kompetenta 

intelligensmässigt. Framförallt ses funktionsnedsatta kvinnor som sårbara offer. Vårt resultat 

tyder på att det som sjuksköterska blir extra viktigt att inte ha egna fördomar och döma 

människor på förhand för att minska lidandet hos personer, speciellt i mötet med personer 

som lever med en CP-skada. Förslagsvis bör en sjuksköterska alltid prata med vuxna 

människor som vuxna människor, men försäkra sig om att de förstår. Resultatet visade att 

personer tyckte att även välmenande särbehandling var jobbigt. Här är betydelsen av 

personcentrerad omvårdnad återigen viktig. Enligt Ekman et al. (2011) ska vårdpersonal 

bemöta personer utifrån deras individuella situation och behov, inte efter hur vi tror att de vill 

bli behandlade.  

 

Slutligen framkom det i den här litteraturstudiens resultat att personer som lever med en CP-

skada upplevde att andra människor inte respekterade dem, inte såg dem som jämställda 

personer och de upplevde att framförallt sjukvårdens bemötande behövde förbättras. Detta 

gjorde att de kände sig maktlösa. Kettunen, Poskiparta och Gerlander (2002) beskriver att det 

finns en asymmetri i relationen mellan en sjuksköterska och personer som uppsöker vård 

Sjuksköterskan är i en maktposition och personer är i en underlägsen position, detta innebär 

att sjuksköterskan kan utöva sin makt genom att inte bry sig om personers egna initiativ och 

använda en överlägsen jargong. Vårt resultat visade på att en sådan här maktposition är 
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negativ för personer som lever med en CP-skada, på grund av att det här är saker som de blir 

utsatta för även i vardagen och gör att de känner sig maktlösa. Till dessa personer kan 

hälsofrämjande omvårdnad vara ett sätt att respektera dem och deras åsikter och jämställa 

maktbalansen och genom detta förbättra sjukvårdens bemötande mot dem. Enligt Brobeck 

(2014) ska hälsofrämjande omvårdnad utgå från ett jämlikt möte mellan sjuksköterska och 

personer, där det centrala bör vara att ha en dialog och att personerna görs delaktiga i sin egen 

omvårdnad. Detta med syftet att bidra till bättre hälsa, skapa jämlikhet genom att se personers 

olika resurser och möjligheter. Varje individ är unik och har egna förutsättningar och måste 

därför bedömas utifrån det. Personer ska tillsammans med personal kunna ta egna beslut och 

ha gemensamt ansvar för omvårdnaden. Detta ger makt tillbaka till personerna (Brobeck, 

2014). För personer som lever med Cerebral Pares innebär det här att vårdpersonal måste se 

till varje enskild person och inte göra några antaganden baserat på deras skada och arbeta för 

att de ska vara delaktiga i omvårdnaden. Resultatet i denna studie visade att personer kände 

sig maktlösa när de ej blev bemötta på detta sätt och därför är hälsofrämjande omvårdnad ett 

viktigt förhållningssätt.  

 

Metodkritik 

För att diskutera och därigenom stärka studiens trovärdighet och kvalité har begreppen 

tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet använts (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 

197). 

 

Tillförlitlighet i en studie kan säkerställas genom att författarna noggrant beskriver hur 

analysen genomförts, motiverar och visar på hur de kommit fram till resultatet (Polit & Beck, 

2012, s. 584–585). Litteratursökningen och dataurvalet gjordes genom sökning i LIBRIS. En 

svaghet med detta insamlingssätt är att det är svårt att göra en systematisk sökning i denna 

databas. Det valdes dessutom att begränsa litteraturen till det som fanns på Luleå 

universitetsbibliotek, och därmed finns det risk att relevant data kan ha missats, antingen 

genom att boken inte fanns i bibliotekets katalog eller att den var utlånad vid tillfället för 

sökningen. Tillförlitligheten stärktes däremot genom att samtliga böcker granskades noggrant, 

för att se vilka som mötte upp syftet och vilka som inte gjorde det, tre självbiografiska böcker 

valdes ut med fyra olika personers perspektiv och upplevelser. Detta för att ge en rik variation 

av fenomenet inom syftet samt för att spegla ett inifrånperspektiv (jmf. Graneheim & 

Lundman, 2004). Endast böcker på svenska valdes ut för att minimera risken att tappa 

nyanser, eller kärnan i innehållet, som kan förekomma vid eventuell översättning. En 
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kvalitativ innehållsanalys kan användas för att analysera narrativa data. Detta betyder att de 

som analyserar bryter ner datan i mindre enheter, kodar, kategoriserar och namnger 

kategorierna efter innehållet de representerar (Polit & Beck, 2012, s. 564). Valet föll därför på 

en kvalitativ innehållsanalys för att analysera böckernas data. Tillförlitligheten stärktes genom 

att båda författarna tillsammans extraherade samtliga textenheter för att tillgodose att inga 

upplevelser som mötte upp studiens syfte exkluderades och att datan höll hög kvalitet. 

Därefter kondenserades de extraherade textenheterna, med ett ständigt fokus att inte medvetet 

tolka texten, utan behålla den så textnära som möjligt. Om en textenhet innehöll flera olika 

upplevelser delades den i detta steg upp till mindre enheter för att inte kondensera bort viktig 

data. Sedan utfördes kategorisering i flera steg, för att stärka tillförlitligheten i analysen. 

Passande citat har presenterats till brödtexten för att säkerställa resultatets tillförlitlighet. I 

samtliga steg har författarna haft en bra dialog, diskuterat och arbetat tillsammans för att 

säkerställa tillförlitligheten, vid flera tillfällen har även handledare och andra studenter 

granskat arbetet (jmf Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Pålitlighet i en studie kan säkerställas genom att metoden är beskriven så tydligt att andra 

skulle kunna genomföra studien med liknande deltagare i ett liknande kontext och få ett 

liknande resultat (Polit & Beck, 2012, s. 585). För att få fram konsekvent data som går att lita 

på har valet av metod, hur sökningen gått tillväga och analysprocessen diskuterats flera 

gånger, även med handledare och andra studenter, för att resultatet ska kunna bli pålitligt. 

Speciellt kategoriseringsprocessen har diskuterats flera gånger för att få konsekvent och 

korrekt data till de slutliga kategorierna. Under diskussionerna har författarna gått tillbaka i 

analysstegen och säkerställt att de slutliga kategorierna verkligen stämmer. Hela 

litteratursökningen, dataurvalet och analysprocessen är tydligt beskriven i studiens metoddel 

vilket även det stärker pålitligheten enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

Bekräftbarhet handlar om hur objektiv forskaren är i hanteringen av datan (Polit & Beck, 

2012, s. 585). För att stärka bekräftbarheten i studien har författarna diskuterat sinsemellan för 

att säkerställa datans riktighet, relevans och betydelse, utan att göra egna antaganden eller valt 

ut upplevelser av speciell karaktär som författarna själv kunnat vara ute efter. Alla upplevelser 

som mött upp syftet valdes ut för att reflektera det som står i böckerna korrekt. Genom att inte 

medvetet tolka böckernas texter, har de upplevelser som personerna skrivit om fått tala för sig 

själva och författarna har förhållit sig neutrala under processen (jmf Polit & Beck, 2012, s. 
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585). Studiens läsare kan själva bedöma resultatets bekräftbarhet eftersom de analyserade 

böckerna finns tillgängliga för allmänheten.   

 

Överförbarhet handlar om studiens resultat har potential att överföras till andra liknande 

grupper i liknande kontext (Polit & Beck, 2012, s. 585). Denna studie har försökt att beskriva 

kontexten tydligt eftersom att det är viktigt för att stärka överförbarheten. I introduktionen 

fanns beskriva upplevelser av funktionsnedsatta personer, som bekräftades av studiens 

resultat, vilket stärker att denna studie kan vara överförbar till bland annat andra 

funktionsnedsatta personer utan en CP-skada. En svaghet för överförbarheten i denna studie är 

att det resultat som presenterats är endast baserat på svenska personer med en CP-skadas 

upplevelser i möten med andra människor. Personer som lever med en CP-skada på andra 

ställen i världen kan ha andra upplevelser och levnadsförhållanden som skiljer sig från 

svenska förhållanden. Trots detta är det enligt Graneheim och Lundman (2004) ändå upp till 

läsaren att avgöra om resultatet är överförbart och i vilken utsträckning. 

 

Slutsats 

Resultatet som framkom i studien är kraftfullt, betydelsefullt och det kan dras många 

värdefulla lärdomar från det. Som sjuksköterska och annan vårdpersonal kan denna studies 

resultat vara av stor vikt. Resultatet visar bland annat på att personer som lever med en CP-

skada mår bäst när andra människor såg dem för den de är och inte definieras som den skada 

de hade. De möts ofta av fördomar, respektlöshet och särbehandling. Andra människor antar 

ofta att den fysiska funktionsnedsättningen även innebär en intellektuell funktionsnedsättning. 

Detta tyder på stor okunskap i samhället gällande Cerebral Pares, därför finns det ett stort 

behov av ökad kunskap inom detta ämne, för att genom det nå större förståelse för de personer 

som lever med en CP-skada. Okunskap finns inte bara i samhället utan också inom 

sjukvården, upplevelser av att inte bli sedd som människa främst, utsatt för maktutövning från 

vården och det beskrevs också att det brister i respekten för dem som människa.  Vidare 

forskning behövs som kan bidra till mer kunskap, till exempel hur personer på andra ställen i 

världen upplever det att leva med Cerebral Pares i möten med andra människor för att få ett 

bredare perspektiv. Även forskning om hur vårdpersonal upplever möten med personer som 

har en funktionsnedsättning skulle kunna fördjupa kunskapen och visa på de svagheter eller 

styrkor som finns hos vårdpersonal gällande dessa personer i samhället. 
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