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ABSTRACT 
 

!
Bakgrund: Årligen i Sverige rapporteras cirka 200 till 250 nya fall av ryggmärgsskada, 
traumatisk eller icke- traumatisk. Skadan kan orsaka omfattande konsekvenser vilket leder till 
förändringar i livssituationen för individen och anhöriga. Förändringarna kan vara svåra att 
acceptera och anpassas till, det medför ofta psykiska besvär för personen. Kvinnor utgör cirka 
20 procent av antalet drabbade, det innebär att män är överrepresenterade i patientgruppen och 
tidigare forskning fokuserats på män med ryggmärgsskador. Kvinnans bild av livssituationen, 
sexualitet och självbild är förhållandevis liten. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 
kvinnors erfarenheter av att leva med ryggmärgsskada. Metod: En deskriptiv litteraturstudie 
med integrerad analys, baserad på elva kvalitativa artiklar. Resultat: Skadan medförde flera 
förluster för kvinnorna, de förlorade sin självbild, identitet och integritet. Livet blev en kamp 
vilken utkämpades med allierade eller mot fiender och påverkade familjeliv, sociala relationer 
samt sexuallivet. Slutsats: Kvinnor med ryggmärgsskada har ett behov av personcentrerad vård 
där de ska bemötas med respekt av vårdpersonalen. Genom socialt stöd samt kämpaglöd kan 
kvinnorna acceptera och gå vidare vilket var avgörande för rehabiliteringen. Sjuksköterskor 
behöver reflektera över sitt förhållningssätt till sociala konstruktioner och fördomar i avseende 
att kunna bemöta kvinnor med ryggmärgsskada jämlikt män.  
  

Nyckelord: erfarenheter, kvinnor, personcentrerad vård, ryggmärgsskada 
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Inledning 

Ryggmärgsskador uppstår plötsligt och oväntat. Det medför ofta en omtumlande förändring 
med psykologiska, fysiska, sociala och ekonomiska konsekvenser (Grundén, 2005). Skadan 
innebär i regel känselbortfall med större eller mindre utbredd förlamning nedanför skadenivån. 
Tillkommande funktionsstörningar avseende elimination och sexualfunktion är vanliga vid 
skador på ryggmärgen. Vardagliga aktiviteter som tidigare utförts obehindrat blir istället 
utmaningar för personer med ryggmärgsskada (Holtz & Levi, 2006). I Sverige skadas cirka 100 
till 150 fall årligen av akut traumatisk ryggmärgsskada. Ungefär 20 procent av personer med 
traumatisk ryggmärgsskada är kvinnor vilket resulterar i en sned könsfördelning hos 
patientgruppen (Grundén, 2005; Holtz & Levi, 2006). Tidigare forskning inom området har 
fokus på män med ryggmärgsskador vilket kan förklaras med att män är överrepresenterade i 
antalet skadade. Kunskapen om kvinnans uppfattning av sin livssituation, självbild, sexualitet 
och framtid efter skadan är förhållandevis liten. Omvårdnadspersonal behöver ha kännedom 
hur kvinnan upplever situationen för att kunna bemöta, vårda och rehabilitera personcentrerat i 
förekommande omständigheter unika för kvinnor med ryggmärgsskada. !  
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1. Bakgrund 
1.1!Ryggmärgens funktion 
Hjärnan, ryggmärgen och nerverna utgör kroppens nervsystem vilket ger människan förmågan 
att ta emot känselintryck samt att röra på kroppen. Signaler sänds ut från hjärnan, genom 
ryggmärgen och ut i nervtrådar till muskler med följden att muskeln rör sig. Känseln 
uppkommer av att nerverna skickar impulser med information till hjärnan via ryggmärgen 
(Holtz & Levi, 2006).  
 
1.2!Ryggmärgsskada 
Ryggmärgsskador går att spåra via dokument ända tillbaka till det gamla Egypten, ca 2 500-3 
000 år före vår tideräkning. Pyramiderna var under uppbyggnad vilket krävde mycket resurser 
och olycksfallen var många. Dokumenten är de äldsta bevarade skrifterna inom kirurgi och 
innefattar 48 fall, varav sex avhandlar ryggmärgsskador (Lifshutz & Colohan, 2004; van 
Middendorp, Sanchez & Burridge, 2010). Ryggmärgsskador var länge förknippat med förtida 
död hos de drabbade. Mortaliteten för traumatisk ryggmärgsskada under första världskriget var 
hög, 80 procent av patientgruppen avled inom de 14 första dagarna efter skadan. Modern 
omvårdnad, medicin och utveckling av rehabiliteringsmodeller har sedan 1940 ökat 
överlevnadstiden med 2 000 procent (Holtz & Levi, 2006).  
 
Årliga incidensen för ryggmärgsskador globalt beräknas vara cirka 40 till 80 fall per miljon 
invånare varav 90 procent orsakas av trauma (World Health Organization [WHO], 2013a). I 
Sverige skadas 100 till 150 individer varje år av yttre våld mot ryggmärgen. Utöver traumatiska 
ryggmärgsskador uppstår ett hundratal ryggmärgsskador per år av sjukdomstillstånd (Levi & 
Hultling, 2011). 
 
En skada på ryggmärgen kan utgöras av traumatisk eller icke traumatisk karaktär. Traumatisk 
ryggmärgsskada kan föranledas av flera orsaker, vanligast trafikolyckor följt av fallolyckor, 
dykolyckor, sportolyckor samt kniv- och skottskador (Holtz & Levi, 2006). Av de drabbade är 
80 procent män där skadan oftast inträffat innan personerna fyllt 30 år ( Holtz & Levi, 2006; 
WHO, 2013a). Icke traumatiska skador uppkommer av patologiska tillstånd exempelvis av 
infektion, tumör, degenerativa tillstånd, blödningar eller inflammatoriska sjukdomar (Holtz & 
Levi, 2006; WHO, 2013b).  
 
1.3!Ryggmärgsskadans fysiologiska påverkan 
Hjärnan och nerver i kroppen kommunicerar med varandra via ryggmärgen. En skada på 
kotpelare och ryggmärg kan resultera i att förbindelsen bryts, antingen helt eller delvis, 
komplett eller inkomplett. Konsekvenserna av skadan beror på omfattning och lokalisation i 
ryggmärgen där symtom uppträder nedom skadenivå. Desto högre upp skadan är belägen ju 
mer extensiv blir funktionsnedsättningen (Holtz & Levi, 2006). Om halsryggmärgen tar skada 
blir konsekvensen tetraplegi för personen, vilket innebär muskelförlamning samt 
känselnedsättning i både armar, bål och ben. Skador i bröst- och ländryggsnivå leder till 
paraplegi, påverkan på ben samt delar av bålen. En komplett tvärsnittslesion ger fullständigt 
bortfall av viljestyrda rörelser och känsel, medan en inkomplett skada lämnar enstaka 
nervkontakter i behåll och viss funktion kvarstår (Grundén, 2006; Holtz & Levi, 2006).  
 
Autonoma nervsystemet styr kroppens automatiska organfunktion och icke viljestyrda muskler, 
exempelvis andnings- och hjärt-kärlsystemet. Ryggmärgsskadan påverkar den autonoma 
regleringen och funktionsbortfallen blir mer utbredd ju högre upp skadan sitter. En komplett 
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skada medför förlorad förmåga att kontrollera blås- och tarmtömning samt nedsatt 
sexualfunktion. Risken för trycksår, kronisk smärta, urinvägsinfektioner, spasticitet samt ileus 
ökar hos individer med ryggmärgsskada (Chen & Boore, 2007; Grundén, 2006; Karlsson, 2005; 
WHO, 2013b). 
 
1.4! Ryggmärgsskada och psykosocial påverkan 
En ryggmärgsskada kan innebära svår psykisk påfrestning för personen. En livsomvälvande 
händelse vilket kan leda till stora förluster för individen och dennes anhöriga. I inledningsskedet 
av skadan har känslotillstånd av chock, kris och lidande beskrivits (Chen & Boore, 2007; 
Grundén, 2005; Holtz & Levi, 2006). Omställningen blir en utmaning för de skadade och tar 
sig uttryck i frustration, ilska, hjälplöshet och ångest. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande 
bland individer med ryggmärgsskada (Holtz & Levi, 2006), tidigare forskning talar för att 
personer med ryggmärgsskada löper högre risk att utveckla depression (Craig, Tran & 
Middleton, 2009; Post & van Leeuwen, 2012; Österåker & Levi, 2005). Ryggmärgsskadan 
resulterar ofta i en beroendeställning. Vardagliga sysslor, arbete och fritidsaktiviteter de 
skadade deltagit i tidigare är inte längre möjliga och påverkar den psykiska hälsan. Oftast 
medför skadan en negativ effekt på ekonomin när förmågan att arbeta blir påverkad och 
merkostnader kan tillkomma vid behov av bostadsanpassning och personlig assistans (Chen & 
Boore, 2007; Holtz & Levi, 2006). 
  
1.5! Sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid ryggmärgsskada 
Sjuksköterskan är specialist inom omvårdnadsvetenskap och med professionen följer vissa 
ansvarsområden. Det kliniska arbetet har sin utgångspunkt i en humanistisk grundsyn där allas 
lika värde, rätt till jämlik vård utifrån varje unik individs behov står i fokus. Sjuksköterskan ska 
verka för att lindra lidande, skapa förutsättningar till att öka, bevara eller återfå hälsa (Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Omvårdnadsarbetet ska genomsyras av ett etiskt synsätt 
utan fördomar och istället med respekt för den enskildes integritet, autonomi samt värdighet. 
Sjuksköterskan ska vägleda samt stötta människor genom svårigheter för att uppnå en 
tillfredsställande livssituation. Yrket kräver att sjuksköterskan tillämpar ett kritiskt 
förhållningssätt och ansvarar för att ständigt uppdatera sin kompetens utifrån aktuell forskning 
för att bedriva patientsäker vård med hög kvalitet. Aktualisering av kompetensen bidrar till att 
sträva mot en hållbar utveckling och en mer kostnadseffektiv vård (SSF, 2017).  
 
Sjuksköterskan har en central roll i återanpassning och rehabilitering för personen med 
ryggmärgsskada (Pelatt, 2003). I det initiala skedet av ryggmärgsskadan har patienten ett stort 
omvårdnadsbehov och sjuksköterskan ansvarar för varierande åtgärder beroende på 
komplikationerna (Chen & Boore, 2007). Vid förlamning är känseln förlorad och 
lägesförflyttningar är essentiellt för att motverka uppkomsten av trycksår. Bevaka näringsintag, 
mag-tarmfunktionen och assistera med blåstömning är viktiga åtgärder sjuksköterskan kan bistå 
med. Vidare i rehabiliteringsprocessen sammansätts ett team runt patienten. Gruppen innefattar 
professionerna sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut samt kurator. Teamet kan 
erbjuda funktionsträning, hjälpmedel, stödjande samtal och information om det rådande 
tillståndet (Chen & Boore, 2007).  
 
Sjuksköterskan ska vara ett stöd för personen och anhöriga, det är betydelsefullt att stärka det 
friska hos patienten. Genom motivering, uppmuntran och utbildning hjälper sjuksköterskan 
personen med ryggmärgsskada åter till självständighet. Information om förebyggande åtgärder 
mot trycksår och urinvägsinfektioner är enkla åtgärder i steget mot egenvård för patienten 
(Pelatt, 2003). Att vara tillgänglig och lyssna på individen är betydande i omvårdnaden, 
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patienten ska kunna ge uttryck för sina känslor vilket ska bemötas med respekt. Vårdpersonal 
måste ha förståelse för reaktioner av ilska, sorg och frustration hos både patient och familj 
(Holtz & Levi, 2006). Samtal är därav en väsentlig del i omvårdnadsarbetet liksom information 
om nästa steg i vårdandet. Sjuksköterskan är ansatsen i återanpassningen, har en central 
funktion och bidrar med kunskap om patienten till resterande kompetenser i rehabteamet 
(Pelatt, 2003).  
 
1.6! Personcentrerad vård 
Begreppet personcentrerad myntades under 1900-talet av Carl Rogers, en amerikansk psykolog 
vars synsätt var att varje person är expert på sig själv. Förståelsen för individens egen 
uppfattning och situation är väsentlig för att kunna hjälpa en annan person. Personcentrering 
handlar om att personen är kärnan, genom att lära känna individen och låta hen vara delaktig 
kan hens behov tillgodoses (Edvardsson, 2010; Leplege et al., 2007). Personcentrerad 
omvårdnad utgår ifrån ett holistiskt synsätt på vård vilket fokuserar på personen, inte bara 
sjukdomen och symtomen som uppstår av den (Edvardsson, Sandman & Borell, 2014; Leplege 
et al., 2007). Med en personcentrerad syn individualiseras och effektiviseras vården utefter vem 
personen är och vilken situation hen upplever sig vara i. Hänsyn till hela människan tas med 
personens sociala och kulturella kontext, familj, bakgrund, vilja samt styrkor och svagheter i 
fokus (Ekman et al., 2011; Leplege et al., 2007). Personcentrering understryker att lära känna 
personen bakom patienten, en individ med känslor, vilja och behov, för att kunna vårda och 
styrka delaktigheten (Leplege et al., 2007).  
 
I syfte att bära teorin har tre nyckelbegrepp för personcentrerad vård tagits fram, 
patientberättelsen, partnerskapet och dokumentation, (Ekman et al., 2011; SFS, 2016). 
Patientberättelsen är grunden för partnerskapet i vårdandet, det är personens beskrivning av sin 
egen livsvärld, hur sjukdom och symtom påverkar hen i vardagen. Att initiera samtalet ger 
personen budskapet att hen och hens upplevelser är viktiga för omvårdnaden. Partnerskapet 
bygger på en ömsesidig relation med respekt för levda erfarenheter och professionens 
kompetens. Patient och vårdpersonal lyssnar och tar del av varandras kunskaper för att 
gemensamt planera samt besluta om kommande vård eller behandling. Dokumentationen syftar 
till att bevara partnerskapet. Levnadsberättelsen, värderingar, önskemål och planerade åtgärder 
dokumenteras för att kunna främja kontinuiteten i vården samt synliggöra samarbetet mellan 
vårdare och patient (Ekman et al., 2011).   
 
En förutsättning för att bedriva personcentrerad omvårdnad är att sjuksköterskan har ett etiskt 
förhållningssätt, är öppen för patienten och angelägen att lyssna till hens berättelse. Relationen 
bör präglas av jämlikhet, respekt samt förståelse där vårdgivaren ska erbjuda både patient och 
närstående delaktighet (Ekman et al, 2011; Leplege et al., 2007; SFS, 2016). Personcentrerad 
vård strävar efter att tillgodose den enskildes fysiska liksom psykiska, sociala samt existentiella 
behov (SFS, 2016). 
 
1.7! Problemformulering 
Ryggmärgsskadan resulterar i en tumultartad förändring av en människas liv och oftast sker det 
utan förvarning. Skadan inverkar på fysiska likväl psykiska och sociala delar av personens liv. 
Sjuksköterskan kan komma att ansvara för individer med ryggmärgsskada på olika instanser 
inom exempelvis, slutenvården, primärvården eller äldreomsorgen. Ryggmärgsskador är 
sällsynta vilket gör att kunskapen samt erfarenheten att vårda patientgruppen är ojämn. Tidigare 
forskning har gett viss inblick i hur personer med ryggmärgsskada uppfattar sitt rådande 
tillstånd. Eftersom män är överrepresenterade i patientgruppen saknas forskning ur kvinnans 
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perspektiv. För att kunna bemöta, ge omvårdnad av hög kvalitet och rehabilitera utefter 
kvinnans behov, erfordras mer kunskap för sjuksköterskan om hur kvinnor med 
ryggmärgsskada upplever sin levnadssituation med både hinder och möjligheter.  
 
2. Syfte 
Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med ryggmärgsskada.  
 
3. Metod 
3.1!Design 
Vald forskningsmetod och design var deskriptiv litteraturstudie med systematisk sökning 
genomförd inom det valda ämnesområdet (Kristensson, 2014). En litteraturstudie beskrivs som 
en sammanställning av tidigare utförda empiriska studier, sökta systematiskt samt kritiskt 
granskade (Forsberg & Wengström, 2013; Kristensson, 2014).  
 
3.2!Sökstrategi 
Initialt utfördes osystematiska sökningar för att bilda uppfattning om volymen av tidigare 
forskning inom ämnet. Sökningarna genomfördes i databaserna Cumulative Index of Nursing 
and Allied Health [CINAHL], Medline samt PsycINFO. Enligt Forsberg och Wengström 
(2013) innehåller CINAHL vetenskap inom omvårdnad, fysioterapi samt arbetsterapi och 
ämnesordlistan benämns Headings. Medline behandlar artiklar inom områdena medicin, 
omvårdnad och odontologi där ämnesorden går under MeSH-termer. Databasen PsycINFO 
avhandlar psykologisk forskning inom omvårdnad och medicin, ämnesordlistan som används 
benämns Thesaurus (Forsberg & Wengström, 2013).  
 
Nästa steg var formulering av syfte och ur syftet identifierades meningsbärande orden kvinna, 
erfarenheter samt ryggmärgsskada vilka blev sökord tillsammans med anpassning. Ordet 
anpassning framkom under de osystematiska sökningarna när relevanta artiklar om levda 
erfarenheter använde det som nyckelord. Orden översattes till engelska i Svensk MeSH vilket 
gav women, life experiences, spinal cord injury samt adaption, psychological. I databasernas 
ämnesordlistor söktes ämnesord med avsikt att få relevanta träffar, se Tabell 1. Ämnesordet 
female användes för kvinna då det förekom oftare än women. Fritextsökning gjordes med orden 
experienc* vilket trunkerades i avseende att få alla ändelser samt women , se Tabell 1.  

Tabell 1. Presentation av sökord 

Sökord CINAHL Medline PsycINFO 
Ryggmärgsskada Spinal Cord 

Injuries 
Headings 

Spinal Cord 
Injuries 
MeSH 

Spinal Cord 
Injuries 

Thesaurus 
Erfarenhet Life Experiences 

Headings 
Life Change 

Events 
MeSH 

Life Experiences 
Thesaurus 

Erfarenhet Experienc* 
Fritext 

Experienc* 
Fritext 

Experienc* 
Fritext 

 
Anpassning 

Adaptation, 
Psychological 

Headings 

Adaptation, 
Psychological 

MeSH 

Adaptation 
Thesaurus 

Kvinna Female 
Headings 

Female 
MeSH 

Female* 
Fritext 

Kvinna Women 
Fritext 

Women 
Fritext 

Women 
Fritext 
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I databaserna söktes först varje sökord separat och sedan i kombination med hjälp av booleska 
operatorerna AND, OR samt NOT. Begränsningar till engelska språket, artiklar granskade av 
sakkunnig (peer reviewed) samt till artiklar publicerade från 2007 till 2017 gjordes. 
Avgränsningarna utfördes i samtliga databaser med avsikt att erhålla aktuell forskning av god 
kvalitet. Ämnesorden kombinerades med fritextorden vilket resulterade i 47 träffar i CINAHL, 
55 träffar i Medline och PsycINFOs sökning gav 31 träffar. Sammantaget återfanns 133 träffar 
utifrån sökningen redovisat i Bilaga 1. 
 
3.3!Urval  
Valet av artiklar genomfördes systematiskt i en urvalsprocess innehållande tre steg för att 
identifiera relevanta artiklar (Kristensson, 2014), se Bilaga 1. Inklusionskriterierna för studien 
var originalartiklar med kvalitativ metod vilka inriktades mot kvinnor med ryggmärgsskada. I 
första urvalet lästes samtliga 133 artiklars titlar och jämfördes mot studiens syfte. Kvarstod till 
vidare granskning i urval två gjorde 22 artiklar. Exkluderade artiklar mötte inte 
inklusionskriterierna eller behandlade ämnen irrelevanta för forskningsområdet och svarade 
inte mot syftet. Under andra urvalet studerades abstrakten av de 22 artiklarna. Studier med 
kvantitativ metod, reviewartiklar samt artiklar vars innehåll inte besvarade syftet uteslöts. 
Vidare behölls 12 artiklar till urval tre. Samtliga 12 artiklar lästes i fulltext för att bedömas 
gentemot syftet. En artikel innehållande både män och kvinnor exkluderades eftersom det inte 
särskildes i resultatet. Via artiklars referenslistor påträffades ytterligare titlar vilka söktes 
manuellt och två artiklar inkluderades i studien. För granskning återstod 13 artiklar. 
 
3.4!Granskning 
För att säkerställa artiklarnas kvalitet granskades vardera studie utifrån en granskningsmall för 
kvalitativ forskningsmetodik av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] 
(SBU, 2014). Granskningsmallen följdes i sin helhet och efter processen valdes elva artiklar till 
studien. Exkluderade artiklar bedömdes ha låg kvalitet på grund av otydligt beskriven metod 
samt helt avsaknad metod. Artiklarnas svagheter samt styrkor bedömdes vilka presenteras i 
Bilaga 2.  
 
3.5!Databearbetning 
Data bearbetades med integrerad analys vilket användes för att enkelt sammanställa och 
redovisa resultatet på ett väldisponerat sätt (Kristensson, 2014). Materialet analyserades i tre 
steg, varav det första innefattade en genomgång av studiens inkluderade artiklar för att urskilja 
likheter eller skillnader i resultatet. I andra steget identifierades kategorierna Känsla av förlust, 
Livet blev en kamp samt Sexualitet vid funktionsnedsättning ur artiklarnas resultat. Tredje steget 
av analysen omfattades av en sammanställning av resultatet under respektive kategori samt en 
identifiering av subkategorier vilka presenteras i resultatdelen. 
 
 
4. Forskningsetiska överväganden 
Samtliga elva artiklar i studien har genomgått etisk prövning och godkänts. Sju artiklar 
redovisar att deltagarna gett informerat samtycke. Allt material har analyserats, kritiskt 
granskats samt redovisats (Kristensson, 2014). Det föreligger inget egenintresse i studien, 
underlaget har bearbetats med ett objektivt förhållningssätt och resultatet presenterats utan 
vinkling. Översättning av material har gjorts noggrant samt med varsamhet för att behålla 
innebörden.  
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5. Resultat 
Resultatet i studien baseras på elva artiklar, samtliga med kvalitativ metod. För mer detaljerad 
information om artiklarna se Bilaga 2. Utifrån artiklarna identifierades huvudkategorier med 
tillhörande subkategorier, se Figur 1 för en presentation av kategorierna. Resultatet redovisas 
under sammanlagt tre huvudkategorier samt åtta subkategorier vilka skildrar kvinnans 
upplevelser av att leva med ryggmärgsskada. 
 

!
!
 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Resultatets kategorier och subkategorier 
 

5.1! Känsla av förlust 
Ryggmärgsskadan har för kvinnorna beskrivits med att utsättas för olika förluster, fysiska, 
psykiska och sociala. Åtskilliga studier skildrar känslan av förlust vilket skapade en tydlig 
kategori. 
 
5.1.1!Att tappa kontrollen över kroppsliga funktioner var en återkommande förlust hos 
kvinnorna. Förlorad känsel samt rörlighet i extremiteter var tydligast för kvinnorna direkt efter 
skadetillfället. Det medförde oftast ett beroende till märkbara hjälpmedel, exempelvis rullstol 
och uppfattades som ett synligt bortfall (Angel, Kirkevold & Pedersen, 2009; Chau et al., 2008). 
En osynligare förlust var oförmågan att kontrollera blås- och tarmfunktionen, något som 
beskrevs i en studie där kvinnorna upplevde att blåsa- och tarm styrde deras liv (Nevedal, Kratz 
& Tate, 2016). En oförutsägbar blåsa och tarm var tidskrävande, hindrade kvinnorna i dagliga 
aktiviteter, ansvarsområden samt påverkade sociala relationer (Angel et al., 2009; Nevedal et 
al., 2016). Det var problematiskt att hitta åtkomliga offentliga toaletter vilket resulterade i ett 
restriktivt vätskeintag för att undvika frekventa toalettbesök eller att kvinnorna avstod 
aktiviteter utanför hemmet (Nevedal et al., 2016). Blåsan sköttes ofta med ren intermittent 
kateterisering [RIK] och ansågs vara en omständlig procedur. Kvinnors anatomi skiljer sig från 
mäns vilket upplevdes ge olika förutsättningar vid självkateterisering (Nevedal et al., 2016; 
Samuel, Moses, North, Smith & Thorne, 2007). RIK krävde stora utrymmen då kvinnan 
behövde luta sig bakåt alternativt ligga plant, samt klä av sig kläderna i syfte att komma åt 
urinröret. Unikt för kvinnor var att blåsrubbningen ökade under menstruationen för vissa 
deltagare. Rädslan över ett eventuellt missöde var konstant och skapade ångest inför att lämna 
hemmet. Ett missöde var förödmjukande och medförde skam, beroende, frustration samt 
känslan av totalt tappad kontroll (Nevedal et al., 2016). 
 

!En känsla av 
förlust 

 

Livet blev en kamp 
Sexualitet vid 

funktionsnedsättning 

Intima relationer 

Behov av information 

Att tappa kontrollen 

En förlorad identitet 

En förlorad integritet 

En kamp mot kroppen 

En kamp mot sjukvården 

En kamp med och mot andra 
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5.1.2!En förlorad identitet uppfattades då kvinnorna ansåg att delar av deras identitet gick 
förlorad efter ryggmärgsskadan (Angel et al., 2009; Beckwith & Yau, 2013; Chau et al., 2008; 
Isaksson & Prellwitz, 2010; Nevedal et al., 2016). En kvinna beskrev sin kropp likt ett tempel, 
en helig plats där hon var gudinna. Det skadan efterlämnade kvinnan var ett tempel i ruiner 
(Bailey, Gammage, van Ingen & Ditor, 2017). En förändrad kropps- och självbild var en 
betydande del i identitetsförlusten. Kvinnorna jämförde med kroppen innan skadan med följden 
att en negativ bild av den ”nya kroppen” skapades, där skillnaderna var omfattande. Vissa 
omständigheter försvårade acceptansen av det nya yttre, ett exempel var upplevelsen av 
bukfetma relaterat till förlorad tonus i magmuskulaturen (Angel et al., 2009; Bailey et al., 2017; 
Beckwith & Yau, 2013; Chau et al., 2008; Cramp, Curtois, Connolly, Cosby & Ditor, 2014). 
Kroppsbilden blev negativt uppfattad i den grad att vissa kvinnor inte ville vistas utomhus av 
rädsla för att bli sedda i den ”nya kroppen” (Chau et al., 2008). En sårad identitet lämnades 
kvar när skadan separerade personen och personens livssituation. Flera kvinnor beskrev att 
omställningarna skapade ett känslosamt kaos och orsakade psykologiskt påfrestning. 
Existentiella tankar, om vilka de hade förändrats till samt hur självbilden modifierats 
frammanades. Tankarna väckte känslan att livet förlorat mening i samband med bortfallna 
förmågor (Bailey et al., 2017; Isaksson & Prellwitz, 2010; Samuel et al., 2007). Det framkom 
att åtskilliga kvinnor efter skadan genomgått depression, riskerade att bli deprimerade eller haft 
suicidtankar (Angel et al., 2009; Bailey et al., 2017; Chau et al., 2008; Isaksson & Prellwitz, 
2010). Förlusterna innebar en stor sorg vilket medförde bristande värdighet och självrespekt 
(Angel et al., 2009; Bailey et al., 2017). 
 
5.1.3!En förlorad integritet upplevdes i samband med skadan och rehabiliteringen. 
Förlusten genererade frustration och obehag främst under återanpassningen. Uppfattningen var 
att vårdpersonal inte respekterade individuella behov hos kvinnorna rörande behandling eller 
omvårdnad. Åtskilliga studier skildrade känslan av objektifiering under rehabiliteringen. 
Deltagare beskrev hur deras kroppar exponerades för medicinsk granskning inför flertalet 
läkare, sjuksköterskor samt studenter något som upplevdes förnedrande (Bailey et al., 2017; 
Chau et al., 2008; Isaksson & Prellwitz, 2010; Samuel et al., 2007). Känslan av ständig publik 
gjorde kvinnorna obekväma, privata diskussioner försvårades eftersom barriären mellan dem 
och andra människor bestod av ett draperi. Ofta och utan förvarning drogs draperiet bort utav 
personal, andra patienter eller besökare vilket kränkte den privata sfären (Samuel et al., 2007). 
Integritetsförlusten associerades dessutom till bortfallen kroppsfunktion främst vid elimination 
samt hygien vilket tidigare var privat. Kvinnorna rapporterade en bristande respekt vid 
hanteringen av omvårdnaden i en redan sårbar situation med resultatet att obehagskänslan 
ökade. Kontrollen över tillgängligheten till egna kroppen ansågs förlorad, kroppen var inte 
längre något värdefullt och eget (Bailey et al., 2017; Beckwith & Yau, 2013; Chau et al., 2008; 
Samuel et al., 2007). 
 
5.2! Livet blev en kamp 
Skadan medförde flera förändringar för kvinnorna både fysiskt och psykiskt. Att överkomma 
de uppstådda konsekvenserna jämfördes med att vara i en strid. Livet blev således en kamp i 
olika dimensioner, en kamp mot den egna kroppen, mot vårdpersonal och mot eller med 
allmänheten.  
 
5.2.1!En kamp mot kroppen uppstod när kvinnorna insåg att skadan begränsat livet. Nya 
livet innebar ett beroende av hjälpmedel, andra personer och osäkerhet i hur situationen ska 
hanteras. Det förelåg en rädsla inför att be andra om hjälp i sysslor kvinnorna inte behärskade 
och riskera att bli en börda för anhöriga (Angel et al., 2009; Isaksson & Prellwitz, 2010; 
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Nevedal et al., 2016; Samuel et al., 2007). Kroppens begränsningar medförde behovet att 
planera och vardagen tvingades bli organiserad. Färdtjänst, assistans samt diverse hjälpmedel 
krävde tid och struktur vilket försvårade spontanitet i sociala livet (Chau et al., 2008; Isaksson 
& Prellwitz, 2010). Kvinnorna upplevde en kamp med beroendet av andras hjälp i vilken 
kroppen blev fienden. Kroppsförändringen var svår att acceptera och kvinnorna kände sig 
otrygga i sociala sammanhang. Osäkerheten påverkade umgänget och skapade en obekväm 
omgivning där kvinnorna inte ville vistas (Isaksson, Josephsson, Lexell & Skär, 2007; Isaksson 
& Prellwitz, 2010). Kvinnorna kände sig oförberedda att återgå till sitt gamla liv utan sina 
tidigare förmågor vilket bidrog till osäkerheten de upplevde (Chau et al., 2008). Genom 
målsättning och ansträngning upplevde kvinnorna att de lärde sig hantera den nya kroppen, 
känna sig mindre fången i sig själv och vända kampen till något positivt (Angel et al., 2009; 
Isaksson & Prellwitz, 2010). 
 
5.2.2!En kamp mot sjukvården speglar hur kvinnorna upplevde vårdpersonalens agerande. 
Vårdtagarna ansåg att personalen inte betraktade dem likt individer utan de blev kategoriserade 
i fack utifrån skada. Följaktligen blev varken behandling eller omvårdnad individuellt 
anpassade för kvinnornas behov (Chau et al., 2008; Isaksson et al., 2007; Isaksson & Prellwitz, 
2010). Känslorna växlade mellan förtvivlan och viljan att kämpa. Kvinnorna kände sig 
missförstådda och ohörda medan de samtidigt var beroende av vårdpersonalen. Kvinnorna 
kände en stark övertygelse att personalen inte förfogade över kompetensen det krävdes för att 
tillgodose patientgruppens behov (Angel et al., 2009; Bailey et al., 2017; Isaksson & Prellwitz, 
2010). Läkare upplevdes otillgängliga och kommunicerade undermåligt med sina patienter 
vilket försvårade delaktigheten i rehabiliteringen (Isaksson & Prellwitz, 2010; Samuel et al., 
2007). Det fanns ett behov att behaga personal i avseende att inte bli bemötta annorlunda och 
ogillade på avdelningen (Angel et al., 2009). Kvinnor uppfattades få en olikartad behandling 
gentemot män under rehabiliteringen. Vårdgivarna hade lägre förväntningar på kvinnors 
kapacitet, pushade inte i samma utsträckning utan personalen hade en varsam approach med 
följden av ett bristande självförtroende. Skillnaderna i tillvägagångssättet genererade emellanåt 
känslan att kvinnorna blev åsidosatta, var lägre prioriterade och annorlunda (Samuel et al., 
2007).   
 
5.2.3!En kamp med och mot andra redogör för betydelsen av det sociala stöd kvinnorna 
fick under rehabiliteringen i kampen tillsammans med andra personer och för de motgångar de 
mötte från samhället. Familj och vänner identifierades vara den viktigaste källan av socialt stöd 
samt motivation för kvinnorna efter skadan. Att ha en betydelsefull person i närheten 
underlättade det känslomässiga kaoset. Anhörigas oförändrade omsorg och intresse bidrog till 
en känsla av värdighet och ökat hopp vilket främjade kvinnornas tidigare identitet (Angel et al., 
2009;Isaksson & Prellwitz, 2010;Samuel et al., 2007). Ett avgörande stöd i anpassningen 
återfanns i individer med liknande erfarenheter. Medpatienter blev allierade och genom att 
betrakta andra vilka lyckats hantera situationen ingav respekt och inspiration. Känslan av 
gemenskap reducerade utanförskapet och isoleringen de tidigare upplevt. De allierade erbjöd 
en förnimmelse av hopp och motivering i rehabiliteringen genom att sätta det i perspektiv till 
verkliga livet (Angel et al., 2009; Samuel et al., 2007). Stöd från kvinnliga medpatienter 
uppfattades likt något unikt och värdefullt. De medförde närhet, omsorg och gemensam 
förståelse något som kvinnorna inte upplevde från manliga medpatienter (Samuel et al., 2007). 
Olika professioner erbjöd ett socialt stöd och åskådliggör hur kampen upplevs med istället för 
mot vårdpersonal. Kvinnorna skildrade personalens betydelse när de bemötte med respekt och 
uppmuntran. Sjuksköterskan hade en central roll under rehabiliteringen, det var betryggande att 
sjuksköterskan bara fanns där, pratade, lyssnade och tröstade (Samuel et al., 2007). Fysio- och 
arbetsterapeuter tillhandahöll trygghet i manövreringen av den nya kroppen. Psykologer gav 



!

! 11!

möjligheter att uttrycka känslor i ett neutralt och accepterande sammanhang (Samuel et al., 
2007). Ett behov av professionellt stöd fanns när frågor kvinnorna inte kunde tala med anhöriga 
om uppkom (Angel et al., 2009).  

 
I samhället uppstod flera negativa situationer för kvinnorna. Obehag av andra människors 
stirrande var återkommande eftersom kvinnornas utseende inte tillhörde den sociala normen. 
Det synliga handikappet gav en mindrevärdeskänsla i vilken stirrandet bidrog till att unika 
egenskaper hamnade sekundärt till faktumet att kvinnorna var rullstolsburna (Chau et al., 2008). 
Vissa bekanta hade svårt att hantera situationen kvinnorna hamnat i och undvek eller bemötte 
dem annorlunda än tidigare. I de relationer kvinnorna upplevde sig dåligt behandlade valde de 
att undvika eller avsluta bekantskapen (Isaksson et al., 2007). Under kampen att återanpassas 
tillbaka i vardagslivet upptäckte kvinnorna många förlorade relationer medan de kvarstående 
växte starkare och värderades högre (Chau et al., 2008; Isaksson et al., 2007; Isaksson & 
Prellwitz, 2010; Samuel et al., 2007). 

 
5.3! Sexualitet vid funktionsnedsättning 
Sexualitet var ett ämne kvinnorna efterfrågade. Ett fortsatt aktivt sexualliv var viktigt och 
önskvärt (Beckwith & Yau, 2013; Cramp et al., 2014; Fritz, Dillaway & Lysack, 2015). 
Kvinnorna upplevde hindrande omständigheter från att ha intima relationer i den utsträckning 
de önskade. Hindren var relaterade till skadan både fysiska och psykiska (Cramp et al., 2014; 
Beckwith & Yau, 2013; Fritz et al., 2015; Parker & Yau, 2011).  
 
5.3.1! Intima relationer! i kvinnornas liv påverkades av ryggmärgsskadan och dess 
konsekvenser, både pågående förhållanden eller möjligheten att träffa en potentiell partner 
(Bailey et al., 2017; Beckwith & Yau, 2013; Chau et al., 2008; Cramp et al., 2014; Fritz et al., 
2015; Nevedal et al., 2016; Parker & Yau, 2015). Kvinnor i pågående relation var rädda att 
partnern skulle lämna för en kvinna utan funktionsnedsättning med ”färre problem”. Kvinnor 
utan partner uttryckte istället rädslan att ett synligt handikapp skulle förhindra andra att bli 
intresserade. Det upplevdes svårt att träffa en potentiell partner och etablera förhållande där 
kvinnan kände sig bekväm nog att diskutera betydelsen av skadans konsekvenser i sexuellt 
umgänge (Beckwith & Yau, 2013; Cramp et al., 2014; Parker & Yau, 2011). Fysiska 
konsekvenser innefattade exempelvis, smärta, fatigue, trycksår, känselförlust och förlorad 
kontroll av blåsa och tarm. Blås- och tarmrubbningen framkallade störst oro i intima situationer, 
det beskrevs att penetration eller orgasm kunde utlösa ett genant missöde för kvinnan (Cramp 
et al., 2014; Fritz et al., 2015). Oron gav upphov till noggranna förberedelser och 
självkateterisering innan deltagande i sexuella aktiviteter. Förberedelserna krävde planering 
och eliminerade chansen till spontanitet i förhållandet. Kvinnorna beskrev att rädslan övertog 
njutningen de tidigare upplevt och gav upphov till avböjda sexuella aktiviteter (Cramp et al., 
2014). Flera kvinnor kände sig oattraktiva och upplevde en förkommen kvinnlighet vilket 
reducerade försöken att träffa en partner (Beckwith & Yau, 2013; Cramp et al., 2014; Parker & 
Yau, 2011). Ytterligare hinder utgjordes av samhället, kvinnorna mottog förutfattade meningar 
kring funktionsnedsättning och sexualitet med negativ påverkan. Åtskilliga kvinnor stötte på 
samhälleliga uppfattningar att personer med handikapp är asexuella individer och fick kämpa 
för att motstå internalisering av fördomarna (Fritz et al., 2015; Parker & Yau, 2011).  

 
I försök att återfå en positiv sexualitet användes personliga strategier, att acceptera och se sig 
själva värda kärlek bistod i utvecklingen av ett sexuellt självförtroende (Beckwith & Yau, 2013; 
Fritz et al., 2015; Parker & Yau, 2011). Genom att klä upp sig och upprätthålla ett välvårdat 
yttre samt med ett sinne för humor kunde kvinnorna delvis eller helt överkomma begränsningar 



!

! 12!

med kroppsuppfattningen (Beckwith & Yau, 2013; Chau et al., 2008; Parker & Yau, 2011). 
Internet var en mötesplats för vissa kvinnor i sökandet efter partner, det upplevdes 
underlättande att interagera med potentiella partners utan att rullstolen tog uppmärksamheten 
ifrån personligheten (Parker & Yau, 2011). Kvinnor med pågående förhållanden beskrev att en 
stöttande, förstående partner och god kommunikation var en viktig bidragande faktor till att 
upprätthålla ett stabilt sexualliv trots funktionsnedsättningen (Beckwith & Yau, 2013; Parker 
& Yau, 2011). Genom att utforska sin sexualitet upptäckte kvinnorna alternativ till njutning 
trots nedsatt känsel, styrka och rörlighet (Parker & Yau, 2011).  
 
5.3.2!Behov av information återkom i studierna, upplysningen kvinnorna mottog ansågs 
bristfällig. Rehabiliteringen fokuserade på att återfå självständighet och funktion, det innebar 
att lite tid ägnades åt fysiska eller känslomässiga aspekter av sexualitet (Beckwith & Yau, 2013; 
Fritz et al., 2015; Parker & Yau, 2011). Kvinnorna var angelägna att få vetskap om sensibilitet 
och möjlighet till orgasm, medan informationen de fick av vårdpersonalen berörde en försäkran 
om intakt fertilitet, graviditet och preventivmedel (Beckwith & Yau, 2013; Fritz et al., 2015; 
Samuel et al., 2007). Kvinnorna efterfrågade praktiska råd gällande hantering av kroppen, 
positionering, hur blås- och tarmrubbningen förs på tal samt hur andra personer i liknande 
situation upplevt sexuallivet. Timing av sexualundervisningen lyftes likväl, vissa kvinnor 
uppgav att de inte var redo för samtal om sexualitet under rehabiliteringen (Beckwith & Yau, 
2013; Fritz et al., 2015). Kvinnor vilka inte var sexuellt aktiva innan skadan var ointresserade 
av den informationen under rehabiliteringen, fokus riktades åt medicinska besvär. Emellertid 
fanns ett behov av sexualundervisning senare i livet, när kvinnorna var redo för ett aktivt sexliv. 
I egna hemmet fanns ingen att fråga och kvinnorna fick ingen information om vart de kan gå 
och konsultera om sexualitet (ibid.). 
 
5.4! Resultatsammanfattning 
Ryggmärgsskadan innebar en rad olika förluster för kvinnorna. Med de fysiska bortfallen följde 
en förändrad kroppsbild vilket resulterade i en identitetskris och självvald isolering. Livet blev 
en kamp för kvinnorna i vilken de kämpade med eller mot andra individer och sig själva. Skadan 
blev ett avbrott mitt i livet och hade komplexa följder på arbetslivet, umgänget, familjerollen 
och sexuallivet. Att överkomma hindren och återanpassas var en individuell procedur präglad 
av strategier, kämpaglöd samt socialt stöd.  
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6. Diskussion  
6.1! Metoddiskussion 
I litteraturstudien presenterades ett resultat sammanställt av tidigare forskning som beskrev 
kvinnors erfarenheter av att leva med ryggmärgsskada. Forskningen söktes i tre databaser, 
samtliga rekommenderade för omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). Eftersom 
all forskning inom ämnet inte eftersökts föreligger risken att relevant vetenskap med andra 
perspektiv av erfarenheter uteblivit. En litteraturstudie baseras på tidigare studier vilket innebär 
att materialet redan genomgått analys och präglats av författarnas tolkning. Syftet hade med 
fördel kunnat besvarats genom en empirisk intervjustudie med en primäranalys vilket kunde 
genererat ökad förståelse för kvinnornas erfarenheter. Den valda metodens tillförlitlighet stärks 
emellertid av omfattande djupgående data och ett varierat urval.  
 
Databasernas ämnesordlistor användes för att skapa ämnesord med avsikt att erhålla en 
strukturerad och grundlig sökning. Fritextssök genomfördes i de fall ämnesordet saknades eller 
begränsade antalet relevanta träffar. De olika orden presenteras under respektive databas i 
Tabell 1, med avsikt att få en enkel översikt över sökorden. Ämnesord och fritextsord 
kombinerade sedan med booleska operatorer för ett snävare resultat i enlighet med 
rekommendationer från Kristensson (2014), samt utformades efter den sökning vilken 
genererade flest relevanta träffar. Eftersom kombinationen ”NOT male” utfördes exkluderades 
artiklar med erfarenheter från män och kvinnor, risken är att relevant material uteblivit. Initialt 
genomfördes sökningen utan kombinationen med resultatet att majoriteten artiklar blandade 
perspektiv av män och kvinnor. Begränsningar till tidsintervallet och engelska språket 
medförde att lämpliga artiklar skrivna på andra språk eller äldre än 2007 uteblev, vilka 
eventuellt kunnat förändra resultatet och kan ses likt en svaghet. Tidsbegränsningen innebär att 
studien baseras på aktuell forskning något som anses stärka trovärdigheten. För att inte gå miste 
om relevant material utfördes dessutom manuell sökning utifrån artiklarnas referenslistor.  
 
Kvinnor användes som inklusionskriterie i urvalet och utfallet blev att artiklar innehållande 
män uteslöts. Det hade möjligtvis kunnat genererat andra perspektiv och slutligen förändrat 
resultatet om män inkluderats. Kvinnor valdes av den anledningen att män är 
överrepresenterade i patientgruppen vilket präglade tidigare forskning innehållande både män 
och kvinnor. Inklusionskriterien möjliggör att det faktiska kvinnliga perspektivet framhävs i 
studiens resultat. Tillförlitligheten stärks genom ett varierat urval inom artiklarnas deltagare till 
ålder, tidigare erfarenheter och skada. Kvalitativa studier var ett kriterium för artiklarna vilket 
exkluderade kvantitativ forskning. Diskutabelt är om utfallet förändrats med andra synvinklar 
om kvantitativa artiklar inkluderats och kan ses likt en svaghet. Kvalitativ forskning är 
emellertid lämpligt att använda vid studier om människors upplevelser, erfarenheter eller tankar 
och stärker studiens tillförlitlighet (Kristensson, 2014). Ingen avgränsning till land utfördes 
under urvalet, följaktligen erhålls ett mer internationellt perspektiv på kvinnors erfarenheter och 
kan styrka resultatets överförbarhet.  
  
Samtliga artiklar granskades utifrån bedömningsmall för kvalitativ forskning med avsikt att 
värdera artiklarnas kvalitet. Bedömningsmallen följdes i sin helhet och ett objektivt 
förhållningssätt eftersträvades under granskningen. Två artiklar höll inte tillräckligt hög kvalité 
och exkluderades ur studien. I fyra av resultatets artiklar framkommer det inte om deltagarna 
gett informerat samtycke vilket kan bedömas likt en svaghet, samtliga artiklar har emellertid 
blivit godkända i etisk kommitté. Förförståelse inom det valde ämnet saknas, en risk föreligger 
likväl alltid att granskning och bearbetning präglas av tolkning. Genom att granska artiklarna 
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vid två separata tillfällen och kritiskt reflektera över tolkningen av materialet har objektivitet 
eftersträvats. 
 
Dataanalysen har genomförts och beskrivits med noggrannhet i avseende att göra processen 
transparent i den utsträckning det är möjligt. En integrerad analys valdes med avsikt att erhålla 
ett väldisponerat resultat, tydlig för mottagaren. Tre huvudkategorier med subkategorier 
identifierades vilka representerar kvinnornas erfarenheter. Triangulering hade medfört 
hållbarhet till analysprocessen. Flera granskare kan bidra till att behålla ett neutralt 
förhållningssätt samt stärka studiens tillförlitlighet och verifierbarhet (Kristensson, 2014). 
Möjligheten till triangulering fanns inte i föreliggande studie och det kan bedömas likt en 
svaghet att bearbetningen genomförts av en person. Risken att påverka varandras uppfattningar 
vid en triangulering finns emellertid alltid och kan innebära att det inte alltid är en styrka. 

6.2! Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens utfall redovisar en mångfald av erfarenheter kvinnor med ryggmärgsskada 
genomlevt. Resultatet speglar upplevelser och känslor vilka uppstått både i vårdmiljö och i 
samhället. Anmärkningsvärt är att samtliga artiklar kommer från sex länder med liknande 
grundläggande värderingar och kultur. Diskutabelt är om kvinnliga erfarenheter från andra 
kulturer och religioner i övriga världen utmynnat i ett annorlunda resultat. Hälso- och 
sjukvården skiljer sig i vardera nation gällande tillgänglighet, kvalitet, effektivitet och kostnad, 
vilket möjligen hade påverkat samt förändrat resultatet.  
 
6.2.1! En känsla av förlust 
Ur resultatet uppenbarades att kvinnor genomgick förluster efter att ha drabbats av 
ryggmärgsskada. Bortfallen upplevdes i olika dimensioner och var subjektiva till den enskilda 
kvinnan. Erfarenheter skildrade i resultatet kan vara påverkade av kvinnans skadeomfattning, 
tidigare livserfarenheter och hantering av krissituationer. Åtskilliga kvinnor rapporterade om 
psykisk ohälsa innefattande av depressioner, ångest och suicidtankar vilket följer linjen tidigare 
forskning presenterat om depression och ryggmärgsskada. En studie med 309 medverkande 
redovisade att kvinnor med ryggmärgsskada riskerade att utveckla depression i högre 
utsträckning än män ur patientgruppen. Samma studie presenterade att kvinnorna upplevde mer 
problem med familj, sorg, stress, smärta och oro vilka kan vara bidragande faktorer till 
depression (Krause, Broderick & Broyles, 2004). En intressant infallsvinkel är huruvida 
kvinnorna har erfarenheter av tidigare depressioner eller psykiska besvär och om det faktumet 
påverkat resultatet. Likaså är det tänkvärt om utfallet hade förändrats om urvalet sett annorlunda 
ut och mäns perspektiv undersökts.  
 
6.2.2! Livet blev en kamp 
Under föreliggande kategori i resultatet framkom kvinnors uppfattning att vårdpersonalen 
tillhandahöll en annorlunda behandling för männen. Att manliga patienter blev uppmuntrade 
och pådrivna av personalen medan kvinnliga erhöll ett varsamt tillvägagångsätt skulle kunna 
förklaras av vårdgivarnas attityd till genus. Den könsstereotypa mannen är fysiskt stark, 
tävlingsinriktad, revirtänkande medan kvinnlighet står för omsorg och känslor (Smirthwaite, 
Tengelin & Borman, 2014). I studiens resultat beskriver kvinnorna en könshierarki, de känner 
sig lägre prioriterade och åsidosatta männen. Liknande upplevelser kan ses i en svensk studie 
om könsskillnader hos långtidssjukskrivna (Upmark, Borg & Alexandersson, 2007). I Upmark 
et al. (2007) redogör en tredjedel av kvinnorna i förhållande till en fjärdedel av männen i 
studien, att de bemöttes med nonchalans, respektlöshet och upplevelsen av att inte bli tagna på 
allvar av sjukvården. Skillnaderna i könsgrupperna var oberoende utbildning, ålder eller 
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etnicitet (ibid.). Vårdgivaren bör reflektera över genus och vara medveten att det är en social 
konstruktion som inte är applicerbar på alla individer eftersom var och en är unik. Tidigare 
erfarenheter, värderingar samt kultur är exempel på faktorer vilka formar individen, därav bör 
samtliga människor bemötas på individnivå oavsett biologiskt kön eller könsidentitet. 

 
Det individanpassade bemötandet avser inte bara genusperspektiv utan omfattar alla aspekter 
inom vårdandet i vilken varje enskild persons behov skiftar. I litteraturstudiens resultat beskrevs 
det att kvinnornas behov inte blev tillgodosedda, upplevelsen var att vårdpersonalen inte 
lyssnade eller respekterade kvinnornas egen metod att hantera situationen. Att 
sjukvårdspersonal bedriver en personcentrarad vård effektiviserar vården genom att låta 
patienten medverka i behandling och omvårdnad (Ekman et al., 2011; Leplege et al., 2007).  
 
Kvinnorna i föreliggande studie ansåg att de inte erbjöds möjlighet att medverka i sin vård. 
Delaktighet är centralt inom den individanpassade vården, det stärker personen och motiverar 
till att kämpa för egna mål. Åsikten tar stöttning i en svensk studie som avhandlar personers 
perspektiv på delaktighet i vård och rehabilitering efter ryggmärgsskada (Lindberg, Kreuter, 
Taft & Person, 2013). I Lindberg et al. (2013) tydliggörs betydelsen av patientberättelsen och 
partnerskapet. Deltagarna upplevde en ömsesidig relation i vilken de erbjöds möjlighet till att 
vara delaktiga i egna vården, något kvinnorna i föreliggande studie saknade. Personcentrerad 
vård kan bidra till ökad tillfredsställelse, kortare vårdtider och minskade vårdkostnader (Ekman 
et al., 2011; SSF, 2016). Vidare ur studiens resultat framkom upplevelsen av bristande 
kompetens hos personalen, det kan förklaras med faktumet att ryggmärgsskador hittills är 
sällsynt förekommande. Skadan är ofta omfattande vilket involverar flera olika specialiteter 
inom vården och förtydligar behovet av en individanpassad vård. Essentiellt för patienten är att 
vården bedrivs med respekt för integritet, autonomi samt värdighet och i tvärprofessionella 
team för att tillsammans uppnå kvalitet.  
  
6.2.3! Sexualitet vid funktionsnedsättning 
Kvinnorna i studien beskrev bristande information om sexualitet efter skadan. Forskning ur 
mäns perspektiv på sexualitet efter ryggmärgsskada har visat att män förenar sig med kvinnors 
uppfattning om informationsbristen (Ostrander, 2009). Det indikerar ett behov av utbildning 
generellt inom patientgruppen. Ur litteraturstudiens resultat framkom kvinnors upplevelse att 
samhället stämplade dem som asexuella individer till följd av ett synligt handikapp. Det 
förekommer en social konstruktion av sexualitet hos allmänheten, att det är en 
heteronormativitet privilegierad vita, unga, singlar och icke- funktionshindrade (Tepper, 2000). 
Samhället dikterar vad som ska likställas till vackert och åtråvärt genom att skapa ideal. 
Uppfattningen delas av två studier vilka undersöker uppfattningen av sexualitet vid 
funktionsnedsättning (Esmail, Darry, Walter & Knupp, 2010; Tepper, 200). Stigmatiseringen 
har lett till antagandet att en sexuell dysfunktion, oavsett grad, medför reducerad sexuell 
aktivitet och därav ett inskränkt sexuellt behov (Esmail et al., 2010). Antagandet ställer sig 
oenigt med föreliggande studies resultat i vilken kvinnorna upplevde ett behov av intimitet och 
önskade ett mer aktivt sexuellt umgänge. Synen på funktionshindrades sexualitet kan förklaras 
av en okunskap och brist av utbildning hos allmänheten. I Esmail et al. (2010) beskrevs att 
information om sexualitet ofta kommer från skolundervisning samt samtal med vänner och 
familj. I informationen tas sex vid funktionshinder sällan upp (ibid.). Om samhället inte 
exponeras för ämnet sexualitet och funktionsnedsättning bidrar okunskapen till fabriceringen 
att relationen är icke- existerande vilken ger funktionshindrade en asexuell stämpel. Ett behov 
av information föreligger i samhället för att kunna motverka fördomar, det krävs att ha en 
medvetenhet samt hela tiden utmana sociala konstruktioner likt genus och sexualitet för att inte 
internalisera föreställningarna.   
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7. Slutsats 
Kvinnor med ryggmärgsskada möter flera hinder både under och efter rehabiliteringsprocessen. 
Förlusterna är många, omfattande och olika för varje individ vilket kräver en vård baserad på 
den enskildes behov. Vägledning hade erfordrats för kvinnorna i svårigheter att acceptera sig 
själva och i val att isolera sig av rädsla för allmänhetens fördomar. I rehabiliteringsprocessen 
var socialt stöd avgörande för kvinnorna och återfanns i familj, medpatienter samt personal. 
Kvinnor med liknande erfarenheter erbjöd inspiration, motivering och förståelse till deltagarna 
i större utsträckning än män, vilket visar att rehabiliteringen kan påverkas positivt om andra 
kvinnliga förebilder involveras. Vårdpersonal ansågs vara både allierade och fiender, det 
speglar betydelsen av respekt för individens värdighet samt egna tillvägagångssätt att hantera 
situationen. Skillnader i hur personalen bemötte kvinnor och män hade en negativ inverkan för 
rehabiliteringen och uppenbarar ett behov av genusreflektion hos vårdpersonal. Angående 
sexualitet för kvinnor med ryggmärgsskada var befintlig information otillräcklig vilket 
indikerar att vårdpersonal behöver vara bekväma att föra ämnet på tal och ta diskussionen. 
Sjukvårdspersonal behöver erkänna kvinnor med ryggmärgsskada likt sexuella individer, det 
skulle innebära ett steg i rätt riktning för att motarbeta fördomar i samhället. Råd om sexualitet 
från kvinnor som genomgått liknande scenario var önskvärt och värdefullt. Genomgående hos 
kvinnorna fanns behovet av personcentrerad vård och respekt för integritet samt autonomi inom 
alla dimensioner av vårdandet.  
 
8. Kliniska implikationer 
Ryggmärgsskador är sällsynt förekommande och kvinnor är en minoritet bland de skadade. Det 
medför att erfarenheten av att vårda kvinnor ur patientgruppen är liten. I Sverige saknas 
högspecialiserad vård för personer med ryggmärgsskada, till skillnad från övriga Norden där 
vården är centraliserad. Det innebär att sjuksköterskor kan komma att möta kvinnor med 
ryggmärgsskada på olika avdelningar beroende av skadans konsekvenser eller andra 
sjukdomstillstånd. Skadans komplexitet och låga incidens ställer krav på sjukvården. Studien 
kan erbjuda ett kunskapsunderlag med ökad förståelse för kvinnans upplevelse av sin situation. 
Vilka hinder i vardagen är unika för kvinnor med ryggmärgsskada, olika strategier som 
användes för att överbrygga problemen och hur sjuksköterskan kan underlätta för de kvinnliga 
patienterna. Resultatet ger en inblick av bristande information vilken möjliggör att 
sjuksköterskan kan lyfta de frågor vilka kvinnliga patienter saknade. Studien rekommenderar 
sjukvårdspersonal att öka sin medvetenhet, reflektera över förhållningssätt och attityder till 
sociala konstruktioner av exempelvis genuskaraktär.  
 
9. Förslag till fortsatt forskning 
Forskning har tidigare fokuserat på patienter med ryggmärgsskada medan ett fåtal beskriver 
sjuksköterskans synsätt. Vidare forskning kan därav centreras till sjuksköterskans perspektiv. 
Hur ser kompetensen om ryggmärgsskador ut hos yrkesverksamma sjuksköterskor och hur 
uppleves det att vårda patienter med ryggmärgsskada och dess omfattande konsekvenser utifrån 
kunskapen de besitter. Ytterligare intressant forskning kan jämföra män och kvinnors 
erfarenheter av att leva med ryggmärgsskada för att få ett genusperspektiv inom ämnet och 
påvisa skillnader eller likheter. 
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23.714 

 
0 

 
0 

 
0 

 
S3. 

(MH ”Life 
Experiences”) 

 
16.174 

 
0 

 
0 

 
0 

 
S4. 

 
Experienc* 

 
293.117 

 
0 

 
0 

 
0 

 
S5. 

 
(MH ”Female”) 

 
1.439.793 

 
0 

 
0 

 
0 

 
S6. 

 
Women 

 
285.722 

 
0 

 
0 

 
0 

 
S7. 

 
S2 OR S3 OR S4 

 
312.020 

 
0 

 
0 

 
0 

 
S8. 

 
S5 OR S6 

 
1.504.254 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

S9. 

S1 AND S7 AND 
S8 NOT Male 

Peer Reviewed, 
English Language 
2007-2017 

 
 

47 

 
 

47 

 
 

15 

 
 

7 

 
 

Databas 
 

Sökord 
 

Antal träffar 
Urval 1 

Lästa titlar 
Urval 2 

Lästa 
abstract 

Urval 3 
Artiklar till 

studien 
Medline 

2017-08-24 
Kl:09.40 

S1. 

 
(MH "Spinal Cord 

Injuries") 

 
32.638 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
S2. 

(MH "Adaptation, 
Psychological") 

 

 
84.001 

 
0 

 
0 

 

 
0 

 
S3. 

(MH "Life 
Change Events") 

 
21.051 

 
0 

 
0 

 
0 

 
S4. 

 
Experienc* 

 
912.121 

 
0 

 
0 

 
0 

 
S5. 

 
(MH "Female") 

 
7.636.973 

 
0 

 
0 

 
0 

 
S6. 

 
Women 

 
841.363 

 
0 

 
0 

 
0 

 
S7. 

 
S2 OR S3 OR S4  

 
986.668 

 
0 

 
0 

 
0 

 
S8. 

 
S5 OR S6 

 
7.776.471 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

S9. 

S1 AND S7 AND 
S8 NOT Male 

English Language 
2007-2017 

 
 

55 

 
 

55 

 
 

11(6) 

 
 

1 
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Databas 
 

Sökord 
 

Antal träffar 
Urval 1 

Lästa titlar 
Urval 2 

Lästa 
abstract 

Urval 3 
Artiklar till 

studien 
 

PsycINFO 
2017-08-26 

Kl:20.15 
S1. 

 
DE "Spinal Cord 

Injuries" 
 

 
5.359 

 
0 

 
0 

 
0 

 
S2. 

DE "Life 
Experiences" 

 
23.591 

 
0 

 
0 

 
0 

 
S3. 

 
DE "Adaptation" 

 
7.854 

 
0 

 
0 

 
0 

 
S4.  

 
Experienc* 

 
597.809 

 
0 

 
0 

 
0 

 
S5. 

 
Female* 

 
977.312 

 
0 

 
0 

 
0 

 
S6. 

 
Women 

 
299.812 

 
0 

 
0 

 
0 

 
S7. 

 
S2 OR S3 OR S4  

 
605.149 

 
0 

 
0 

 
0 

 
S8. 

 
S5 OR S6 

 
1.087.379 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

S9. 

S1 AND S7 AND 
S8 NOT Male 

Peer Reviewed, 
English Language 
2007-2017  

 
 

31 

 
 

31 

 
 

9(7) 

 
 

1 

Totalt 
CINAHL, 
Medline & 
PsycINFO 

   
133 

 
22 

 
9 
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Författare, titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Angel, S., Kirkevold, M., & 
Pedersen, B. D. (2009). 
Rehabilitation as a fight: A 
narrative case study of the first 
year after spinal cord injury. 
International Journal of 
Qualitative Studies on Health 
and Well-being 4(1), 28-38. 
 
Land: Danmark 

Att belysa 
rehabiliteringsprocessen 
efter ryggmärgsskada ur 
patientens perspektiv och 
vilken inverkan det har på 
hennes självförståelse och 
välbefinnande. 

Metod: Kvalitativ 
Design: Deskriptiv 
Urval: Strategiskt 
Datainsamling: Intervjuer och 
observationer 
Studiegrupp: En 60 årig 
kvinna med inkomplett 
tetraplegi 
Analys: Hermeneutisk enligt 
Ricoeur´s teori 

Styrkor: Tydlig 
dataanalys, koppling 
till teori. Relevant 
metod för syftet. 
Citat och narrativ i 
resultatet. 
 
Svagheter: 
Inklusionskriterier 
beskrivs inte. 

Kamp beskrivs i olika 
dimensioner hos kvinnan i 
studien. Existentiella frågor, 
förluster och svårigheter att 
acceptera det nya livet 
framkommer. Familjen som 
socialt stöd lyfts för att kunna gå 
vidare efter skadan. Besvikelse 
på sjukvårdspersonalen skildras 
där kvinnan känner att hon 
behöver ändra på sig till förmån 
för personalens viljor. 
 
 

Bailey, K. A., Gammage, K. 
L., van Ingen, C., & Ditor, D. 
S. (2017). ”My body was my 
temple”: a narrative revealing 
body image experiences 
following treatment of a spinal 
cord injury. Disability and 
rehabilitation 39(18), 1886-
1892. 
 
Land: Canada 

Att grundligt beskriva en 
kvinnas erfarenhet av sin 
förändrade kroppsbild 
efter att drabbats och 
behandlads för en 
ryggmärgsskada. 

Metod: Kvalitativ 
Design: Deskriptiv 
Inklusionskriterier: Kvinna 
med ryggmärgsskada 
Urval: Strategiskt 
Datainsamling: Semi- 
strukturerad intervjuguide 
Studiegrupp: En 26 årig 
kvinna med komplett paraplegi 
Analys: Narrativ analys 

Styrkor: Teoretisk 
anknytning. Relevant 
resultat med citat. 
 
Svagheter: Otydliga 
inklusions- och 
exklusionskriterier. 

Studien beskriver känslan av en 
kvinnas kroppsbild efter skadan. 
Upplevelsen av att bli blottad 
och medicinskt granskad fick 
kvinnan att känna sig ovärdig. 
Sexualiteten förändrades och att 
vara intim med någon var inte 
längre något privat eller 
speciellt. Lidande såväl fysiskt 
som psykiskt framkommer med 
en längtan tillbaka till det 
tidigare livet.  
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Beckwith, A., & Yau, M. K. 
(2013). Sexual Recovery: 
Experiences of Women with 
Spinal Cord Injury 
Reconstructing a Positive 
Sexual Identity. Sexuality and 
Disability 31(4), 313-324.  
 
Land: Australien  

Att (1) dokumentera 
ryggmärgsskadade 
kvinnors erfarenheter att 
utveckla sexuell identitet, 
(2) identifiera personliga 
strategier kvinnorna 
använder för att hantera 
eller överkomma hinder i 
utvecklingen (3) 
identifiera informationen 
kvinnorna fick av 
sjukvårdspersonal 
angående sexuell 
rehabilitering  

Metod: Kvalitativ 
Design: Deskriptiv 
Inklusionskriterier: Kvinna 
över 18 år med 
ryggmärgsskada, medicinskt 
stabil utan komorbiditet, eget 
boende och villig att prata om 
personliga erfarenheter 
Exklusionskriterier: Ej 
medfödd ryggmärgsskada 
Urval: Snöbollsurval 
Datainsamling: Semi- 
strukturerade intervjuer 
Studiegrupp: Sju kvinnor 
med paraplegi eller tetraplegi, 
32-55 år gamla. 
Analys: Narrativ analys 

Styrkor: Väl 
beskriven population, 
urval och 
datainsamling. 
Forskarnas 
förförståelse 
behandlas. 
Inklusionskriterier 
och 
exklusionskriterer 
finns beskrivet. 
 
 
Svagheter: Bortfall 
framkommer inte.  
 

Förlust var ett stort tema i 
studien, deltagarna upplevde att 
de förlorade sin identitet och 
självständighet. Den nya 
kroppsbilden var negativ och 
svår att acceptera där kvinnorna 
kände sig oattraktiva. Alla 
deltagarna uttryckte att de saknat 
rådgivning gällande sexualitet 
och att de kände en rädsla samt 
hopplöshet kring det. Det 
framkom också att alla kvinnor 
inte var redo för informationen 
utan att det handlar om timing 
på individuellt plan.  

Chau, L., Hegedus, L., 
Praamsma, M., Smith, K., 
Tsukada, M., Yoshida, K., & 
Renwick, R. (2008). Women 
Living With a Spinal Cord 
Injury: Perceptions About 
Their Changed Bodies. 
Qualitative Health Research 
18(2), 209-221. 
 
Land: Canada 

Att belysa 
ryggmärgsskadade 
kvinnors berättelser med 
hänsyn till (a) att lära sig 
leva med den förändrade 
kroppen och (b) utforska 
sammanhang vilka 
influerar känslorna de 
upplever gentemot den 
nya kroppen.  

Metod: Kvalitativ 
Design: Deskriptiv 
Inklusionskriterier: Kvinna 
med ryggmärgsskada, minst 3 
år sedan skadetillfället 
Urval: Strategiskt 
Datainsamling: Semi- 
strukturerade intervjuer 
Studiegrupp: 15 kvinnor 
mellan 18-60 år 
diagnostiserade med paraplegi 
eller tetraplegi 
Analys: Grounded theory 

Styrkor: Väl 
formulerad 
dataanalys. Teoretisk 
koppling. Citat 
används. 
 
Svagheter: Bortfall 
framgår inte. 
Forskarnas 
förförståelse 
avhandlas inte. 
 

Studien visar ett missnöje med 
kroppsbilden hos kvinnorna. En 
förlorad kontroll över egna 
kroppen gör dem obekväma i 
den nya situationen. Flera 
kvinnor isolerar sig själva och 
hamnar i depression. 
Vårdpersonal respekterar inte 
integritet och kvinnorna blir 
objektifierade. Deltagarna 
uppfattar att samhället har en 
negativ syn på 
funktionsnedsatta. Vissa känner 
sig mindre värda på grund av sitt 
synliga handikapp och upplever 
att de behöver kompensera med 
smycken och fina kläder.  
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Cramp, J., Courtois, F., 
Connolly, M., Cosby, J., & 
Ditor, D. (2014). The Impact 
of Urinary Incontinence on 
Sexual Function and Sexual 
Satisfaction in Women with 
Spinal Cord Injury. Sexuality 
and Disability 32(3), 397-412.  
 
Land:  Canada 

Att undersöka 
upplevelsen av sexualitet 
hos kvinnor med 
ryggmärgsskada samt hur 
deras sexuella upplevelse 
påverkas av 
urininkontinens eller oro 
för urininkontinens. 

Metod: Kvalitativ 
Design: Explorativ 
Inklusionskriterier: Kvinna 
med ryggmärgsskada, 18 år 
eller äldre 
Urval: Strategiskt 
Datainsamling: Intervjuer 
med både standardiserade 
öppna frågor och intervjuguide 
Studiegrupp: Sju kvinnor 
mellan 24-61 års ålder med 
tetraplegi eller paraplegi 
Analys: Fenomenologisk 
enligt Giorgi’s metod 

Styrkor: Tydligt 
beskrivna 
inklusionskriterier. 
Väldefinierat syfte. 
Lätt att följa resultat.  
 
Svagheter: Otydlig 
urvalsprocess 
 

Deltagarna i studien beskriver en 
rädsla, att partnern ska lämna, att 
ingen vill ha dem samt oron om 
urinläckage vid sexuell intimitet. 
Spontanitet finns inte längre 
kvar och kvinnorna jämför 
sexuallivet mot hur det var innan 
skadan. En förändrad kroppsbild 
resulterade i ett missnöje och en 
sämre självbild. Kvinnorna 
uttryckte en besvikelse mot 
sjukvårdspersonal gällande den 
bristande information om 
sexualitet efter ryggmärgsskada. 
 

Fritz, H. A., Dillaway, H., & 
Lysack, C. L. (2015). ”Don’t 
Think Paralysis Takes Away 
Your Womanhood”: Sexual 
Intimacy After Spinal Cord 
Injury. The American Journal 
of Occupational Therapy 
69(2), 1-10. 
 
Land: USA 

Att undersöka kvinnors 
perspektiv på sexuell 
intimitet efter 
ryggmärgsskada. 

Metod: Kvalitativ 
Design: Explorativ 
Inklusionskriterier: Kvinna 
med ryggmärgsskada, eget 
boende och villiga att 
diskutera sexuell och 
reproduktiv hälsa  
Urval: Strategiskt  
Studiegrupp: 20 kvinnor 
mellan 27-66 år gamla 
Datainsamling: 
Djupintervjuer 
Analys: Grounded theory 

Styrkor: Tydligt 
formulerat syfte. 
Beskrivna 
inklusionskriterier. 
Forskarnas 
förförståelse 
hanteras. Behandlar 
trovärdighet i 
studien.  
 
Svagheter: Bortfall 
framgår ej. 

Det framkom att sexualitet är 
något personligt och definieras 
individuellt. 75% av deltagarna 
upplevde sig missnöjda med sitt 
sexualliv. Fysiska hinder 
relaterat till skadan komplicerar 
relationer där lösningen blir att 
hitta alternativ till intimitet. 
Avsaknad av information kring 
sex upplevdes av alla förutom en 
deltagare. Flera kvinnor i studien 
upplevde att samhället såg på 
funktionsnedsatta som asexuella 
vilket försvårade för dem att 
hitta en potentiell partner. 
 

!
! !
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Isaksson, G., Josephsson, S., 
Lexell, J., & Skär, L. (2007). 
To regain participation in 
occupations through human 
encounters – narratives from 
women with spinal cord injury. 
Disability and Rehabilitation 
29(22), 1679-1688. 
 
Land: Sverige 

Att få förståelse för hur 
kvinnor med 
ryggmärgsskada upplevde 
det att bli bemötta i 
dagliga aktiviteter och hur 
bemötandet påverkade 
delaktigheten i de dagliga 
aktiviteterna 

Metod: Kvalitativ 
Design: Deskriptiv 
Inklusionskriterier: 
(1)Kvinna med plötslig 
ryggmärgsskada. (2)Minst 1 år 
och max 10 år sedan 
skadetillfället. (3)Behov av 
socialt stöd i vardagliga livet. 
(4)Medicinskt och psykiskt 
stabil utan andra sjukdomar 
vilka kan påverka deltagandet. 
(5) Mellan 20 och 65 års ålder. 
(6)Kognitiv och mental 
förmåga att förstå verbal och 
skriftlig information samt 
kapabel att svara på frågor 
under intervjun. (7)Deltagande 
i rehabiliteringsprogram efter 
att ha lämnat sjukhuset. 
Urval: Strategiskt. 
Studiegrupp: 13 kvinnor 
mellan 25-61 år gamla 
medryggmärgsskada. 
Bortfall: Två deltagare 
avböjde den tredje intervjun 
Datainsamling: Tre 
intervjutillfällen med öppna 
frågor samt följdfrågor 
Analys: Paradigmatisk 
narrativ analys 

Styrkor: Tydligt 
problemområde, 
relevant design för 
syftet. Väl beskriven 
metod och 
urvalsprocess, klara 
inklusionskriterier 
för att få deltagare 
med riklig 
information för 
syftet. Tydligt 
analysförförande. 
 
Svagheter: Bortfall 
av deltagare vid 
tredje intervjun. 

Studien visar hur kvinnorna 
upplevde en osäkerhet i sociala 
sammanhang och blev passiva i 
mötet. Omgivningen blev 
påverkad av den obekväma 
stämningen vilket influerade 
deras bemötande. Deltagarna 
kämpade med konflikter, kände 
sig förolämpade och 
objektifierade. Vissa personer 
blev uteslutna ur umgänget och 
kvinnorna undvek att delta i 
aktiviteter tillsammans med 
dem. Med tiden förändrade 
kvinnorna sitt beteende, de blev 
aktiva i sociala möten och gav 
råd till andra hur de kunde 
bemöta dem samt berättade om 
deras känslor inför situationen. 
Det skapade en  bekvämare 
stämning där båda parter kunde 
samspela 

!
! !
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Isaksson, G., & Prellwitz, M. 
(2009). One woman’s story 
about her everyday life after a 
spinal cord injury. Disability 
and Rehabilitation 32(16), 
1376-1386. 
 
Land: Sverige 

Att beskriva och erbjuda 
en förklaring hur en 
kvinna ser på sitt dagliga 
liv efter en 
ryggmärgsskada 

Metod: Kvalitativ 
Design: Deskriptiv 
Inklusionskriterier: Kvinna 
med ryggmärgsskadad som var 
villig att berätta sin historia 
om det dagliga livet 
Urval: Strategiskt 
Studiegrupp: En kvinna med 
paraplegi 
Datainsamling: Tre intervjuer 
med öppna frågor 
Analys: Polkinghorne’s 
beskrivning av narrativ analys 

Styrkor: Klart 
beskriven kontext, 
tydlig koppling till 
teoretisk perspektiv. 
Citat förekommer.  
 
Svagheter: Otydliga 
inklusionskriterier.  

Det framkommer att 
livsförändringen medfört 
psykisk ohälsa och existentiell 
kris i initiala skedet. Familj och 
vänner innefattar det viktigaste 
sociala stödet och ger en 
anledning att kämpa. 
Upplevelsen av att vara 
beroende och en börda för andra 
var något kvinnan uttryckte. Att 
det finns en okunskap bland 
sjukvårdspersonalen där de inte 
vet hur de ska hjälpa en person 
med ryggmärgsskada. Genom att 
sätta upp mål och kämpa hårt 
kan individen återta kontrollen 
över sitt liv.  
 

Nevedal, A., Kratz, A. L., & 
Tate, D. G. (2016). Women’s 
experiences of living with 
neurogenic bladder and bowel 
after spinal cord injury: life 
controlled by bladder and 
bowel. Disability and 
Rehabilitation 38(6), 573-581.  
 
Land: USA 

Att identifiera och 
beskriva kvinnors 
erfarenhet av att leva med 
ryggmärgsskada samt 
neurogen blåsa- och tarm. 

Metod: Kvalitativ 
Design: Deskriptiv 
Inklusionskriterier: Kvinna 
med ryggmärgsskada och eget 
boende 
Urval: Strategiskt 
Studiegrupp: 50 kvinnor, 22-
85 år gamla diagnostiserade 
med inkomplett/komplett 
tetraplegi eller paraplegi 
Datainsamling: Semi- 
strukturerade intervjuer  
Analys: Tematisk analys 
 

Styrkor: Tydligt 
formulerat syfte, och 
problemområde. Väl 
beskriven dataanalys. 
Citat förekommer i 
resultatet. 
Trovärdighet 
avhandlas.  
 
Svagheter: Oklara 
inklusionskriterier. 
Urvalsprocessen 
otydligt beskrivet.  

Kontroll var något deltagarna i 
studien upplevde att de förlorat. 
Känslan var att blås- och 
tarmfunktionen styrde hela deras 
liv. Kvinnorna isolerade sig 
hemma på grund av rädsla för 
läckage på offentliga platser. De 
upplevde ångest, oro och stress 
inför att lämna hemmet. 
Kvinnorna beskrev att de efter 
skadan fick ett avbrott i livet där 
de förlorade sin självständighet.  
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!Parker, M. G., & Yau, M. K. 

(2011). Sexuality, Identity and 
Women with Spinal Cord 
Injury. Sexuality and Disability 
30(1), 15-27.  
 
Land: Australien 

Att utforska erfarenheter 
och perspektiv hos vuxna 
kvinnor med 
ryggmärgsskada, med 
hänsyn till sexualitet och 
sexuell identitet. 

Metod: Kvalitativ 
Design: Explorativ 
Inklusionskriterier: Kvinna 
med förmåga att uttrycka sig 
verbalt samt ge skriftligt 
samtycke. Ryggmärgsskadad 
sedan 13 års ålder eller senare, 
ska ha haft skadan i minst 2 år. 
Mellan 18-55 års ålder 
Urval: Snöbollsurval 
Studiegrupp: Fyra kvinnor, 
en med komplett paraplegi och 
tre med inkomplett tetraplegi. 
Mellan 31-53 år gamla 
Datainsamling: Semi- 
strukturerade intervjuer 
Analys: Tematisk analys 

Styrkor: Tydliga 
inklusionskriterier. 
Citat förekommer i 
studien. Väl 
redovisat resultat. 
 
Svagheter: Litet 
urval.   

Studien visar att stöd från 
personer med liknande 
erfarenheter ger ett positivt 
intryck på deltagarna där 
sexualitet kan diskuteras. Det 
påvisas att kommunikation, 
kreativitet och personliga 
strategier är viktigt för att kunna 
vara sexuellt aktiv. Självbilden, 
förlusten av spontanitet och 
samhällets ideal är hinder 
kvinnor upplever i relation till 
sexualitet. En brist av praktisk 
information kring sex beskrivs 
där fokus istället är på 
reproduktionsförmågan.  

Samuel, V. M., Moses. J., 
North, N., Smith, H., & 
Thorne, K. (2007). Spinal cord 
injury rehabilitation: the 
experience of women. Spinal 
Cord 45(12), 758-764. 
 
Land: Storbritannien  

Att utveckla en 
kunskapsbas gällande 
kvinnors erfarenheter av 
rehabilitering efter 
ryggmärgsskada. 

Metod: Kvalitativ 
Design: Explorativ 
Inklusionskriterier: Kvinna 
deltagande i 
rehabiliteringsprogram i minst 
2 månader 
Urval: Strategiskt 
Studiegrupp: Tio kvinnor 
mellan 18-72 år med tetraplegi 
eller paraplegi 
Datainsamling: Semi- 
strukturerade intervjuer 
Analys: Grounded theory 

Styrkor: Väl 
beskriven 
datainsamling och 
dataanalys. Tydlig 
disposition av 
resultatet.  
 
Svagheter: Oklart 
om bortfall förekom 
eller inte.  

I studien framkommer det att 
kvinnorna upplever sårbarhet 
och vissa situationer kan 
förstärka känslan. Deltagarna 
bemöttes annorlunda än männen 
på avdelningen vilket fick dem 
att känna sig mindre värda. Det 
beskrevs att sjuksköterskan var 
en stor tröst i situationen genom 
att bara finnas där och lyssna. 
Professionellt stöd samt stöd 
från medpatienter var 
nödvändigt för 
rehabiliteringsprocessen. Det 
gav deltagarna en känsla av 
hopp och motivation att fortsätta 
kämpa.  


