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Abstrakt 
Att drabbas av en ryggmärgsskada innebär en enorm påfrestning för en persons 
välmående. Det innebär också stora förändringar och utmaningar i det vardagliga 
livet. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att leva med 
förlamning till följd av ryggmärgsskada. För att besvara studiens syfte analyserades 
ett narrativ i form av en självbiografi. Självbiografin var skriven av en person som 
drabbats av helkroppsförlamning till följd av ryggmärgsskada. Analysen resulterade 
i sex kategorier; känslor av frustration och sorg, begränsningar i vardagen då kroppen 
blivit ens fiende, att känna skam och förlust av integritet, att vilja bevara den man 
var och livet som var tidigare, betydelsen av relationer och att vara beroende av andra 
och att fokusera på det goda i livet och finna styrka. Resultatet visade på sorg över 
förlusten av kroppsliga funktioner. Det framkom att det fanns svårigheter att 
acceptera den förändrade livssituationen och den förändrade kroppen. Livet efter 
ryggmärgsskadan kom även att innebära känslor av skam och förlust av integritet. 
Relationer sågs vara av stor betydelse. Därför är det viktigt att vårdpersonal arbetar 
personcentrerat och ser till patientens individuella behov och anpassar vården efter 
detta. Genom en ökad förståelse hos vårdpersonalen kan de på ett bättre sätt ge stöd 
till personer som drabbats av ryggmärgsskada. 

Nyckelord: Ryggmärgsskada, förlamning, upplevelse, narrativ, innehållsanalys, 
omvårdnad, inifrånperspektiv, litteraturstudie 
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Det årliga antal som drabbas av akut ryggmärgsskada i Sverige har beräknats till 19.5 personer 

per en miljon invånare. Vanligaste orsaken till detta är trafikolyckor, fallolyckor 

och idrottsrelaterade olyckor. En undersökning visar att frekvensen av de som drabbats har varit 

i stort sett konstant mellan åren 1990-2012 (Bjørnshave et al., 2015). Ryggmärgsskador lämnar 

många förlamade, rullstolsbundna och i många fall beroende av assistans livet ut. En 

ryggmärgsskada är ofta ett mångfacetterat tillstånd som är förknippat med en rad varierande 

somatiska, psykologiska och sociala konsekvenser (Lüthi et al., 2011). 

  

Ryggmärgen spelar en viktig roll i kommunikationen mellan hjärnan och det centrala 

nervsystemet. Den fungerar som informationsväg som sänder signaler både till och från alla 

delar i kroppen. Efter en ryggmärgsskada slutar neuronen i ryggmärgen att fungera, vilket gör 

det väldigt utmanande att återfå full funktion då man ännu inte hittat någon teknik för att kunna 

återställa neuronernas funktion i ryggmärgen (Salmons, 2008). Även om man vet mycket om 

patofysiologin kring ryggmärgsskada saknar man framgångsrika terapier som främjar 

återhämtning efter ryggmärgsskada. Ofta lämnar ryggmärgsskador en mängd neurologiska 

problem efter sig, inräknat förlust av motorisk- och sensorisk funktion. Detta kan leda till tarm- 

och blåsdysfunktion, spasticitet, neuropatisk smärta och autonom dysreflexi (Dietrich, 2015). 

 

Att drabbas av en ryggmärgsskada innebär en enorm påfrestning för en persons välmående. Det 

innebär också stora förändringar och utmaningar i det vardagliga livet. Omkring en tredjedel av 

alla drabbade upplever höga nivåer av ångest och andra kan uppleva posttraumatiskt 

stressyndrom som följdkomplikation (Kaiser & Kennedy, 2011). I en studie gjord av 

Schönenberg et al (2014) såg man att hälften av studiedeltagarna som drabbats av 

ryggmärgsskada hade depressiva symtom vid den tidpunkt de skrevs ut från sjukhuset. Cirka 

12% led av depression fyra år efter ryggmärgsskadan. Vidare visade studien att depressiva 

symtom vanligen uppträdde direkt efter utskrivning från sjukhus och detta tycks bero på 

övergången från sjukhus till det vardagliga livet där patienterna lämnar en skyddad miljö och 

plötsligt konfronteras med sina begränsningar och funktionshinder.  

 

Graden av krisreaktion efter en ryggmärgsskada är individuell och komplex och beror på 

personens egen tolkning av händelsen. En persons tolkning beror i sin tur på kontext, relationer, 

var personen befinner sig i livet och på personens roll. Detta har också betydelse för hur 

personen klarar av och hanterar sin nya livssituation (Kaiser & Kennedy, 2011). För att tidigt 

kunna identifiera patienter som har svårt att anpassa sig till den nya situationen är det angeläget 
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att förstå copingprocessen (Cairns & Baker, 1993). Strategierna för att hantera den nya 

livssituationen varierar mycket från person till person. Att få lära sig copingstrategier har setts 

vara användbart i processen. Att tala med andra personer som varit med om samma sak är också 

viktigt hos många som drabbats. Mellanmänskliga relationer ses också ha en stor betydelse i 

processen att hantera den nya livssituationen. Det kan vara stöd från familj och vänner men även 

inflytande från vårdpersonal är viktigt (Kaiser & Kennedy, 2011). Att anpassa sig till det nya 

livet efter en ryggmärgsskada kan ta flera år, och på grund av att vårdtiderna kortats ned är det 

viktigt att ha förståelse för detta. Det är därför viktigt att ha en strukturerad uppföljning som 

sträcker sig minst ett par år framåt. Det dröjer ofta ett tag tills de psykologiska reaktionerna 

kommer, detta beror bland annat på personens försvarsmekanismer och på grund av 

medicinering med psykofarmaka (Holtz & Levi, 2006, s. 201-202). 

  

Enligt Freeman, Cassidy och Hay-Smith (2017) upplever en person som drabbats av en 

ryggmärgsskada ofta blandade känslor tiden efter olyckan. Det kan vara känslor av misstro, 

ilska, rädsla, förtvivlan men även känslor av hopp. Den viktigaste faktorn för att kunna hantera 

alla känslor samt uppnå välmående efter olyckan har setts vara stöd från familj, partner och 

vänner. Att fokusera på att upprätthålla relationer och intimitet efter att skadan inträffat har setts 

vara av stor betydelse för den drabbade (Freeman, Cassidy och Hay-Smith, 2017). Rollerna 

inom familjer kan förändras, och en tidigare partnerroll kan ersättas med en vårdgivarroll. Det 

har även setts att skilsmässor är vanligare i förhållanden där en person drabbats av en 

ryggmärgsskada. Förmågan till arbete påverkas också vilket leder till försämrad privatekonomi 

för den drabbade, men även en förlust av de hälsofrämjande faktorer som ett dagligt arbete 

bidrar till. Majoriteten av alla ryggmärgsskadade återvänder aldrig till arbetet (Holtz & Levi, 

2006, s. 202-203). 

  

Att drabbas av en ryggmärgsskada kommer att innebära kontinuerlig kontakt med vården. Enligt 

Lindberg, Kreuter, Taft och Person (2013) är det av stor vikt att den som drabbats av en 

ryggmärgsskada själv få delta i den egna vården. Detta har setts vara en huvudfaktor i 

rehabiliteringen efter skadan. På vårdenheter där patienter fått delta i både planering och 

beslutsfattning har rehabiliteringen setts vara mer effektiv, patienten har svarat bättre på 

behandlingar samt att patienten även har varit mer nöjd med vården. Studien visade att de flesta 

drabbade ville vara så självständiga som möjligt och ville vara den som bestämde över den egna 

vården. Dock menar Lindberg, Kreuter, Taft och Person (2013) att det kan ta olika lång tid innan 
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en patient känner sig redo för detta och en viktig faktor för att komma till denna punkt är att 

patienten har en god och stöttande relation med vårdpersonalen.  

 

Att tillämpa en personcentrerad vård och rehabilitering har idag setts ha en allt större betydelse 

för patientens välbefinnande. Personcentrerad vård innebär att patientens perspektiv och 

synpunkter tas till hänsyn, samt att patienten egen uppfattning om vad hen har för individuella 

behov och mål tas i åtanke. Att ta hänsyn till detta vid vårdandet har setts vara av stor vikt dels 

när mål för patienten sätts upp men även vad gäller val av omvårdnadsinterventioner. 

Personcentrerad vård är även viktigt för att stärka patientens egenmakt. Vikten av 

personcentrerad vård har betonats i många av studierna som gjorts om ryggmärgsskador, både 

vad gäller vård och rehabilitering (Lüthi et al., 2011). 

 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att leva med förlamning till följd av 

ryggmärgsskada. 

 

 

Metod 
I denna studie användes en kvalitativ metod med manifest ansats för att besvara syftet.  

Enligt Holloway och Wheeler (2010 s. 193) är narrativa studier lämpligt för att få tillgång till 

människors känslor, tankar och erfarenheter. I narrativa studier kan man förslagsvis analysera 

självbiografier, memoarer eller dagböcker. Dessa innehåller ofta detaljerade och rikliga 

beskrivningar om personers upplevelser (Dahlborg-Lyckhage, 2012, s. 163). Enligt Carless och 

Douglas (2017) är den personliga erfarenheten i narrativ forskning av största vikt. Genom att ta 

del av personers levda erfarenhet får man en bättre inblick i berättarens liv, vilket kan ge 

forskaren en djupare förståelse över dennes upplevelser.  

 

I denna kvalitativa studie har en självbiografi använts för att besvara syftet med studien.  

 

Litteratursökning och urval 

Litteratursökningen gjordes i Libris. För att hitta relevant litteratur som skulle svara på studiens 

syfte gjordes en fritextsökning med sökordet “paralysis”. Sökningen gav 23 antal träffar. 

Därefter begränsades sökningen till typ; bok och språk; svenska, vilket gav sex träffar. 

Inklusionskriterierna var att böckerna skulle vara självbiografier med ett inifrånperspektiv och 

att de skulle vara utgivna efter år 2000. Innehållsbeskrivningen lästes på de tre återstående 
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böckerna och den bok som svarade bäst an mot studiens syfte valdes ut. Den självbiografi som 

slutligen valdes ut heter Ända in i märgen och är skriven av Annika Taesler (2016). 

 

Kontext 

Boken som valdes ut handlar om Annika Taesler som är 24 år. Hon bor tillsammans med sin 

sambo Martin och hon har nyss börjat arbeta som dressyrryttare i vid ett av Sveriges främsta 

elitstall. En dag råkar hon ut för en ridolycka och vaknar upp veckor senare helkroppsförlamad. 

Hon kan varken andas eller prata med egen förmåga. Boken beskriver Annikas väg till att 

acceptera den värsta mardröm hon kunnat tänka sig. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden är viktiga i alla typer av forskning där människor ingår. Polit och Beck 

(2012, s. 150-157) menar att etiska överväganden bör göras utifrån tre grundläggande principer. 

Dessa är välgörenhet; att studien ska göra gott och inte orsaka skada, att se till att den mänskliga 

värdigheten och integriteten bevaras samt att studien bör vara rättvis vilket inkluderar rättvis 

behandling av deltagare och rätten till konfidentialitet. Polit och Beck (2012, s.150-157) menar 

att en annan viktig etisk aspekt är att nyttan med forskningen alltid bör överväga eventuella 

risker. Viktigt är också att deltagare i studien bör informeras om eventuella risker för att kunna 

göra ett ställningstagande till medverkan. 

 

I denna studie användes ett narrativ som grund. Syftet och även nyttan med studien var att 

genom att beskriva upplevelsen av att vara helkroppsförlamad ge en ökad medvetenhet om 

tillståndet. Har vårdpersonal mer kunskap kan de i sin tur ge en bättre personcentrerad vård och 

se individuella behov hos dessa personer. Då författaren till narrativet själv har valt att publicera 

sitt verk med identiteten offentliggjord ansåg vi att det inte fanns behov av att avidentifiera 

författaren.   

 

Analys    

För att utföra analysen i denna studie användes metoden kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats. Analysen utfördes enligt metodartikeln skriven av Graneheim och Lundman (2004). För 

att få en tydlig överblick påbörjades analysen med att materialet lästes igenom ett flertal gånger. 

Sedan valdes textenheter ut som svarade an mot det valda syftet. 260 textenheter som svarade an 

mot syftet hittades. Textenheter är meningar eller stycken som svarar an mot det valda syftet 

eller forskningsfrågan. Därefter kondenserades textenheterna, vilket enligt Graneheim och 
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Lundman (2004) beskrivs som att textenheterna kortas ned utan att förlora sin ursprungliga 

mening samt att kärnan i textenheten bevaras. Efter kondenseringen kodades textenheterna. 

Kodning innebär att det sätts en etikett eller märkning av på en textenhet. Vid nästa steg av 

analysen sattes textenheterna in under kategorier. Graneheim och Lundman (2004) menar att en 

kategori är en samling av textenheter som har en gemensam nämnare. De textenheter som kunde 

sammankopplas eller rörde ett specifikt ämne sattes under samma kategori. Det viktigt att inga 

textenheter faller mellan två kategorier och att inga textenheter sätts in under mer än en kategori. 

Slutligen sågs kategorierna över för att se likheter mellan dessa. De kategorier som rörde samma 

ämne parades samman för att resultera i en mer hanterbar mängd kategorier. Kategoriseringen 

gjordes i fyra steg för att slutligen resultera i sex antal slutliga kategorier. 

 

Resultat 
 

Tabell 1 Redovisning av kategorier (n=6) 

 
Kategorier 

 
Känslor av frustration och sorg 

Begränsningar i vardagen då kroppen blivit ens fiende 

Att känna skam och förlust av integritet 

Att vilja bevara den man var och livet som var tidigare 

Betydelsen av relationer och att vara beroende av andra 

Att fokusera på det goda i livet och finna styrka 

 
 

Känslor av frustration och sorg  

Efter att ha varit medvetslös i veckor vaknade Taesler (2016) upp i sin sjukhussäng, 

helkroppsförlamad och utan förmåga att varken kunna andas eller tala själv. Efter uppvaknandet 

kändes det som att hon levde i en mardröm som inte försvann även fast hon var vaken. Hon 

kände att hela hennes liv hade förintats, hon hade så många frågor som hon ville ha svar på. Hon 

beskrev att hon kände stor irritation över att hennes anhöriga verkade glada för att hon hade 

vaknat upp till detta tillstånd. Hon kände att det här livet inte var något att glädjas över. Taesler 

(2016) beskrev frustration över att inte längre kunna prata och att inte bli förstådd när hon 

mimade och försökte uttrycka sig. Hon beskrev vidare att hon även kände stor frustration och 
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irritation när delar av vårdpersonalen inte lyckades göra hennes tillvaro uthärdlig när hon redan 

ansåg att hon hade nog med problem. Taesler (2016) beskrev att hennes kropp kändes som ett 

minfält som när som helst skulle kunna explodera, men att ingen verkade se det. Att hennes liv 

skulle kunna vara över idag, ikväll eller om en halvtimme. Hon hatade sin familjs och 

sjukvårdspersonalens naivitet.  

 

Så lite tid som fanns kvar, tid som jag bara skulle ligga i sängen och vänta och uthärda (Taesler, 

2016, s. 60). 

 

Det kändes som att hon var på väg att försvinna helt och att hennes familj skulle lämnas kvar 

med ett skal av någon som det var synd om, ett offer, en handikappad. Taesler (2016) beskrev att 

hon aldrig skulle acceptera att hon aldrig mer skulle bli vanlig igen. Hon undrade över hennes 

tidigare roller som dotter, flickvän, kompis och kollega, om de fortfarande fanns kvar eller om 

de var förevigt begravda under ett handikapp. Hon kände samtidigt att alla dessa tidigare roller 

kändes omöjliga med tanke på att hon nu måste skötas som en bebis. 

 

Allt hon någonsin gjort hade slagits sönder lika fullständigt som hennes nackkotor. Hon kände 

sorg över att det inte längre fanns något att strida om, inget spelade längre någon roll. Hon 

beskrev att det kändes som att förlamningen letat sig in även i själen och klippt bandet mellan 

hennes kropp och känslor. Taesler (2016) beskrev att hon alltid skulle känna sorg över den 

Annika som lämnades kvar på olycksplatsen. Taesler (2016) upplevde också stor frustration 

kring att vänner och familj trodde sig förstå hennes situation men de förstod inte alls. Hon 

beskrev att hon kände ett stort behov att få möta någon i samma situation att få dela sina tankar 

med. Hon visste att de var de enda som skulle förstå och som hon skulle kunna anförtro sina 

innersta tankar åt. 

 

Taesler (2016) upplevde sorg över att hon aldrig skulle få tillbaka sin funktion i sina händer och 

handleder. Hon upplevde även frustration när hennes träningskurva avstannade på grund av 

försämringsperioder och den styrka, balans och kroppsuppfattning hon slitit för i månader hade 

förintats. Att komma framåt i träningen upplevdes som oöverstigligt. Hon beskrev att hon till 

och med kände sig värdelös på att vara handikappad. Inför planerad hemgång från sjukhuset fick 

Taesler (2016) en permobil utskriven till sig, hon upplevde en stor ilska över att hon själv inte 

fick välja hjälpmedel. Hon kände att permobilen förstärkte hennes handikapp och att den skulle 

kapsla in det friska som fanns kvar i henne. I den var det omöjligt att dölja att hon var sjuk och 
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som hon beskrev det, defekt. Hon kände frustration över att hon aldrig skulle kunna lyckas 

smälta in någonstans med den.  

 

Det var som honom [en man som Taesler fick möta som också var helkroppsförlamad] jag skulle 

sitta: i en permobil, orörlig med skyltarna SJUK och HANDIKAPPAD lysande över mig i neon 

(Taesler, 2016, s. 109). 

 

Efter lång tid på sjukhus och rehabiliteringscenter fick Taesler (2016) komma hem. Hon beskrev 

att hon kände sorg över att se alla sin saker, som hon visste att hon inte längre kunde använda 

och ta del av, att de fanns rum i lägenheten som hon inte längre kunde ta sig in i och att hon 

skulle få betrakta sina minnen i form av dagböcker på avstånd. Taesler (2016) upplevde 

periodvis känslor av förtvivlan och ångest. Stundtals var hon väldigt deprimerad och beskrev det 

som att hon levde i en bubbla, där hon varken såg eller kände längre. Hon beskrev att sorgen 

alltid skulle vara en del av henne. Innan olyckan var stallet och hästarna den största delen i 

Taeslers (2016) liv. Hon upplevde förlust över att stallet som varit något av det viktigaste för 

henne, nu inte längre hade en plats för henne. Hon kände rädsla över att hon skulle uteslutas ur 

den gemenskapen, där hon inte längre hade något att bidra med. Hon kände sorg över att hennes 

gamla jag, ryttar-Annika, nu var en sorglig variant av den hon borde varit. Taesler kände även 

sorg över hur hon alltid skulle vara annorlunda och aldrig skulle kunna leva på samma premisser 

som alla andra och att alltid känna sig utanför. 

 

Samtidigt skulle jag alltid vara utanför: Den som fick åka runt till baksidan när de andra gick in 

genom restaurangens trånga huvudingång. Den som måste ta bilen för att inte svimma av köld 

när de andra promenerade till fiket mitt i vintern. Den som måste leta efter hissen. Den som 

alltid måste ursäkta sig. Och det slet. Skulle alltid slita (Taesler, 2016, s. 292) 

 

Begränsningar i vardagen då kroppen blivit ens fiende 

I och med Taeslers (2016) olycka förändrades många kroppsfunktioner och vissa försvann helt. 

Efter att ha legat nedsövd i veckor beskrev hon vid uppvaknandet att det kändes som att hon var 

avklippt vid axlarna och utan att kunna röra en millimeter av kroppen. Det som hon beskrev som 

värst var att förmågan att andas och tala själv hade tagits ifrån henne. Taeslers (2016) syn på sig 

själv förändrades drastiskt efter olyckan. Hon kände inte längre igen sig själv. Hon kunde se hur 

hennes muskler förtvinat, hur kroppen blivit degig, hur hennes axlar kutade och hur huvudet 

hängde. Hon kände sig oduglig och ville inte visa det förändrade utseendet för andra.  
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Skulle jag visa mig bland folk i det här skicket? Skulle de se spegelbilden på riktigt? Jag hade 

hellre varit både naken och nerbajsad. Allt jag ville var att få lägga mig i sängen igen, blunda 

och låta livet passera utanför mitt rum (Taesler, 2016, s. 131) 

 

Något som Taesler (2016) beskrev hade blivit en del av vardagen efter ryggmärgsskadan var den 

konstanta smärtan. Hon upplevde en stark brännande smärta och ilningar i axlar och nacke. 

Ryggmärgsskadan orsakade även stora problem med att reglera kroppstemperaturen. Frossan 

och kallsvetten som hon under perioder led av beskrev hon som iskalla rännilar och som forsade 

som iskall lava. Under dessa försämringsperioder klarade Taesler (2016) som mest av att vara 

vaken i två timmar. Hon låg blixtstilla i ett rum, och det var en bedrift precis på gränsen till vad 

hon klarade av. Hon upplevde konstant trötthet som hon hade svårt att acceptera. Hennes huvud 

upplevdes allt tyngre att lyfta från huvudkudden. Hon upplevde också att kroppen kändes tyngre, 

med armar som hängde närmare golvet och minsta hårstrå fick hennes nacke att vika sig.  

 

Innan olyckan hade hon höga krav på sig själv, hon hade därför svårt att sänka kraven på sig 

själv och den nya kroppen. Hon upplevde att hennes kropp hade blivit hennes fiende och att hon 

inte längre kunde styra över den. Taesler (2016) beskrev att hon kände panik över det lilla som 

fanns kvar av kroppen efter olyckan. Den förändrade kroppen ledde till stora begränsningar i 

vardagen. Taesler (2016) beskrev att vardagliga saker som tidigare tagits för givet hade 

förvandlats till oåtkomliga privilegier. Hon upplevde att saker hon tidigare hade gjort dagligen 

nu kändes skrämmande och hade blivit till stora utmaningar. Hon beskrev att det var svårt att ta 

sig ut ur lägenheten, och skulle hon någonstans krävde det förbeställning och samåkning i 

färdtjänstbussen. Hon beskrev det även som besvärligt att passa in rullstolen i deras lilla 

tvårummare och att rullstolen lämnade djupa hack i fönsterbrädor och dörrkarmar. 

 

Att känna skam och förlust av integritet 

Att helt bli utlämnad till andra kom för Taesler (2016) att innebära känslor av skam och förlust 

av integritet. Hon beskrev att hennes privatliv inte längre existerade. Hon upplevde att hon inte 

längre hade någon kontroll över sin kropp, och beskrev att kroppen vägrade fungera och foga 

sig. Allt hon kunde göra var att be om ursäkt till vårdpersonal och närstående för att hon inte 

kunde bättre. Hon beskrev känslor av skam när hennes utveckling låg på samma nivå som en 

vanlig treårings, trots att hon hade tagit ut sig helt på träningarna med sjukgymnasten.  
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Taesler (2016) beskrev att skammen var större än vad ord räckte till när hon dagligen fick ligga 

naken och utlämnad till vårdpersonalen vid den dagliga tvätten. Hon upplevde att det var väldigt 

jobbigt att släppa in främmande människor i hennes psykiska och fysiska nakenhet. Hon beskrev 

även skammen över inkontinensen och att hon inte längre kunde styra över sina behov. 

 

Scenen nyss var långt ifrån ny: Jag på sidan i sängen med byxorna neddragna och sköterskan 

bakom mig, som med puderfria vinylhandskar fick tvätta och torka och byta. Skammen var 

större än jag hade ord till (Taesler, 2016, s. 104) 

 

Hon fick en inopererad kateter som hon inte tyckte om och som hon med ledsamhet beskrev att 

hon var tvungen att se för resten av sitt liv. Inkontinensen hade gjort att hennes känsla av 

självständighet helt hade förintats. Taesler beskrev hur hon en dag hoppades på att hon skulle 

lyckas överlista kroppen och kunna tyda signalerna på att hon behövde gå på toaletten igen. 

Taesler beskrev också hur hon kände sig äcklig inför sin pojkvän när han fick ta hand om hennes 

kropp som hon inte kunde kontrollera. Taesler (2016) beskrev även hur hon kände skam inför 

andra människor när hon vistades på allmänna platser. Hon kände sig värdelös och försökte göra 

sig osynlig. Vid samtal med andra upplevde Taesler ibland hur även hennes intellektuella värde 

krympte till obefintligt och hur det kändes som att allt hon någonsin åstadkommit sögs ut 

kroppen. Trots all skam över kroppen beskrev Taesler (2016) att känslan av att bli utlämnad till 

personliga assistenter var betydligt värre än allt annat som hade med förlamningen att göra.  

 

Att vilja bevara den man var och livet som var tidigare 

Taesler (2016) beskrev det som betydelsefullt när vårdpersonal såg personen bakom 

handikappet, när de vårdade henne och inte bara hennes kropp. Detta hände inte ofta men var 

något som Taesler verkligen uppskattade. Hon beskrev att hon hoppades på att vårdpersonalen 

skulle se vem hon var som person och att det inte skymdes bakom hennes handikapp. Taesler 

upplevde att vårdpersonalen mest fokuserade på det kroppsliga, det som syntes, och att hon 

sällan fick frågan om hur hon mådde psykiskt.  

 

Taesler (2016) beskrev att hon kände ett behov av att finna bevis på att hon fortfarande dög och 

att hennes värde inte försvunnit. Hon ville inte att handikappet skulle definiera henne som 

person, och ville till vilket pris som helst få hennes vänner och familj att komma ihåg henne som 

den hon var innan olyckan. Taesler beskrev hur kände att den Annika hon en gång varit försvann 
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helt så fort hon använde permobilen. Hon kände att allt den kunde visa var att hon var defekt och 

sjuk och i den skulle hon aldrig lyckas smälta in någonstans. Taesler beskrev att hon kände ett 

behov av att berätta för andra att hon en gång varit precis som alla andra, att hon inte alltid varit 

förlamad och faktiskt fortfarande hade samma värde som alla andra. Detta var på grund av att 

hon upplevde att andra ibland bemötte henne som att hon inte längre hade samma rättigheter och 

var lika viktig som alla andra.  

 

Vad hade jag trott egentligen? Att jag var lika viktig som andra brudar? Att jag hade samma 

rätt att pilla i detaljer som de? Att jag ens var någon som en sådan här butik ville ha som kund? 

(Taesler, 2016, s. 265-266) 

 

Taesler (2016) beskrev hur hon saknade och längtade tillbaka till det vanliga livet utanför 

sjukhus och behandlingshem. Hon var livrädd att hon skulle ha förlorat kunskap om hur världen 

såg ut utanför och om hur det var att vara vanlig. Taesler beskrev att hon upplevde en 

avundsjuka på anhöriga, vänner och vårdpersonal som kunde gå ut från sjukhuset, göra 

vardagssysslor, gå till jobbet men även när de bara pratade om livet utanför sjukhuset.  Taesler 

(2016) beskrev att i hennes liv rymdes numera bara handikapp och sjukvård. Hon beskrev en 

saknad över att inte kunna gå på bio med sin sambo, fika med kompisar och att kunna umgås hos 

sin mamma. Teasler upplevde att hennes utmaningar i vardagen förändrades drastiskt. Hennes 

utmaning nu var att slå på en uppblåst ballong och veva på en armcykel när det tidigare var att 

rida på en bångstyrig häst och att plugga till tentor. Teasler (2016) beskrev att hon efter olyckan 

kände sig liten, ynklig och svag. Hon kände sig ursinnig på sin egen svaghet när hon inte längre 

vågade ifrågasätta vårdpersonal, hon som tidigare hade undervisat en svensk minister i ridning, 

föreläst för hundratals människor och suttit i en ledningsgrupp.  

 

Efter hemkomsten kände Taesler (2016) att hon måste prestera på något sätt för att inte bara ses 

som ett vårdfall. Hon beskrev en glädje över att få sätta sig i skolbänken igen och senare även få 

börja arbeta, då det tidigare varit en viktig del av hennes liv. Prestationerna som hon fick uträtta 

i skolan och på arbetet kändes för henne viktigare än alla de andra prestationerna hon 

åstadkommit de senaste åren.  

 

Betydelsen av relationer och att vara beroende av andra 

Taesler (2016) beskrev hur hennes relation till hennes närstående förändrades efter olyckan. 

Detta gällde främst relationen till hennes sambo Martin. Martin hade nu inte bara en samboroll 
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utan hade även blivit hennes vårdare. Hon hade många tankar om hur han skulle reagera över 

hennes förändrade kropp. Hon beskrev att personen som Martin en gång blivit kär i, inte längre 

fanns kvar.  

 

Martin tvättade med skumtvättlappar och intimtvål, och jag grät. Tjejen som han en gång blivit 

kär i på jobbet, blickarna han gav mig då och alla förstulna leenden låg inslungade och 

söndermosade i vårt beigefärgade badrumskakel (Taesler, 2016, s. 209) 

 

Hon beskrev rädsla över att han en dag inte längre skulle stå ut. Taesler beskrev även hur viktiga 

de nära relationerna var efter olyckan, de var allt som betydde något och de var de som fick 

henne att fortsätta kämpa. Hon upplevde ett stort lugn av att få ha dem nära under tunga 

perioder. Att få ha hennes nära runt sig beskrev Taesler (2016) som det enda normala som fanns 

kvar av hennes liv under sjukhusperioden. Hon beskrev också att goda relationer med 

vårdpersonal gav henne trygghet. Hon knöt starka band till hennes sjukgymnast som betydde 

mycket för henne under hennes rehabilitering.  

 

Taesler (2016) upplevde att hon var en belastning för hennes familj och vänner. Hennes sambo 

Martin blev tvungen att styra om sin vardag för att ta hand om henne och hon kände ofta att hon 

ställde orimliga krav på honom. Det var alltid han som fick ta konsekvenserna när assistenterna 

blev sjuka eller tog semester. Hon kände att hon inte gjorde någon nytta och att hon bara 

orsakade jobb för sina anhöriga. Hon försökte att inte belasta dem genom att vara gnällig, 

självupptagen och ledsen och hon var också rädd för att inte leva upp till deras förväntningar. 

Taesler kände också att hon inte ville tvinga sina vänner att anpassa sig efter henne eftersom hon 

ansåg att handikappet enbart var hennes eget problem. Hon ville inte utsätta någon av dem för 

hennes sorgliga värld. Teasler (2016) beskrev att hon kände en tacksamhet över att folk hörde av 

sig och hälsade på, men hon visste också innerst inne att hennes nuvarande liv inte var intressant 

för någon annan. Hon förstod att de bara hörde av sig av medlidande.  

 

Att fokusera på det goda i livet och finna styrka 

Emellanåt beskrev Taesler (2016) hur hon fann styrka och kämparglöd. Trots många svåra 

stunder och motgångar kunde hon stundtals se det positiva i livet. Hon beskrev att hon kände att 

hon ville återta kontrollen över hennes kropp och visa att det var hon som bestämde.  

När Teasler fick börja med sjukgymnastik och fick börja träna sin kropp igen beskrev hon att 

hon kände en glädje över att äntligen få ha något inplanerat om dagarna. Det fick henne att 
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känna att hon hörde till. Hon beskrev att det var en kick att få göra något och jobba sig trött igen 

istället för att bara ligga still i en säng hela dagarna. Taesler beskrev vidare hur hon kände en 

glädje när hennes kropp började fyllas med personlighet, vilja och åsikter igen efter olyckan. 

Hon kände att ville återta kontroll över sitt liv igen och att det var för hennes skull som hon 

fortsatte kämpa med träningen. Något som fick Taesler att se mer positivt på framtiden var när 

hon insåg att livet faktiskt skulle gå att dedikera på hennes villkor och kunna fyllas med sådant 

som hon själv behagade, trots att hon skulle leva med ett handikapp. Taesler (2016) beskrev en 

frihet när hon fick ett röstprogram som gjorde att hon på egen hand skulle kunna skriva 

uppsatser och mail. Hon skulle nu själv kunna läsa mail som hon fick utan att någon främmande 

människa skulle kunna läsa.  

 

Några år efter olyckan blev Teasler (2016) gravid. Hon beskrev det som att hon i och med 

graviditeten hade fått en ny värdighet som gav henne superkrafter. När hennes barn kommit till 

världen beskrev hon att alla rädslor försvann och att allt som hade med handikappet att göra, nu 

kändes betydelselöst.  

 

Vad spelade väl en förlamning för roll, när jag hade livets underverk i mina armar? (Taesler, 

2016, s. 305) 

 

Under en väldigt lång tid kunde Taesler (2016) känna sorg över hennes situation, men nu när 

hon hade en man, ett barn och alldeles strax skulle påbörja sitt husbygge, kunde hon känna att 

hennes liv inte var värre än någon annans. Samtidigt beskrev hon att hon aldrig skulle sluta 

hoppas på att bli botad, att forskningen skulle få ett genombrott. 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att leva med förlamning till 

följd av ryggmärgsskada. Analysen av ett narrativ resulterade i sex kategorier; känslor av 

frustration och sorg, begränsningar i vardagen då kroppen blivit ens fiende, att känna skam och 

förlust av integritet, att vilja bevara den man var och livet som var tidigare, betydelsen av 

relationer och att vara beroende av andra samt fokusera på det goda i livet och finna styrka.  

 

Resultatet visade på sorg över förlust av kroppsliga funktioner och att livet aldrig mer skulle bli 

som vanligt igen. Ryggmärgsskadan innebar också att det inte längre var möjligt att ta hand om 
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sig själv och förlust av sitt privatliv. Castellano-Tejedor och Lusilla-Palacios (2017) beskriver 

att en ryggmärgsskada innebär en förlust av såväl rörelseförmåga och fysisk funktion men även 

en förlust av självständighet och kontroll över det egna livet. Vi anser därför att det är extra 

viktigt att sjuksköterskan värnar om patienten personliga integritet och låter patienten vara 

självständig i den mån det går och att patienten uppmuntras till detta. I resultatet framkom det att 

tiden efter ryggmärgsskadan innebar djupa depressiva episoder där sorgen helt tog över. Clifton 

(2014) fann att personer med ryggmärgsskada löper tre gånger så stor risk att drabbas av 

depression än den allmänna befolkningen och 30% av alla drabbade uppvisar depressiva 

symtom. På grund av detta tror vi att det är viktigt att vi som sjuksköterskor erbjuder personer 

som drabbats av ryggmärgsskada möjlighet till samtalsstöd för att minska risken för depression. 

Genom samtalsstöd kan den drabbade få stöttning i att acceptera den nya situationen de står 

inför och det kan i sin tur öka personens känsla av välbefinnande. I resultatet framkom det att 

ryggmärgsskadan ledde till förlust av vissa kroppsfunktioner medan andra förändrades. Den 

förändrade kroppen ledde i sin tur till stora begränsningar i vardagen för den drabbade. Enligt 

Livneh och Martz (2014) innebär en ryggmärgsskada stora förändringar på individens fysiska- 

och funktionella förmågor och förändringar i vardagen för den drabbade, vilket kan leda till 

psykosocial stress hos individen. Genom att använda sig av copingstrategier har man kunnat se 

en bättre psykosocial anpassning till livet efter ryggmärgsskada och det kan i sin tur leda till 

minskad ångest och depression och ett ökat välbefinnande. Sjuksköterskor kan stödja personer 

som drabbats av en ryggmärgsskada genom att hjälpa dessa att identifiera de copingstrategier 

som passar bäst för just den personen.  

 

I resultatet framkom det att det fanns svårigheter att acceptera den förändrade situationen och 

den drabbade funderade mycket över tidigare roller i livet, som nu enligt henne var begravda 

under handikappet. I resultatet beskrevs att hon alltid skulle känna sorg över att ha förlorat den 

personen hon var innan olyckan. Dickson, O’Brien, Ward, Allan och O’Carroll (2010) beskriver 

ryggmärgsskadans negativa inverkan på personers livskvalitet och hur skadan ofta resulterar i 

sämre självkänsla, självförtroende och förlust av motivation till livet. Vidare beskriver de hur 

svårigheter ofta uppstår med att lyckas acceptera det nya jaget. En del av resultatet visade att 

synen på sig själv och den egna kroppen ändrades drastiskt efter ryggmärgsskadan. Bailey, 

Gammage, Van Ingen och Ditor (2017) fann att ryggmärgsskada kan förändra personers 

kroppsuppfattning vilket i sin tur har visats ha en stor påverkan på den psykiska hälsan. På grund 

av den stora kroppsliga förändringen som en ryggmärgsskada innebär så tror vi att det är viktigt 

att vi som sjuksköterskor inte glömmer bort den drabbade personens psykiska hälsa och mående 
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och stöttar personen under dennes transitionsprocess. Kralik, Visentin & van Loon (2006) menar 

att personer som drabbas av större förändringar ofta genomgår en transitionsprocess. Transition 

sker när en persons verklighet plötsligt förändras. Denna förändring leder till att personen blir 

tvingad till, eller själv väljer en förändring som leder till ett behov av att skapa en ny verklighet. 

 

I resultatet framkom att inkontinensen, som ryggmärgsskadan hade medfört, kom att innebära 

känslor av skam, förlust av integritet men även förlust av möjlighet till ett privatliv och 

självständighet. Den drabbade kände stor skam över att inte längre kunna styra de egna behoven. 

Enligt Nevedal, Kratz och Tates (2016) artikel framkommer det att just förlust av blås- och 

tarmfunktion är en av de mest stigmatiserade konsekvenserna efter ryggmärgsskada och nästan 

hälften av alla kvinnor upplever det som ett måttligt till svårt livsproblem. Förlust av blås- och 

tarmfunktion är förknippat med nedsatt fysisk, social och sexuell funktion. Resultatet i den här 

studien visade på känslor av skam över att dagligen behöva släppa in andra, främmande 

människor i den psykiska och fysiska närheten. Den drabbade beskrev att hon kände sig 

utlämnad inför vårdpersonalen när hon dagligen fick ligga naken och bli tvättad. Bailey et al. 

(2017) fann att personer med ryggmärgsskador ofta upplever förlust av integritet och värdighet 

när vårdpersonal hjälper med den personliga hygienen. Resultatet visade även på att en 

ryggmärgsskada kan innebära känslor av skam, förlust av självständighet och privatliv för den 

drabbade personen. I resultatet framkom att känslorna av skam var som allra värst när den 

drabbades partner fick sköta den personliga hygienen. Dickson et al. (2010) beskriver hur 

känslorna av romans kan raderas när den ena partnern tvingas bli vårdare och sköta den andres 

personliga hygien. De beskriver hur partnerrollen försvinner efter att den ena partnern drabbats 

av en ryggmärgsskada, och blir utbytt mot rollen som vårdgivare. Detta belyser behovet av att 

sjuksköterskor stöttar patienten och dennes anhöriga genom att bedriva en personcentrerad vård 

där patienten har huvudrollen i den egna vården. Detta för att kunna bevara patientens känslor av 

integritet, självständighet och privatliv så långt det är möjligt.  

 

Resultatet visade på hur viktiga de nära relationerna var efter ryggmärgsskadan. Det beskrevs 

hur de relationerna var allt som betydde något. Den drabbade beskrev att hon kände ett lugn av 

att få ha sina nära runt sig och att det gav henne en känsla av trygghet. Augutis och Anderson 

(2012) beskriver hur viktigt det emotionella stödet från närstående är för den drabbade. De 

beskriver i sin artikel hur det emotionella stödet kan komma från vänner, familj men även från 

andra viktiga personer. Att få hjälp från andra beskrevs som en viktig del i anpassningen till det 

nya livet för den drabbade personen. Vidare nämner Chen och Boore (2008) att skadan leder till 
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långsiktiga behov av fysisk vård, emotionellt och socialt stöd. Familjen ses vara viktig för 

rehabiliteringen hos den ryggmärgsskadade och kan avgöra personens motivation till behandling 

och förmåga att kunna acceptera de livsstilsförändringar som de står inför. Dickson et al. (2010) 

beskriver hur även anhöriga upplever sorg, stress, fatigue och depression efter att deras 

familjemedlem drabbats av en ryggmärgsskada. Det är därför viktigt att sjuksköterskor även ser 

de anhöriga, inkluderar dem i vården av den anhörige och ger utbildning och avlastning i det 

dagliga livet. 

 

I resultatet beskrevs det att goda relationer med vårdpersonal var viktigt och ingav trygghet. Viss 

vårdpersonal kom att ha en stor betydelse för den drabbade även en lång tid efter olyckan. 

Augutis och Anderson (2012) beskriver hur emotionellt stöd kan komma från vårdpersonal som 

den drabbade är i kontakt med under sin vårdtid. I deras artikel beskriver många av deltagarna 

hur viktiga bra relationer till vårdpersonalen var för dem under deras vårdtid. Vissa av 

deltagarna hade även efter sin vårdtid god kontakt med vårdpersonal som betytt mycket för dem. 

Det är därför viktigt att sjuksköterskor skapar goda relationer till alla patienter de möter, oavsett 

situation. Att visa sitt stöd och att se patienten kan kanske uppfattas som lite för sjuksköterskan 

men göra stor skillnad för patienten.  

 

Resultatet visade att kämparglöd och styrka stundtals infann sig hos den drabbade. Hon kunde 

då se positivt på livet igen och blicka framåt. Under dessa episoder beskrev hon hur hon kände 

att hon ville återta kontrollen över kroppen igen och visa att det var hon som bestämde. Augutis 

och Anderson (2012) menar att kämparglöd ses som en viktig copingstrategi och beskrivs som 

att individen tror att de kan ta kontroll över situationen igen och kämpar för att få ett bättre liv. 

Att finna kämparglöd ses som en viktig copingstrategi hos vuxna som drabbats av 

ryggmärgsskada. Denna strategi kunde även ses som den strategi som hade störst betydelse vad 

gäller anpassning av den nya livssituationen. Ehlers et al. (2017) beskriver att self-afficacy 

handlar om en persons tilltro till den egna förmågan att klara av en handling i en specifik 

situation. Vi tror att det som gjorde att den drabbade kunde finna denna kämparglöd i allt det 

svåra var för att hon upplevde stark self-efficacy. För att stärka en persons self-efficacy kan det 

vara av betydelse att vi som sjuksköterskor arbetar personcentrerat. Genom att arbeta 

personcentrerat kan sjuksköterskor stötta patienten till att få en tilltro till den egna förmågan. 

Lüthi et al. (2011) menar att personcentrerad vård är av stor betydelse för patientens 

välbefinnande. Att arbeta personcentrerat innebär att sjuksköterskor tar hänsyn till patientens 

perspektiv och synpunkter. Sjuksköterskan bör också se varje patients individuella behov. Det är 
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därför viktigt att sjuksköterskor stöttar patienten till att själv klara av och utföra uppgifter och att 

inte hjälpa patienten med allt enbart för att det är tidsbesparande, då detta kan påverka patientens 

tilltro till den egna förmågan. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att sjukgymnastik och träning hade en positiv inverkan på 

den drabbade. Den kroppsliga aktiviteten ledde till glädje över att äntligen få göra något av 

dagarna igen och det beskrevs även som en kicka att få jobba sig fysiskt trött. Att få utföra fysisk 

aktivitet ledde också till en känsla av att få höra till igen. Augutis och Anderson (2012) bekräftar 

hur viktigt det är med aktiviteter, främst fysisk aktivitet, hos personer som drabbats av en 

ryggmärgsskada. De beskriver vidare hur många drabbade såg träning som en copingstrategi 

som skulle ta dem närmare sitt mål medan andra använde den som en form av distraktion för att 

få ha tankarna på annat än skadan. I litteraturstudiens resultat framkommer att hon kände en 

glädje när hennes kropp började fyllas med personlighet och en vilja att återta kontrollen över 

sitt liv igen. Hon kände hopp över att hennes liv kanske skulle gå att dedikera på hennes villkor 

och leva efter hennes egna premisser. Livneh och Martz (2014) beskriver att de personer som 

känner hopp är mer motiverade till att använda sin energi för att förbättra sin livssituation. Hos 

personer som drabbats av ryggmärgsskada har man kunnat se att hopp har ett samband med 

lägre nivåer av depression, ångest och psykisk stress. En hoppfull inställning har också kunnat 

förknippas med en bättre livskvalitet.  

 

Intervention 

I denna studies resultat framkom det att stöd och förståelse från vårdpersonal var av betydelse 

för patientens välbefinnande, däremot framkom att personalen ofta enbart fokuserade på det 

kroppsliga och sällan frågade om det psykiska måendet. Den drabbade beskrev det som 

betydelsefullt när vårdpersonal såg hela henne, bakom handikappet, och inte bara vårdade 

hennes kropp. Detta kunde yttra sig genom att vårdpersonalen frågade hur hon mådde och även 

såg till hennes psykiska mående. I resultatet kunde vi identifiera behovet av en personcentrerad 

vård för att öka förståelsen hos vårdpersonal och för att på ett bättre sätt kunna stötta den 

drabbade under vårdtiden. Enligt Hansson et al. (2016) rekommenderas ett personcentrerat 

synsätt som en huvudfaktor för att säkerställa en god kvalitet på den vård som ges. De menar att 

utifrån den bör patienter inte enbart ses som sin sjukdom, utan bör ses som den person de 

faktiskt är. Detta kan göras genom att personens kulturella och existentiella värderingar, kontext, 

upplevelser, mål och egna önskningar bör tas i hänsyn vid beslut om hur personens vård ska 

läggas upp.  
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Pirhonen et al. (2017) beskriver att i den personcentrerade vården fokuserar vårdpersonalen på 

patientens individuella behov och resurser och kan beskrivas som en samverkande vård mellan 

patienter, dennes familj och vårdpersonal. Hansson, Carlström, Olsson, Nyman och Koinberg 

(2017) menar att i team där det utgås från personcentrerad vård ses patienten som en jämlike, 

och därigenom också som en medlem i teamet. Grunden i den personcentrerade vården är att 

kunskapen om patientens vardagliga liv, förmågor och uppfattning ska beaktas vid planering av 

vården. All planering av vården bör även göras i samråd med patienten. Patienten förväntas vara 

aktiv i all beslutsfattning som rör den egna vården och rehabiliteringsprocessen. En 

personcentrerad filosofi som kallas Gothenburg person-centred care betonar att patientens egna 

resurser kan göra skillnad mellan en lyckad och en mindre lyckad rehabiliteringsprocess. 

Sjukvårdsteam som använt personcentrerad vård har framgångsrikt setts kunnat kombinera 

högkvalitativ vård samtidigt som de kunnat fokusera på patientens egna mål (Hansson et al. 

2017). Pirhonen et al. (2017) fann att personcentrerad vård förbättrar patientens hälsotillstånd, 

livskvalitet och kan leda till kortare vårdtider och färre inläggningar på sjukhus. Hansson et al 

(2016) har även sett att personcentrerad vård också har kunnat förbättra patientens egen förmåga 

till att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Det har däremot setts vara svårt att införa nya idéer 

och förändringar, så som den personcentrerade vården, i redan djupt inrotade traditioner som 

exempelvis det svenska sjukvårdssystemet är. 

 

 

Metoddiskussion  

Det är viktigt att forskningsresultat är så trovärdiga som möjligt. Varje studie bör därför 

utvärderas i enlighet med den metod som använts för att få fram resultatet. För att säkerställa 

trovärdigheten av en kvalitativ studie används oftast begreppen pålitlighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet samt bekräftelsebarhet (Graneheim & Lundman, 2003). Dessa begrepp bör 

utvärderas var för sig men bör ses i ett sammanhang. I denna studie valde författarna att utgå 

från just dessa begrepp för att säkerställa trovärdigheten.  

 

För att säkerställa pålitligheten i en studie ska analysprocessen och metoden vara tydligt 

beskriven och vara utförd på ett korrekt sätt. Läsaren ska kunna förstå författarnas 

tillvägagångssätt för att kunna utföra liknande studier (Holloway och Wheeler, 2010, s. 302-

303). I denna studie har författarna säkerställt pålitligheten genom att tydligt beskriva metod och 

analysprocessen. Materialet har även analyserats flera gånger samt bearbetats av två personer. 
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För att säkerställa pålitligheten har materialet under hela studiens gång, granskats av 

utomstående. Det som kan ses som en svaghet vad gäller säkerställandet av pålitlighet i studien 

är urvalets storlek. Möjligtvis hade ett större urval kunnat stärka pålitligheten. Detta gäller även 

om böcker skrivna på andra språk än svenska hade exkluderats. Ytterligare svaghet med studien 

är att författarna inte hade erfarenhet av liknande studier sedan tidigare.  

 

Tillförlitlighet innebär att författarna inte låtit den egna förförståelsen och egna tolkningar 

påverkat studiens resultat. Har författare egna tolkningar kan det leda till att originaltextens 

innehåll förvrängs. Studiedeltagarna ska kunna känna igen sig i författarnas resultat. Därför är 

det viktigt att författarna arbetar så textnära som möjligt och inkluderar all data som är relevant 

och svarar på studiens syfte (Holloway & Wheeler, 2010, s. 299-303). Graneheim och Lundman 

(2003) beskriver att det är viktigt att textenheterna som tas ut inte är för långa eller för korta och 

att kärnan i textenheterna bevaras vid kondensering. För att säkerställa tillförlitligheten i denna 

studie har författarna arbetat textnära. Allt material har även granskats av båda författarna. 

Under analysen har författarna återgått till originaltexten vid minsta oklarhet för att inte göra 

feltolkningar av materialet. Självbiografin man valt att analysera är skriven på svenska, detta 

minskar risken för felaktiga översättningar och feltolkningar. Under analysprocessen har 

författarna varit noggranna med att bevara kärnan i meningsenheterna när de kondenseras.  

 

Överförbarhet handlar om huruvida resultaten kan överföras till liknande situationer eller andra 

personer, och om den kunskap som framkommit kan vara relevant i andra sammanhang 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Författarna kan ge idéer på hur resultatet kan överföras till 

andra kontext men det är upp till läsarna att avgöra om det är överförbart. För att underlätta 

överförbarhet till andra kontext är det viktigt att författarna ger en tydlig beskrivning av urval, 

deltagare, datainsamling och analysprocess. En noggrann presentation av resultatet tillsammans 

med lämpliga citat ökar möjligheten till överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2003). I och 

med att denna studie baseras på endast på en persons upplevelser kan det vara svårt att säga att 

detta resultat är överförbart. Alla personer som drabbats av förlamning till följd av 

ryggmärgsskada har egna individuella upplevelser. Författarna har i sin studie använt sig av citat 

för att styrka trovärdigheten i studien.  

 

Bekräftelsebarhet innebär att resultatet ska svara an på studiens syfte och inte har vinklats av 

författarna. Det är viktigt att inte utesluta relevant data i resultatet och att läsaren ska kunna ta 

del av originaltexten (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). För att undvika att data vinklas eller 
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förvrängs och för att säkerställa bekräftelsebarheten i denna studie valde författarna att använda 

en manifest ansats vid analysen av data. Enligt Graneheim och Lundman (2003) innebär en 

manifest ansats att data inte får tolkas av författarna. För att säkerställa bekräftelsebarhet i denna 

studie finns det möjlighet för läsaren att finna originaltexten då självbiografin är en offentlig 

handling som finns tillgänglig på bibliotek och bokhandel. Författarna har ingen erfarenhet eller 

upplevelse av att leva med förlamning till följd av ryggmärgsskada och har heller inte kommit i 

kontakt med det i sin yrkesutövning, det finns därför ingen förförståelse eller några förutfattade 

meningar i denna studie.  

 

 

Slutsatser  

Att drabbas av en ryggmärgsskada innebär en enorm påfrestning på en persons hälsa. Det 

innebär också stora förändringar och utmaningar i det vardagliga livet. I studiens resultat 

framkommer det att relationer var av stor vikt för den drabbade. För att vårdpersonal ska kunna 

bemöta och vara till stöd för dessa personer krävs det kunskap i hur personer som drabbats av 

ryggmärgsskada upplever sin situation. Vi anser att det är viktigt att vårdpersonal arbetar 

personcentrerat genom att se till patientens individuella behov och anpassa vården efter detta. 

Genom en ökad förståelse hos vårdpersonalen kan de på ett bättre sätt ge stöd till personer som 

drabbats av ryggmärgsskada. Vårdpersonal kan ge stöd till personer genom att lyssna aktivt på 

patienten egna tankar och önskemål och erbjuda samtalsstöd och visa sitt stöd för hela den 

drabbades familj. Detta kan förebygga depressioner som är vanligt bland ryggmärgsskadade och 

hjälpa personerna att kunna anpassa sig till den nya situationen de står inför. Resultatet i denna 

studie kan ha betydelse i klinisk praxis genom att det ger ett inifrånperspektiv på hur det är att 

leva med ryggmärgsskada. Vi anser att kunskapen som framkommer i detta resultat även kan 

vara viktig att ha i åtanke i andra sammanhang, vid annan sjukdom eller tillstånd, i klinisk 

praxis. Som förslag till vidare forskning ser vi gärna att fler studier görs om personers 

copingstrategier efter en ryggmärgsskada samt upplevelser av att drabbas av ryggmärgsskada 

från ett inifrånperspektiv. Detta för att bättre kunna stötta dessa personer under vårdtiden men 

även vidare i livet.   
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