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Titel: Livskvalitet och välbefinnande hos människor med traumatisk ryggmärgsskada              

- en systematisk litteraturöversikt. 

Författare: Johanna Forsberg, Rebecca Grip och Sofia Joas. 

SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Inom hälso- och sjukvården syftar begreppet livskvalitet till att leva ett gott liv. 

Vårdandets syfte är att lindra lidande och finna vägar till att möjliggöra välbefinnande, vilket 

kan upplevas trots närvaro av till exempel sjukdom och lidande. I Sverige drabbas årligen 

mellan 1800 och 4000 människor av frakturer i kotpelaren till följd av trauma, där omkring 

120 människor får en ryggmärgsskada som följd. Beroende på skadans lokalisation och 

utbredning kan det resultera i fysiska konsekvenser som förlamning och ett liv i rullstol. 

Traumat i sig kan dessutom innebära psykologiska följder som exempelvis depression.  

Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att beskriva livskvalitet och 

välbefinnande hos människor med traumatisk ryggmärgsskada. 

Metod: Systematisk litteraturöversikt baserad på åtta vetenskapliga artiklar som hämtats från 

databaserna CINAHL, psycINFO och PubMed. Artiklarna kvalitetsgranskades och 

analyserades med en modifierad latent innehållsanalys respektive syntetisk metod. 

Resultat: Resultatet visade att livskvalitet var ett svårdefinierat begrepp som upplevdes unikt 

och det grundade sig bland annat i personliga erfarenheter. I resultatet framkom flertalet 

bidragande faktorer för vad som utgör livskvalitet och välbefinnande hos människor med 

traumatisk ryggmärgsskada. Några positiva faktorer som framkom var acceptans och 

anpassning till det nya livet, möjlighet till sysselsättning samt stöd från familj och omgivning. 

Det framkom även faktorer som negativt påverkade upplevelsen av livskvalitet och 

välbefinnande, som till exempel begränsningar i samhället och en känsla av att bli stämplad 

av omgivningen.  

Slutsats: Med utgångspunkt i resultatet identifierades stöd från omgivningen och anpassning 

till den nya livssituationen som centrala delar för positiv upplevelse av livskvalitet och 

välbefinnande. Begränsningar, otillgänglighet i samhället och känsla av att betraktas som 

annorlunda var erfarenheter som negativt påverkade livskvalitet och välbefinnande. Dock 

identifierades endast ett fåtal faktorer som beskrev välbefinnande. Med mer kunskap om vad 

välbefinnande och livskvalitet innebär för människor med traumatisk ryggmärgsskada skulle 

sjuksköterskan och samhället kunna bemöta dem på ett annorlunda sätt. 
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INLEDNING 

Hittills i sjuksköterskeutbildningen anser vi att mer information och utbildning behövs kring 

ryggmärgsskada och dess konsekvenser. Genom att inhämta kunskap kan vi öka vår förståelse 

om den förändring som ägt rum i den drabbade människans livssituation. På så vis kan vi som 

blivande sjuksköterskor förbättra vårt bemötande gentemot människor med ryggmärgsskada. 

Under en av våra verksamhetsförlagda utbildningar har det förekommit situationer med 

brister i rapporteringen mellan personal. Ett exempel på en händelse var när det under en 

överrapportering inte framkom att patienten var förlamad till följd av en ryggmärgsskada. 

Detta kan ha orsakat onödigt lidande eftersom personalen inte mött individen utifrån den 

förändrade livssituationen. 

Brusén (2005) är psykolog och har tidigare varit chef över Socialstyrelsens enhet för 

funktionshinderfrågor. Han drabbades själv av förlamning till följd av en surfolycka som 

skadade ryggmärgen. I sin självbiografi beskriver han hur livet omprioriterades efter olyckan. 

Det som var före blev tillintetgjort och det som följde efter olyckan blev en kamp om 

överlevnad. Vi har funderat kring omgivningens uppfattningar om människor som sitter i 

rullstol och om det kan påverka deras upplevelse av livskvalitet? Vidare menar Brusén (2005) 

att omgivningen både kan hjälpa och stjälpa. Förståelse för behov hos människor som sitter i 

rullstol är viktigt och upplevs som positivt. För mycket medlidande kan dock upplevas 

negativt av den som är förlamad eller funktionshindrad. Lewin (2011) menar att ett osäkert 

bemötande, i form av omedvetna handlingar eller yttringar som grundar sig i allmänhetens 

okunskap kan för en människa med funktionshinder upplevas kränkande. Vi anser att 

allmänheten bör respektera och försöka leva sig in i deras situation. Vi tror att samhällets syn 

på den funktionshindrade människans vardag kan innehålla föreställningar om vad och hur de 

kan eller inte kan klara av något. Därför anser vi det viktigt att människor med 

funktionshinder får möjlighet och tid till prövning av sina egna resurser för att själva försöka 

hantera sin vardag. 

För att kunna utveckla sjuksköterskans yrkeskompetens anser vi det viktigt att kunna bemöta 

människor med ryggmärgsskada utifrån deras livssituation. Genom att möta dem i deras unika 

livssituation kan vi försöka förstå hur de upplever livskvalitet och välbefinnande i förhållande 

till sin ryggmärgsskada, förlamning eller fysiska funktionsnedsättning.  
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BAKGRUND 

Livskvalitet och välbefinnande  

Livskvalitet är enligt Brülde (2003) att ett svårdefinierat begrepp. Han menar att livskvalitet 

är ett subjektivt begrepp som kan anta olika karaktärer. Birkler (2007) skriver att inom hälso- 

och sjukvården syftar begreppet livskvalitet till att leva ett gott liv. Livskvalitet kan uppnås 

genom tillfredsställelse av en människas mest väsentliga behov enligt Maslows behovstrappa. 

Denna behovstrappa är symbolisk och visar att människan har olika behov beroende på vilken 

situation han eller hon befinner sig i. Enligt Maslow är till exempel primära behov något som 

finns längst ner i trappan. Dessa är fysiska och något som människan behöver tillfredsställa 

för att överleva. Vidare menar Birkler (2007) att en förändrad tillvaro leder till 

otillfredsställda behov och förändringen upplevs som förlust av balans. Genom att tillgodose 

människans behov kan ett normaltillstånd återskapas och det kan även bli möjligt att uppleva 

viss grad av välbefinnande.  

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) menar att vårdandets syfte är att 

lindra lidande och finna vägar till att möjliggöra välbefinnande. De menar att det ena 

tillståndet inte behöver utesluta det andra och därmed kan välbefinnande upplevas trots 

närvaro av till exempel sjukdom och lidande. Wiklund (2003) anser att välbefinnande inte kan 

preciseras eftersom det har sin utgångspunkt i livsvärlden och innefattar personliga 

upplevelser. Lennéer Axelson (2010) anser att sjukdom påverkar människan på flera olika 

plan, både när det gäller familj och arbete. Beroende på sjukdomens svårighetsgrad kan det 

utvecklas till ett mer eller mindre bestående men som påverkar välbefinnandet.  

Den drabbade människan går igenom en sorgeprocess eftersom kroppen är annorlunda till 

skillnad från när den var frisk, vilket gör att han eller hon värderar sin situation annorlunda. 

Hos människan kan det kretsa tankar som att slippa lidande och upplevelse av saknad efter 

den friska kroppen. När människan blir sjuk är det viktigt att kunna acceptera den förändring 

som hänt för att kunna gå vidare med sig själv och sin identitet. Grunden för en människas 

identitet är kroppen. Upplevelse av sjukdom blir en utmaning för människan som kan leda till 

ett hot mot dess identitet, vilket kan uttryckas i ångest. Beroende på hur människan ser på sig 

själv och sin identitet kopplat till sin kropp får det olika konsekvenser. Om människan har 

anpassat identiteten till nuvarande situation och problematik behöver det inte bli större 

förändringar vad gäller den egna upplevelsen av livskvalitet (Lennéer Axelson, 2010). 
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Vad är en människa? 

Stryhn (2007) ställer frågan vad det betyder att vara människa. Författaren skriver att en 

människa är ett levande väsen som ingår i ett större sammanhang. Människan har en förmåga 

att uppfatta sin omvärld genom upplevda känslor som exempelvis kärlek, sorg, smärta, hat 

och välbefinnande. Det unika med människan är att den har en förmåga att tänka. Utifrån 

tanken har människan möjlighet att förhålla sig till sin omgivning och sig själv genom 

reflektion över sina handlingar. Birkler (2007) skriver att människan kan ses som både den 

fysiska kroppen ihop med det psykiska medvetandet, som även nämns själen. Inom 

omvårdnad bör sjuksköterskan vårda helheten, både kropp och medvetande, till exempel hos 

människor med traumatisk ryggmärgsskada. Människan kan uppfattas på två sätt enligt 

författaren, antingen med naturalistiskt synsätt där människan ses som natur. Det andra 

synsättet är humanistiskt där bilden av människan innefattar en helhet av natur, förnuft, frihet, 

historia och kultur. Naturalistiska människosynen innebär att människan inte har en fri vilja 

och är ”tom” på innehåll. Enligt denna människosyn ses människan snarare som en maskin 

där alla handlingar som utförs grundar sig på att stilla grundläggande drifter. Den 

humanistiska synen tillåter att människan utvecklas. Människan ingår i relationer och är en 

del av en gemenskap, som exempel familj och arbete men kan även ses som en individ genom 

att vara unik och subjektiv. Det humanistiska synsättet innefattar även att människan har en 

fri vilja att forma sitt eget öde (Birkler, 2007). 

Traumatisk ryggmärgsskada 

Trauma innebär att människans basala värden och primära behov ställs på spel. Ett psykiskt 

trauma utsätter individen för kraftig stresspåverkan. Hur följderna blir beror på hur traumat 

drabbar individen, vilket typ av trauma och hur individen kan hantera det. Traumat kan 

utvecklas till ett förlusttrauma, vilket innebär att människan har gått miste om en funktion 

eller egenskap som han eller hon tidigare haft. Om detta uppstår är det vanligt att människor 

uppvisar tecken på depression. Sorg infinner sig eftersom människan i fråga ser sig själv som 

annorlunda mot tidigare (Lennéer Axelson, 2010). Fortmeier och Thanning (1998) styrker att 

trauma kan skapa psykiska problem för människan och detta kan visa sig som depression, 

vilket kan påverka människans sociala liv. Efter ett trauma sker ofta en förändring av 

individens synsätt till sig själv, omgivningen och samhället (Lennéer Axelson, 2010). Eide 

och Eide (2009), Tamm (2012) skriver att människor som bearbetat trauma kommer att 

infinna sig i en nyorienteringsfas. Den här fasen uppstår när människor ska leva vidare efter 
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ett trauma och skapa ny mening med livet. De betonar att minnesbilder från traumat kommer 

finns kvar trots att människan har bearbetat sin situation. 

I Sverige drabbas årligen mellan 1800 och 4000 människor av frakturer i kotpelaren på grund 

av trauma, där omkring 120 människor får en ryggmärgsskada som följd. Vanligaste 

traumaorsaken är trafikolyckor, men även dyk- och fallolyckor är relativt vanliga. Majoriteten 

av de som drabbas är män och mer än hälften är under 30 år vid olyckstillfället (Holtz & Levi, 

2006). Kotpelaren har som uppgift att skydda ryggmärgen från yttre faktorer (Strömberg, 

2005). Yttre faktorer kan vara exempelvis våld mot kotpelaren (Svensson & Brundin, 2007).   

Kotpelaren består av 29 kotor, överst sitter sju halskotor, under dem sitter 12 bröstkotor, 

därefter fem ländkotor och längst ner sitter fem bäckenkotor (Holtz & Levi, 2006). Frakturer i 

kotpelaren är en av flera orsaker som kan skapa ett tryck mot ryggmärgen och därmed kan 

förlamningssymtom uppstå (Persson & Wingstrand, 2005). Trauma mot ryggmärgen kan leda 

till kronisk påverkan i form av livslång förlamning med ett liv i rullstol, eller omedelbar död 

(Strömberg, 2005). Symtomen som uppkommer skiljer sig åt beroende på vilket område på 

kotpelaren som blivit skadat (Järhult & Offenbartl, 2006). Skador i någon av halskotorna 

medför högre risk för försvårade ryggmärgsskador (Persson & Wingstrand, 2005). 

Ryggmärgen som är i nivå med halskotorna har betydande funktion för såväl andning som 

rörelse i armar och ben. Skador i denna region medför att området nedanför skadan kopplas 

bort från hjärnan och får förändrad funktion (Svensson & Brundin, 2007). Störst fara för livet 

är ryggmärgsskador belägna ovanför tredje halskotan, eftersom det kan medföra 

andningsförlamning och att människan avlider kort efter skadetillfället (Järhult & Offenbartl, 

2006).   

Den avgörande faktorn för hur omfattande en förlamning blir beror på var ryggmärgen blivit 

skadad. En skada som sitter ovanför åttonde halskotan ger generellt en tetraplegi medan en 

skada nedanför ger en paraplegi (Persson & Wingstrand, 2005). Paraplegi innebär förlamning 

av ben, medan tetraplegi medför förlamning av både armar och ben (Järhult & Offenbartl, 

2006). En ytterligare faktor som påverkar skadans utgång är huruvida skadan är komplett eller 

ej. En komplett skada, även kallad plegi innebär att ryggmärgen slits av till följd av 

exempelvis högenergiskt våld. All känsel och viljestyrd rörelse nedanför skadeområdet 

försvinner. Pares å andra sidan innebär att skadan inte är komplett, vilket medför att det finns 

viss funktion kvar i området nedanför skadan (Holtz & Levi, 2006).   
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Traumarelaterad ryggmärgsskada delas in i en primär och en sekundär fas. På grund av det 

kraftiga våld som ett trauma ofta innebär skadas celler, nervfibrer och blodkärl. Detta utgör 

den primära fasen och sker alltså i samband med skadeögonblicket. I en sekundär fas kan 

tillståndet förvärras i det redan skadade området till följd av syrebrist, inflammation, svullnad 

och läckage av skadliga ämnen från förstörda celler (Svensson & Brundin, 2007). De 

sekundära skadorna uppkommer från några minuter till dagar efter skadetillfället (Holtz & 

Levi, 2006). Följderna av trauma mot kotpelaren kan påverkas utifrån hur snabbt 

omhändertagande patienten får vid skadetillfället. En skada på ryggmärgen kan visa sig på en 

medvetande människa i form av vilo- eller rörelsekorrigerad smärta i nacke eller rygg. 

Smärtan eskalerar vid påfrestning mot det skadade området. Till följd av de neurologiska 

skador som skett kan skadan visa sig genom domningar, stickningar eller känselbortfall i 

armar och/eller ben. En människa som är medvetslös till följd av de vanligaste orsakerna för 

trauma bör alltid beaktas och behandlas som om den vore ryggmärgsskadad tills motsatsen är 

bevisad (Strömberg, 2005). 

Den största förändringen till följd av ryggmärgsskada förefaller vara förlamning, men då en 

ryggmärg skadas får det konsekvenser för en rad olika funktioner. Det kan vara känsel, tarm- 

och blåsfunktion, sexuell funktion samt reglering av blodtryck och kroppstemperatur 

(Svensson & Brundin, 2007). En annan konsekvens till följd av ryggmärgsskada är att 

hudsensibiliteten försvinner. Belastning på ett och samma hudområde kan därför ge upphov 

till trycksår, vilket kräver kunskap om tryckavlastning i omvårdnaden kring människor med 

ryggmärgsskador (Persson & Wingstrand, 2005). I omvårdnaden kring människor med 

ryggmärgsskada måste det finnas förståelse för aggressivt beteende, frustration och utebliven 

följsamhet. Det krävs även stor respekt för patientens integritet i känsliga situationer som 

exempelvis personlig hygien eller blås- och tarmtömning. En ryggmärgsskadad människas 

personlighet och förmåga att hantera den nya situationen får betydelse för 

rehabiliteringsprocessen. För många människor blir hemkomsten en psykologisk påfrestning 

till följd av den stora omställning en ryggmärgsskada medför. Människor som är inåtvända, 

med dåligt självförtroende och svag självbild kan ha svårare att handskas med och acceptera 

den förändring som en ryggmärgsskada innebär (Holtz & Levi, 2006).  

Efter den kris som många människor med ryggmärgsskada genomgår är det därför nödvändigt 

med psykologiskt stöd till såväl den drabbade som till anhöriga. Kontakt med andra 

människor som upplevt liknande kriser kan påverka rehabiliteringen positivt och inge hopp 

för framtiden (Svensson & Brundin, 2007).  
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TEORETISK REFERENSRAM 

Amerikanskan Dorothea Orems omvårdnadsteori ansågs svara an mot den systematiska 

litteraturöversiktens syfte, vilket grundade sig på tre centrala begrepp. Begreppen ansågs ha 

betydelse för människor som drabbats av förlamning till följd av ryggmärgsskada. 

Uppfattningen om begreppens innebörd var att de på ett eller annat sätt förändras eller 

påverkas då människan blir förlamad eller mister sina fysiska funktioner.  

De tre begreppen innefattar egenvård, egenvårdsbehov och egenvårdskrav. Orem definierar 

egenvård som att människor avgör vilka handlingar som är viktiga för att kroppen ska fungera 

och därigenom uppleva hälsa och välbefinnande. Vidare handlar egenvård om att som 

människa kunna planera och genomföra dessa handlingar. När det gäller egenvård menar 

Orem att det finns ett antal mål som bör uppfyllas. Målen beskriver människors funktion, 

socialiseringsförmåga och att vara normal. Utgångspunkten för målen är de oskrivna normer 

som samhället strukturerat om vad som är normalt och vad som är avvikande. Vidare menar 

Orem att människor utvecklas från födsel till död, och att olika situationer i livet bidrar till 

människors utveckling (Orem, 2001). 

När människor drabbas av hälsoproblem som till exempel traumatisk ryggmärgsskada 

beskriver Orem vikten av att dessa människor genomför rehabilitering, accepterar att han eller 

hon är i behov av omvårdnad och lär sig att leva med hälsoproblemets konsekvenser. Hon 

betonar att människor i en omvårdnadssituation bör leva på ett sätt som främjar deras 

utveckling (Orem, 2001). 

Egenvårdsbehov är en definition på de olika delarna som egenvården innefattar. Människors 

behov utgår från egenvården. Egenvårdskrav beskriver Orem som summan av de 

egenvårdsaktiviteter som människor utför (Orem, 2001). Egenvårdsbrist definierar Orem 

utifrån egenvårdskapacitet och egenvård. Egenvårdskapacitet förklarar hon som en mänskligt 

inlärd, men komplex förmåga att se sina egna behov av vård för att främja hälsa och 

välbefinnande. Vad som exakt definieras som egenvård varierar utifrån flertalet faktorer bland 

annat ålder, hälsotillstånd, kultur och resurser. När människor drabbas av egenvårdsbrist beror 

det på obalans som leder till en hjälpsituation. Hjälpsituationer definierar Orem som att den 

människa som behöver hjälp har ett behov av åtgärder som han eller hon själv inte kan 

uppfylla. Situationer då hjälpinsatser kan bli aktuella är vid fysiska funktionsnedsättningar, 

eftersom det medför brister i möjligheten till att på egen hand genomföra egenvård (Orem, 

2001). 
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Orems omvårdnadssystem beskriver interaktionen mellan sjuksköterska och patient som en 

omvårdnadssituation. Om situationen innebär att vårdtagarens anhöriga inte kan bidra till att 

få dennes egenvårdsbehov uppfyllda kan sjuksköterskan bidra till detta. Beroende på vilket 

hjälpbehov en människa har kan sjuksköterskan hjälpa på olika sätt. Orem menar att det finns 

olika nivåer av omvårdnadssystem utifrån människans förmåga att genomföra egenvård. De 

olika systemen innefattar fullständigt omvårdnadsbehov, delvis omvårdnadsbehov och 

omvårdnadsstöd. Människor i behov av fullständig omvårdnad kan exempelvis vara de som 

befinner sig i koma. Den andra nivån av omvårdnad innefattar människor som är medvetna 

men inte kan genomföra egenvård till följd av exempelvis högt belägen kotfraktur. Den tredje 

nivån som innebär stöd vid egenvård kan inkludera människor med psykisk 

funktionsnedsättning. Orems omvårdnadssystem utformas utifrån sjuksköterskans kompetens 

och kunskap att se vårdtagarens behov. Omvårdnadens mål är att vårdtagaren ska kunna 

genomföra funktioner som gynnar egenvårdsbehov samt främjar hälsa och välbefinnande 

(Orem, 2001). 

PROBLEMFORMULERING   

Överallt i samhället påträffas människor med förlamning och funktionsnedsättningar.  

Flertalet av människorna som drabbats av traumatisk ryggmärgsskada är unga eller i 

medelåldern vilket leder till att deras familjer påverkas av det trauma som uppstår 

(Blommengren & Ohlgren, 2004). Brusén (2005) menar att en ryggmärgsskada leder till 

förändring av livssituationen som inte bara påverkar den drabbade utan även dess omgivning, 

såsom familj och vänner. En förändring av verkligheten gör att den annars så trygga vardagen 

fylls med nya utmaningar och livet får en annan innebörd. Blommengren och Ohlgren (2004) 

skriver att vården som människor med ryggmärgsskada får när de befinner sig i det akuta 

skedet, är viktig för hur människorna kommer uppleva sin livskvalitet framöver. Vidare 

menar de att människor som drabbats av ryggmärgsskada har ett större behov av personlig 

integritet, grundat på deras utsatthet och beroendeställning till andra människor. Orems 

egenvårdsteori beskriver att brist på förmåga till egenvård kan kopplas samman med 

begränsningar som exempelvis oförmåga att genomföra fysiska handlingar, vilket kan ha 

negativ inverkan på välbefinnandet (Orem, 2001). För att vi som legitimerade sjuksköterskor 

ska kunna möta människors aktuella livssituationer behöver vi definiera innebörden av 

välbefinnande och livskvalitet. Ur ett samhällsperspektiv anser vi att kunskap om de 

utmaningar som människor med traumatisk ryggmärgsskada ställs inför dagligen kan bidra till 
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ökad förståelse hos allmänheten. Ökad förståelse tror vi kan få betydelse för hur de bemöts i 

samhället. 

Med denna systematiska litteraturöversikt ville vi beskriva upplevelsen av livskvalitet och 

välbefinnande hos människor med traumatisk ryggmärgsskada. Utgångspunkten var att 

identifiera olika faktorer som påverkar upplevelsen. 

SYFTE 

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att beskriva livskvalitet och välbefinnande 

hos människor med traumatisk ryggmärgsskada. 

METOD 

Syftet med en systematisk litteraturöversikt kan exempelvis vara att utförligt kartlägga en 

bakgrund som motiverar att skildra hur mycket kunskap det finns inom ett specifikt område 

(Forsberg och Wengström, 2008). För att belysa olika dimensioner av fenomenet användes 

kvalitativa och kvantitativa artiklar (Axelsson, 2012). 

Litteratursökning 

Artiklarnas inklusionskriterier var män och kvinnor, med fokus på människor i arbetsför 

ålder. Därför blev åldersintervallet från ung vuxen till medelåldern, som i databaserna blev 

19-64 år respektive 18-64 år. Ryggmärgsskadan skulle vara orsakad av trauma, men utan 

specifik förlamning som följd. Enligt Segesten (2012) ska de artiklar som används i uppsatser 

inom högskolan vara vetenskapliga, artiklarna skulle därför vara peer-reviewed. För att få 

artiklar som innefattade aktuell forskning begränsades årtalen mellan 2000 och 2012. 

Begränsning av artiklarnas utgivningsår medförde att nyare forskning som utfärdats i dagens 

moderna och utvecklade samhälle inkluderades i den systematiska litteraturöversikten.  

Exklusionskriterierna var barn och ungdomar, medfödd förlamning, förlamning till följd av 

stroke, multipel skleros eller sjukdom. I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) var 

metoderna för att söka i databaserna fritextsökning och thesaurussökning, först med enskilda 

sökord och därefter kombinerades sökorden med AND. Detta kallas boolesk sökning och 

används för att koppla samman flera sökord och specificera sökningen. 

Enligt Östlundh (2012) innebär thesaurussökning att utgå från ämnen som finns inlagda i de 

olika databasernas ordlista. De sökord som diskuterades fram utifrån syftet blev livskvalitet, 
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ryggmärgsskador, trauma och välbefinnande. Med hjälp av svensk MeSH översattes sökorden 

till engelska för att kunna användas i de olika databaserna. Översättningen resulterade i 

följande sökord: quality of life, spinal cord injuries, traumatic och well-being (bilaga 1). 

Ovanstående sökord användes i databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed. Utifrån 

advanced search i CINAHL valdes inklusionskriteriet peer-reviewed. Därefter gjordes en 

fritextsökning. Trunkering användes för att vidga möjligheterna till variation av ett begrepp 

och på så vis få ett bredare sökresultat. Efter detta genomfördes en thesaurussökning där 

tillvägagångssättet för inklusions- och exklusionskriterier var desamma som vid 

fritextsökningen (Forsberg & Wengström, 2008). 

I thesaurussökningen användes sökorden spinal cord injuries och quality of life med explode 

för att få bredare sökning. Well-being användes i samma sökning men utan explode. CINAHL 

föreslog psychological well-being, vilket användes som sökord eftersom det motsvarade 

syftet. För sökordet traumatic valdes “search as keyword” (Forsberg & Wengström, 2008). 

Samtliga sökningar i databasen PsycINFO var fritextsökningar och genomfördes på 

motsvarande sätt, där utgångspunkten var advanced search. Trunkering och inklusionskriterier 

användes av samma anledning som i CINAHL. Då sökningen genomförts valdes 

inklusionskriterierna för ålder som i PsycINFO blev 18-64 år samt en begränsning för 

publiceringar mellan år 2000 och 2012 (Forsberg & Wengström, 2008). 

Utifrån syftets valda sökord gjordes även en sökning i PubMed. Under rubriken ”More 

Resources” valdes MeSH Database, där en thesaurussökning med enskilda samt kombinerade 

sökord utfördes. I och med thesaurussökningen ändrades sökordet trauma till ”Wounds and 

Injuries”, sökordet well-being ändrades till ”Personal Satisfaction”. De övriga två sökorden 

hittades i databasens ämnesordlista. Spinal Cord Injuries, Wounds and Injuries och Personal 

Satisfaction lades till i ”Add to search builder” med AND mellan varje sökord (bilaga 1). För 

att fastställa att de artiklar som fanns i databasen PubMed var vetenskapliga, kontrollerades 

att tidskriften där artikeln är publicerad finns i Ulrich’s Periodicals Directory (Östlundh, 

2012).  

Flera av sökningarna i de olika databaserna innehöll samma artiklar, vilket gjorde att flertalet 

fick väljas bort. I de övriga artiklarna lästes abstracts med inriktning mot den systematiska 

litteraturöversiktens innehåll och om de motsvarade syftet samt inklusions- och 

exklusionskriterier. Detta resulterade i sammanlagt 30 artiklar som lästes i sin helhet med 

fokus på syfte, metod och resultat.  
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Kvalitetsgranskning 

Vid genomförandet av en systematisk litteraturöversikt krävs att det finns studier i tillräcklig 

omfattning och med hög kvalitet (Forsberg och Wengström, 2008). Från de genomförda 

sökningarna kvalitetsgranskades nio artiklar. För att underlätta tolkning och få olika 

perspektiv på artiklarnas innehåll granskades samtliga artiklar av alla författare till den 

systematiska litteraturöversikten. För att bedöma kvaliteten på artiklarna användes 

modifierade modeller för kvalitativa studier och kvantitativa kvasi-experimentella studier i 

Forsberg och Wengström (2008) (bilaga 2). Artiklarna granskades enskilt för att därefter 

diskuteras gemensamt och betygsättas med hög, mellan eller låg kvalitet. 

Granskningsmodeller av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) har nyttjats som utgångspunkt 

för att kunna göra en helhetsbedömning och betygsätta artiklarna. Fokus har varit på 

frågeställning, syfte, beskrivningar av urvals- och datainsamlingsmetod samt 

analysförfarande. Poängsättning av de olika frågorna i granskningsmallarna har uteslutits 

eftersom det skulle kunna leda till att de olika kriterierna undervärderas eller övervärderas 

(Willman et al., 2006).  

Efter genomförd granskning bedömdes att två artiklar hade hög kvalitet, en artikel hade låg 

kvalitet och resterande sex artiklar hade medelkvalitet (bilaga 3). Efter fullföljd granskning 

och betygssättning togs beslutet att utelämna artikeln med låg kvalitet (Smedema, Catalano & 

Ebener, 2010) ur uppsatsen, på grund av otydlig urvalsprocess och många brister i 

metodredovisningen som enligt Willman et al. (2006) kan motivera ett lågt betyg.  

Analys 

Då all information samlats in behövde textmassan bearbetas och sammanställas i ett 

gemensamt resultat. Utgångspunkten för att analysera de sex kvalitativa artiklarna var 

modifierad kvalitativ latent innehållsanalys. Detta innebar att texten analyserades utan 

förutfattade meningar om människors levda erfarenheter av en företeelse (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012).  

För att bilda en uppfattning om samtliga artiklars resultat lästes de individuellt och översattes 

till svenska. Därefter diskuterades resultatet gemensamt och delar som var relevanta för syftet 

valdes ut. Det valda resultatet sammanställdes i ett gemensamt worddokument. De kvalitativa 

artiklarnas resultat delades in i olika stycken som färgkodades för att underlätta hanteringen 

av textmassan. Sedan skapades ytterligare ett worddokument där all text under varje färgkod 

fördes in. I det nya dokumentet bearbetades originaltexten genom omskrivning med egna ord 
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och meningsenheter bildades, dock utan att förlora textens innebörd. Därefter infördes 

meningsenheterna från varje färgkod i ett tredje worddokument. Där påbörjades arbetet med 

att sammanföra de färgkodade meningsenheterna med liknande innehåll och betydelse, som 

därefter kondenserades till kortare meningsenheter. Slutligen sattes nya färgkoder som var 

giltiga för de grupperade och kondenserade meningsenheterna. Koder, underkategorier och 

kategorier bildades utefter relevans och innehåll i de olika meningsenheterna (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012) (bilaga 4). 

De kvantitativa artiklarna analyserades utifrån en syntetisk metod, som innebär 

sammanslagning av delar till ny helhet. För att analysera de två kvantitativa artiklarnas 

resultat tolkades de olika tabellerna. Därefter plockades meningsenheter direkt från löpande 

text och omformulerades med egna ord. De meningsenheter som hade liknande innehåll fick 

en gemensam kod, sedan formades underkategorier och kategorier utifrån koderna (Backman, 

Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). För presentation av ett gemensamt resultat 

sammanfördes de båda metodernas resultat till en helhet (Axelsson, 2012) (bilaga 5). 

Resultatet av analysen blev 12 underkategorier och fyra kategorier.  

Till kategorin livskvalitet identifierades underkategorierna: Livskvalitetens innebörd; 

begränsningar i vardagen; stämplad av omgivningen; jämförelsens betydelse för upplevelsen 

av livskvalitet och välbefinnande; förebyggande av ohälsa samt reflektioner inför framtiden. 

Till kategorin tillfredsställelse identifierades underkategorierna: komponenter för ett 

meningsfullt liv och ekonomisk trygghet.  

Till kategorin relationer identifierades underkategorin: Omgivningens inflytande.  

Till kategorin personlig utveckling hörde underkategorierna: Anpassning och hantering av 

den nya situationen; känsla av hoppfullhet och kontroll över livet.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Etiska överväganden bör ta hänsyn till människors värden, rättigheter och autonomi (Olsson 

& Sörensen, 2011). Eftersom människor med ryggmärgsskada kan påträffas inom såväl 

vårdsektorn som i övriga samhället har överväganden diskuterats om vilken definition som 

bör tillämpas på den här gruppen av individer. Istället för att benämna dem för patienter har 

begreppen människor, människor med ryggmärgsskada eller människor med funktionshinder 

tillämpats i den systematiska litteraturöversikten. Människor med funktionshinder upplevdes 

som ett lämpligare begrepp att använda än handikappade, eftersom det skulle kunna innebära 
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såväl fysiska som psykiska handikapp. Lewin (2011) styrker uppfattningen kring val av 

benämning för den här gruppen människor.   

Under arbetets gång har författarna till den systematiska litteraturöversikten försökt åsidosätta 

sin förförståelse. Backman et al. (2012) skriver att förförståelse kan medföra subjektiva 

slutsatser, vilket är anledningen till att den bör åsidosättas. Det har förekommit medvetenhet 

om att en total uteslutning inte kan garanteras. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

menar dock att förförståelse kan vara till fördel för bredare insikt.  

RESULTAT 

LIVSKVALITET 

Livskvalitetens innebörd 

Många människor med traumatisk ryggmärgsskada upplevde svårigheter vid definition av 

begreppet livskvalitet, eftersom de själva inte visste vad innebörden var. Upplevelsen av vad 

livskvalitet var definierades av flertalet människor med ryggmärgsskador som något 

subjektivt och varierade från person till person. Det var något unikt och dynamiskt som 

förändrades utefter olika omständigheter och förutsättningar. De menade att livskvalitet var 

något som endast kunde bedömas utifrån den enskilda individen (Duggan & Dijkers, 2001;  

Hampton & Qin-Hilliard, 2004; Manns & Chad, 2001). 

Livskvalitet ansågs vara något som föds ur levda erfarenheter. Livskvalitet förändrades utifrån 

objektiva och subjektiva faktorer. Objektiva faktorer var exempelvis ekonomi, hälsa och 

sociala nätverk. Exempel på subjektiva faktorer kunde vara lycka, sinnesfrid och värderingar 

(Duggan & Dijkers, 2001). 

Begränsningar i vardagen 

Människorna beklagade sig över att inte kunna närvara vid olika aktiviteter som tidigare varit 

en del av deras vardag och därmed en medverkande faktor till upplevd glädje (Angel, 

Kirkevold & Pedersen, 2009; Duggan & Dijkers, 2001; Hampton & Qin-Hilliard, 2004; 

Hammell, 2004; Manns & Chad, 2001). 

Människor med ryggmärgsskador upplevde att de var begränsade när deras vårdare gick hem 

för dagen. De kunde inte ta sig ut från lägenheten utan hjälp, vilket hade negativ inverkan på 

deras livskvalitet (Hammell, 2004). Angel et al. (2009) belyste att begränsad framkomlighet 

till olika platser i hemmet och ute i samhället upplevdes bidra till negativ påverkan på deras 
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livskvalitet. Enligt Manns och Chad (2001) speglades problematiken utifrån olika situationer, 

allt ifrån att inte kunna ta sig in i livsmedelsbutiker och restauranger till att inte kunna ta sig 

fram på grund av snötäckta gator. Ett annat problem som belystes av Hampton och Qin-

Hilliard (2004) var att kollektivtrafiken inte var anpassad för människor med funktionshinder, 

vilket medförde att de inte kunde ta sig fram i samhället med hjälp av kollektiva färdmedel.  

Den fysiska tillgängligheten såg människor med ryggmärgsskador som ett mindre problem 

när de haft sin skada under några års tid. Tillgängligheten var en negativ faktor som 

påverkade deras livskvalitet, eftersom de fortfarande fanns platser där de inte kunde ta sig in 

eller fram till. Människor med tetraplegi hade svårare att upprätthålla sin fysiska hälsa, vilket 

orsakade viktuppgång och därmed försämrades upplevelsen av livskvalitet (Manns & Chad, 

2001). Livskvalitet upplevdes av människor med ryggmärgsskador som att vara fysiskt 

oberoende och att njuta samt göra vad de vill. De diskuterade vikten av att skapa frihet och 

möjligheter att utöva sina intressen och aktiviteter (Duggan & Dijkers, 2001; Manns & Chad, 

2001; Hampton & Qin-Hilliard, 2004). 

Stämplad av omgivningen 

Människor med ryggmärgsskador upplevde ofta att de blev stämplade av omgivningen. Denna 

stämpel bidrog till att de upplevde försämrad livskvalitet. För att kunna ta sig vidare i sin nya 

livssituation ansåg människorna det viktigt att tänka över andras attityd gentemot att vara 

rullstolsburen (Hampton & Qin-Hilliard, 2004; Manns & Chad,  2001).  

Resultatet i Hampton och Qin-Hilliard (2004) beskrev hur människor med ryggmärgsskador 

upplevt erfarenheter av att bli diskriminerade vid olika tillfällen bland annat vid antagning till 

college, anställningar och befordringar. En negativ attityd gentemot människor med 

ryggmärgsskador bidrog till att de upplevde sin livskvalitet sämre än hos andra människor. 

Studien betonade att människorna dagligen utsattes för prövningar som var relaterat till deras 

funktionshinder och upplevdes ha negativ inverkan på deras livskvalitet.  

Jämförelsens betydelse för upplevelsen av livskvalitet och välbefinnande 

Människor med ryggmärgsskador använde sig av interna och externa metoder för att jämföra 

sin individuella livskvalitet. I studierna framgick att det fanns människor som hade det sämre 

ställt än de själva. Genom att använda detta tankesätt bidrog det till att människorna med 

ryggmärgsskador kunde komma över depressioner. Men om människorna med 

ryggmärgsskada upplevde att de hade det sämre ställt jämfört med andra människor, kunde 
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det vara en bidragande faktor till upplevelse av stress (Angel et al.,  2009; Duggan & Dijkers, 

2001; Hampton & Qin-Hilliard, 2004; Kaiser & Kennedy, 2011; Manns & Chad, 2001).  

Människorna som levde med ryggmärgsskador diskuterade även möjligheterna att jämföra sin 

livssituation med människor utan ryggmärgsskador, och huruvida konsekvenserna av den 

jämförelsen var av betydelse. Vissa menade att jämförelse med människor utan traumatisk 

ryggmärgsskada var möjligt för att upprätta högre standard i livet, andra påpekade att en 

sådan jämförelse absolut inte var möjlig (Hampton & Qin-Hilliard, 2004). Människorna i 

studien av Duggan och Dijkers (2001) påstod att de hade sämre livskvalitet än människor i 

allmänhet. En del beskrev det som att de inte ville jämföra sig med friska individer och vissa 

människor tycktes inte uppleva sin livskvalitet sämre än andras. 

Stor vikt för upplevelse av livskvalitet visade sig vara emotionellt välbefinnande. De 

poängterade vikten av att bevara eller förbättra det emotionella välbefinnandet (Manns & 

Chad, 2001).  

Förebyggande av ohälsa 

Människor med ryggmärgsskador upplevde att hälsobeteenden påverkade deras livskvalitet. 

Hälsobeteenden innebar hälsosam mat, fysisk aktivitet, fritid och vila. De påpekade vikten av 

att vara medveten om hälsoförebyggande åtgärder för människor med ryggmärgsskador, som 

exempelvis tryckavlastning. De talade även om att förebygga fetma genom hälsosam kost och 

motion. Människorna i studien var medvetna om att fysisk hälsa inte längre kunde tas för 

givet. Att lära sig mer om positiva beteenden kunde öka deras hälsa (Manns & Chad, 2001). 

Reflektioner inför framtiden 

Depression var en faktor som påverkade människor med ryggmärgsskador under den första 

tiden efter olyckan (Angel et al., 2009; Duggan & Dijkers,  2001; Kaiser & Kennedy, 2011; 

Manns & Chad, 2001).  Det kunde medföra svårigheter att stiga upp på morgonen, eftersom 

det inte fanns något kvar att se fram emot (Manns & Chad, 2001). Människor med högt 

belägen ryggmärgsskada upplevde att deras kropp var förstörd och att deras dagliga aktiviteter 

och intressen försvunnit efter ryggmärgsskadan. För vissa människor var depression inget 

som märkbart påverkade deras livskvalitet (Duggan och Dijkers (2001). 

Andra såg olyckan som livets slut, det fanns inget att leva för direkt efter olyckan. Träning 

skapade frustration, de undrade hur mycket som krävdes av dem för att påvisa ett resultat. De 

upplevde en ständig närvaro av rädsla för att deras träning skulle avstanna och inte ge önskad 

effekt. Det framkom även att människans tankar var avgörande för hur livskraften skulle 
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kunna påverka deras specifika situation. En utformad rehabiliteringsplan ansåg människorna 

vara en viktig del inför framtiden. Det var viktigt för människorna att reflektera över sin 

situation. Vad var möjligt att göra i framtiden? Vad hade gått förlorat? När människorna 

reflekterade över detta insåg en del av dem att de blev svårt att föreställa sig en framtid. De 

upplevde livssituationen som att förlusterna vägde tyngre än de kvarvarande funktionerna 

(Angel et al., 2009). I studien av Kaiser & Kennedy (2011) diskuterade människorna att 

ryggmärgsskadan kunde ha olika påverkan på människor som drabbats, beroende på var de 

befann sig i livet. En yngre ensamstående man hade ett synsätt utifrån sin situation, medan en 

nybliven mamma såg situationen ur ett annat perspektiv.  

TILLFREDSSTÄLLELSE 

Komponenter för ett meningsfullt liv 

Aktivitet och engagemang gav livet mening hos människor med ryggmärgsskador. 

Upplevelsen av att vara värdefull, ha kapacitet att utöva en sysselsättning och förmåga att se 

sina egna begränsningar diskuterades bland människorna i studierna (Duggan & Dijkers,  

2001; Franceschini, Di Clemente, Rampello, Nora & Spizzichino, 2003; Hammell, 2004; 

Hampton & Qin-Hilliard, 2004; Manns & Chad, 2001).  

Möjligheten till bilkörning och ett yrke att gå till var bidragande faktorer som positivt 

påverkade självkänslan, självförtroendet och livskvaliteten (Franceschini et al., 2003). 

Människor med ryggmärgsskada ville känna sig behövda, de ville bidra till samhället genom 

arbete eller utbildning. För att kunna öka sin livskvalitet diskuterade människorna att de fanns 

behov av att bidra till andra och skapa relationer (Hammell, 2004; Hampton & Qin-Hilliard, 

2004). Ryggmärgsskadan påverkade människornas livskvalitet, de diskuterade att högre 

utbildningsnivå bidrog till en känsla av bättre livskvalitet, jämfört med människor som inte 

hade någon utbildning (Duggan & Dijkers, 2001). 

Ekonomisk trygghet 

Ekonomiska resurser påverkade livskvaliteten hos människor med ryggmärgsskador. En 

ekonomisk tillfredsställelse bidrog till ekonomisk trygghet, vilket definierades som att ha 

tillräckligt med pengar för att tillgodogöra sig grundläggande behov såsom mat, bostad, 

sjukvårdskostnader, fritidsaktiviteter och kläder. Människor med ryggmärgsskador 

diskuterade den ekonomiska aspekten som en del av livskvalitet. De ansåg att ekonomi var en 

viktig del i upplevelsen av livskvalitet. Sämre ekonomi kunde ha negativ inverkan på 

upplevelse av livskvalitet, eftersom deras grundläggande behov då inte skulle bli 
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tillgodosedda (Angel et al., 2009; Duggan & Dijkers, 2001; Hampton & Qin-Hilliard, 2004; 

Manns & Chad, 2001). Enligt resultatet i Hampton och Qin-Hilliard (2004) ansåg vissa av 

människorna att ekonomisk tillfredställelse var en bidragande faktor till livskvalitet, medan 

andra poängterade att det handlade om självtillfredsställelse.  

RELATIONER 

Omgivningens inflytande 

Familjerelationer bidrog till stöd för människor med ryggmärgsskador, vilket genererade 

livskvalitet. Ryggmärgsskadan förändrade deras syn på relationer i sin omgivning, vilket 

medförde att de tog tillvara på relationer till familj, omgivning och vårdare. Detta visade sig 

ha betydelse för upplevelsen av livskvalitet och välbefinnande (Angel et al.,  2009; Duggan & 

Dijkers, 2001; Franceschini et al., 2003; Hammell, 2004; Hampton, 2008;  Hampton & Qin-

Hilliard, 2004; Kaiser & Kennedy, 2011; Manns & Chad, 2001). 

Stöd från andra i liknande situationer som själva hade funktionshinder, visade sig ha betydelse 

för livskvalitet (Angel et al., 2009). För en människa uppgavs ryggmärgsskadan vara orsaken 

till att en relation inte kunde etableras (Manns & Chad, 2001). En hjälp för människorna var 

att möta andra människor som hade erfarenhet av att leva med traumatisk ryggmärgsskada 

sedan tidigare. Möjlighet att få lyssna på andra som befann sig i samma situation var 

värdefullt eftersom de kunde ge människor med ryggmärgsskador insikt om hur deras egen 

framtid kunde utformas. Att möta och få råd från andra människor som levt med 

ryggmärgsskada i många år ingav hopp och det var av stort värde för framtiden och 

upplevelsen av livskvalitet (Kaiser & Kennedy, 2011). 

Människor som klassade sin livskvalitet som hög påpekade att negativa aspekter i relation till 

sin ryggmärgsskada berodde på försämring av ryggmärgsskadan. Detta bidrog till att 

människorna upplevde det svårt att skapa sociala relationer, vilket påverkade livskvaliteten i 

negativ riktning. Detta varierade dock bland människorna i studien som framförde att vissa 

haft mer framgång än andra (Duggan & Dijkers, 2001). Vårdpersonalens stöd ansåg 

människorna var viktigt för att kunna föreställa sig en kommande framtid (Angel et al., 2009). 

PERSONLIG UTVECKLING 

Anpassning och hantering av den nya situationen 

Ryggmärgsskadan bidrog till ökad självinsikt om att inte ta något för givet och förändrade 

prioriteringar i livet. Efter ryggmärgsskadan ansåg människorna att det inte längre var 



 

17 
 

väsentligt med materiella ting. Det viktiga var istället att njuta av och uppskatta sådant som de 

fortfarande kunde göra. De ansåg att ett positivt synsätt var av stor vikt för att lära sig nya 

saker (Angel et al., 2009; Hammell, 2004; Hampton & Qin-Hilliard, 2004; Kaiser & 

Kennedy, 2011; Manns & Chad, 2001). Många människor upplevde att de utvecklade ett nytt 

sätt att se på livet efter ryggmärgsskadan (Angel et al., 2009). 

Människorna talade om att uppnå livskvalitet och nämnde att de borde skapa nytt förtroende 

för sig själva efter ryggmärgsskadan genom att övervinna självömkan och självhat. En del av 

människorna med ryggmärgsskador medgav att de efter skadetillfället upplevde högre grad av 

livskvalitet än vad de gjorde innan. De upplevde att de tvingades till personlig utveckling för 

att orka fortsätta leva. Denna utveckling bidrog till att människorna upplevde att de 

utvecklades på ett sätt som de annars inte gjort om de inte haft sin ryggmärgsskada. 

Människorna med ryggmärgsskador diskuterade vikten av att se sin situation i nuet. Det 

ansågs viktigt för dem att kunna acceptera sin situation, och därigenom försöka se livet på ett 

nytt sätt (Manns & Chad, 2001). Deras livssituation förändrades med nya värderingar och de 

lärde sig att uppskatta sådant som andra människor tog för givet (Hammell, 2004). 

Beteenden ansågs påverka välbefinnandet bland människor med traumatisk ryggmärgsskada. 

Exempel på beteenden kunde vara hantering och anpassning till den nya livssituationen. Vissa 

av människorna ansåg att humor var en viktig ingrediens i hanteringen, medan andra 

påpekade att avsaknad av oro över okontrollerbara situationer kunde underlätta hanteringen 

och anpassningen till den nya livssituationen (Manns & Chad, 2001). 

Känsla av hoppfullhet 

För människor med ryggmärgsskador innebar hopp att ha en optimistisk syn på livet. 

Människorna i studierna identifierade hopp som en central del för att kunna balansera 

osäkerhet. Genom positiv inställning kunde de bearbeta skillnaden i sin individuella 

livskvalitet före och efter olyckan (Angel et al., 2009; Hammell, 2004; Hampton & Qin-

Hilliard, 2004). Hopp hjälpte människorna att lättare kunna hantera sina funktionshinder, 

vilket bidrog till högre livskvalitet (Hampton & Qin-Hilliard, 2004). Angel et al. (2009); 

Hammell (2004) beskrev i sina resultat att de som levt med ryggmärgsskador under flera års 

tid skattade sin livskvalitet högre än de som levt med sin skada kortare än två till sex års tid.  

Kontroll över livet 

Det framkom hur människorna genom att fokusera på bra händelser i livet har funnit styrka 

och mening i sina liv. Möjlighet till kontroll över sitt liv och att fatta egna beslut var en viktig 
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del för att livskvalitet skulle uppnås. När människor med ryggmärgsskada upplevde att de 

hade kontroll över sin egen vård och började klara sig mer självständigt, bidrog detta till att 

andra inte längre såg dem som funktionsnedsatta. Genom framsteg, grad av självständighet 

och rörlighet resulterade detta i att deras livskvalitet påverkades positivt (Duggan & Dijkers, 

2001; Hammell, 2004; Manns & Chad, 2001).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Sökorden identifierades utifrån syftet för att fånga det ämnet som vi var intresserade av. 

Uppfattningen var att sökorden som användes gav relevanta artiklar för det område vi 

fokuserat på i den systematiska litteraturöversikten. Vi hade kunnat använda oss av sökordet 

qualitative för att få fram fler kvalitativa artiklar, eftersom de  kvalitativa artiklarnas resultat 

tillförde relevant information för att besvara den systematiska litteraturöversiktens syfte. 

Fokus var dock att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar.  

Utifrån den första fritextsökningen i CINAHL fann vi ett flertal relevanta artiklar, men  

thesaurussökningen gav endast en relevant artikel som inkluderades i den systematiska 

litteraturöversikten. Detta medförde att sökningen i psycINFO fokuserades på endast 

fritextsökning, dock med flertalet sökkombinationer. Konsekvensen av att inte genomföra en 

thesaurussökning i psycINFO kan ha påverkat resultatet eftersom risken fanns att 

betydelsefulla artiklar kunde försummats. Å andra sidan fanns ingen garanti för att dessa 

artiklar bidragit med ny information. De kanske enbart skulle styrka fakta som redan 

framkommit i resultatet?  

Utifrån samtliga kombinationssökningar i de tre olika databaserna lästes alla titlar. Artiklar 

med fokus på träning, rehabilitering, medfödd ryggmärgsskada, smärta, arbete eller 

anställning uteslöts vid urvalet. Artiklar som berörde dessa områden ansågs inte stämma 

överrens med syftet. Trovärdigheten i den systematiska litteraturöversikten stärktes eftersom 

samtliga titlar lästes, och därmed minskade risken för att utelämna betydelsefulla artiklar.    

I en av artiklarna (Angel et al., 2009) översteg åldern 64 år, men vid granskning av artikeln 

noterades att endast en människa var över 64 år. Vi ansåg därför att artikeln kunde inkluderas 

eftersom de övriga i studien var under 64 år. Valet av åldersintervall grundade sig på att vi 

ville inkludera människor som vi ansåg befinna sig i arbetsför ålder. Erikson (1985) beskriver 
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i sin teori att livet innefattar åtta faser och han menar att människor utvecklas på olika sätt 

under varje fas, beroende på vad människan går igenom under sin livstid.  

Konsekvenserna av att inkludera barn och människor över 64 år kan ha påverkat resultatet så 

innebörden och synsättet på begreppen livskvalitet och välbefinnande blivit annorlunda. Barn 

och äldre befinner sig i en annan livssituation, som vi anser inte går att jämföra med 

människor som befinner sig i arbetsför ålder. Därmed tror vi att en traumatisk 

ryggmärgsskada kan få mer omfattande konsekvenser för människor mellan 18-64 år. Vi antar 

att de i arbetsför ålder befinner sig i en livsfas där familj, arbete, fritidsaktiviteter och sociala 

sammanhang är centralt. Detta belyser Erikson (1985) i sin teori om livscykeln och dess åtta 

olika faser. I denna teori tar Erikson upp att kärlek är en viktig komponent hos unga vuxna 

och genom att skapa nära relationer kan människor utvecklas. Förmågan att lösa eventuella 

kriser i den här fasen medför att människor kan använda sina resurser till arbete, 

fritidsintressen och att vara delaktiga i samhället. Vidare beskriver Eriksons teori att 

grundläggande komponenter för människor i medelåldern är familj, yrke och personlig 

utveckling. 

De kvalitativa studiernas resultat ansågs besvara syftet. I artiklarnas resultat presenterades 

olika faktorer och beskrivningar för innebörden av livskvalitet hos människor med traumatisk 

ryggmärgsskada. Detta bidrog till en utförlig beskrivning av den systematiska 

litteraturöversiktens resultat. De kvantitativa artiklarna motsvarade den systematiska 

litteraturöversiktens syfte, men hade dock ett tunnare innehåll. Eftersom vi valde att analysera 

de kvalitativa artiklarna först, upplevdes att de kvantitativa artiklarnas resultat inte tillförde så 

mycket som förväntat. Däremot förstärktes det som redan framkommit i de kvalitativa 

artiklarna. Risken fanns dock att detaljer från kvantitativa artiklar gått förlorade eftersom vi 

inledde analysen med de kvalitativa artiklarna. Vi ansåg att de kvantitativa artiklarna hade 

kunnat uteslutas eftersom det mesta som framkom i de kvantitativa artiklarna redan hade 

identifierats i de kvalitativa artiklarna. Axelsson (2012) menar att artiklar inte kan uteslutas 

för att de inte anses överensstämma med egna uppfattningar. Vi ansåg att de vetenskapliga 

artiklar som tagits med var av en proportionerlig mängd i förhållande till syfte och 

problemformulering. 

Artiklarna i resultatet var publicerade i tidskrifter från USA, Kanada, Italien, Danmark och 

Storbritannien. Två av de amerikanska studierna var genomförda i Kina, men publicerade i en 

amerikansk tidskrift, vilket kan ha gjort att forskarna (Hampton 2008; Hampton och Qin-

Hilliard, 2004) vinklat resultatet utifrån samhället i USA, vilket i sin tur kan ha påverkat 
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artiklarnas trovärdighet. Vi tror att forskarnas medvetna eller omedvetna föreställningar kan 

påverka resultatets utformning. Föreställningar förändras och utvecklas utifrån de 

sammanhang som människor befinner sig i (Wright, Watson & Bell, 2002). Forskarna är 

ursprungligen från Kina, men är bosatta i USA och därför tror vi det kan föreligga risker om 

att forskarna influerats av det amerikanska samhällets normer.  

Trovärdighet och överförbarhet 

Forskningens syfte är att generera ny kunskap. Hur resultatet av forskningen tolkas kan 

variera, vilket gör att resultatets trovärdighet bör utvärderas. Trovärdighet rör sig om huruvida 

resultatet är sant eller inte och om forskarens förförståelse bidragit till dess utformning 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Varje artikel granskades enskilt innan artiklarnas resultat diskuterades gemensamt. På så vis 

har det bildats en individuell uppfattning utan påverkan från varandra, vilket vi anser stärker 

resultatets trovärdighet. Det kan dock ha förekommit feltolkningar eftersom artiklarna är 

skrivna på engelska. Utifrån aspekten att artiklarnas resultat diskuterades gemensamt anser vi 

att eventuella feltolkningar reducerats. Eftersom vi inte har någon kunskap inom det området 

som valts för den systematiska litteraturöversikten anser vi att risken för förförståelse 

minskar. Å andra sidan anser vi att okunskap kan leda till spekulationer om hur något är, 

vilket skulle kunna leda till förförståelse. 

När det gäller bedömning om resultatets överförbarhet skriver Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) att beslutet om resultatet går att överföra till ett annat sammanhang ligger 

hos läsaren. De menar att en utförlig redogörelse för tillvägagångssättet i metodavsnittet kan 

vara till hjälp vid bedömning om överförbarhet. Kan artiklarnas resultat överföras på Sveriges 

befolkning? I Sverige finns lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 

(Sveriges Riksdag, 1993:387) som skyddsnät för bland annat människor med funktionshinder. 

Detta faktum tror vi kan påverka hur människor med ryggmärgsskador i Sverige upplever 

livskvalitet och välbefinnande. Av de studier som inkluderats i den systematiska 

litteraturöversikten är ingen utförd i Sverige, vilket vi tror kan påverka överförbarheten till det 

svenska samhället. Däremot kan vi inte veta hur det ser ut i de länder där studierna är gjorda. 

Existerar liknande stöd och service för dessa individer i andra länder? 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom fyra övergripande kategorier: livskvalitet, tillfredsställelse, relationer och 

personlig utveckling. Sammanfattningsvis gav dessa kategorier en överblick över vad 
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livskvalitet och välbefinnande innebar för människor med traumatisk ryggmärgsskada. 

Utifrån artiklarnas resultat framgick mestadels hur livskvalitet upplevdes.    

Vad innebär livskvalitet och välbefinnande för människor med ryggmärgsskador? Det förelåg 

delade meningar kring synen på livskvalitet. Livskvalitet var svårt att definiera som ett 

generellt begrepp eftersom det hade flera dimensioner. Hur människor bedömde livskvalitet 

och välbefinnande speglade vilka faktorer som människor lade i den individuella 

bedömningen av livskvalitet (Duggan & Dijkers, 2001; Hampton &  Qin-Hilliard, 2004; 

Manns & Chad, 2001). Livskvalitet är utformat utifrån individers egna föreställningar, och 

kan på så vis påverka våra handlingar. Bevarande av livskvalitet inom hälso- och sjukvården 

är grundläggande, främst för de vårdtagare som inte har möjlighet att själva kunna bevara den, 

som exempelvis funktionshindrade människor (Brülde, 2003). Birkler (2007) skriver att 

livskvalitet kan ses som en skala inom hälso- och sjukvården för att bedöma kvaliteten på 

vårdtagarnas livssituation. För att koppla samman ovanstående referenser om synen på 

livskvalitet fördes diskussioner om ämnet och därefter drogs slutsatsen att livskvalitet inte går 

att mäta. Livskvalitet var enligt resultatet i Duggan och Dijkers (2001) en individuell 

upplevelse som speglas av tidigare erfarenheter och upplevelser i livet.  

När människorna drabbades av traumatisk ryggmärgsskada ansåg de att livet förändrades, de 

tog inte längre sitt liv för givet. Det framkom att komponenter som hade betydelse innan 

ryggmärgsskadan inte längre prioriterades, vissa individer ansåg dessutom att livskvaliteten 

ökade efter skadan (Manns & Chad, 2001). En studie av Migliorini och Tonge (2009) visar 

dock att livskvalitet och välbefinnande generellt uppfattas vara sämre bland människor med 

traumatiska ryggmärgsskador, jämfört med människor i allmänhet. Detta kan kopplas till 

Orems olika mål utifrån hennes egenvårdsteori. Hon menar att människan bör acceptera de 

konsekvenser som ett hälsoproblem medför. Det kan exempelvis vara behovet av omvårdnad 

(Orem, 2001). Angel et al. (2009) visade i sitt resultat att om en människa som drabbats av 

ryggmärgsskada kan acceptera och anpassa sig till sin nya livssituation, kommer han eller hon 

att utvecklas och uppskatta livet på nytt. Även Birkler (2007) belyser att människor som 

drabbas av funktionsnedsättning lär sig uppskatta livet. Migliorini och Tonge (2009) styrker i 

sin studie att vissa människor med traumatisk ryggmärgsskada kan uppleva tillfredsställelse 

med sina liv, trots den omställning som ryggmärgsskadan medfört. 

Hantering och anpassning till den nya livssituationen ansågs påverka välbefinnandet hos 

människor med traumatisk ryggmärgsskada (Manns & Chad, 2001). Bugge (2002) skriver att 

vårdgivare bör göra det möjligt för både vårdtagare och anhöriga att handskas med den nya 
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livssituationen. Vårdgivaren blir enligt henne en medlare mellan vårdtagare och anhöriga. 

Som vårdare är det av stor vikt att kunna lyssna på det som människan med traumatisk 

ryggmärgsskada vill uppnå med sin återanpassning. Eide och Eide (2009) styrker att det måste 

finnas balans så inte vårdaren tar över för mycket och människan inte får möjlighet till att 

utvecklas. Vidare menar de att vårdpersonal bör vara tillgängliga som stöd för människor med 

traumatisk ryggmärgsskada och låta dem få vädra ut känslor och tankar för att kunna gå 

vidare i sin återanpassningsprocess (Eide & Eide, 2009). I studien av Angel et al. (2009) 

framgick att föreställningar om framtiden hos människor med traumatiska ryggmärgsskador 

kunde underlättas då de upplevde stöd från vårdgivare. Eide och Eide (2009) beskriver att 

vårdgivarens stöd är av vikt för hur de ska klara av att bemästra situationen och gå vidare med 

sina liv. I resultatet från en artikel om sårbarhet hos människor med ryggmärgsskada (Angel, 

2010) framkom att processen för återanpassning medför att människan försätts i en sårbar 

situation. Trots sårbarheten kan det finnas tecken på styrka. Styrkan är grundad i stöd från 

omgivningen, vilket främjar de inre resurserna för återanpassning. 

Holtz och Levi (2006) skriver att samhället kan bidra med de resurser som människor med 

ryggmärgsskador är i behov av vid anpassning till den nya livssituationen. Utifrån den nya 

livsstilens begränsningar anser Kirkevold (2003) att anpassning och balans är viktiga aspekter 

som är centrala för ett meningsfullt liv.  

Det förelåg total enighet enligt samtliga studiers resultat att stöd från familjerelationer 

resulterade i livskvalitet för människor med ryggmärgsskada (Angel et al. 2009; Duggan & 

Dijkers, 2001; Franceschini et al., 2003; Hammell, 2004; Hampton, 2008; Hampton & Qin-

Hilliard, 2004; Kaiser & Kennedy, 2011; Manns & Chad, 2001). Människor som upplever att 

de är omgivna av ett betydande antal personligt gynnande sociala kontakter, upplever det 

enklare att handskas med en ny livssituation och känna sig accepterade (Eide & Eide, 2009). 

Detta kan kopplas till det Orem skriver om egenvårdsbrist och olika hjälpbehov som kan 

uppstå då en människa inte längre klarar av att genomföra egenvård. Orem menar att 

funktionsnedsättning är ett tillstånd då brister i egenvården kan förekomma, vilket kan 

innebära behov av hjälp från omgivningen (Orem, 2001).  

De som drabbats av ryggmärgsskador hamnade i beroendeställning hos deras omgivning. De 

kunde inte ta sig ut själva utan hjälp, de kunde inte ta sig fram var hur och när de vill eftersom 

de var beroende av hjälp från utomstående (Angel et al., 2009; Hammell, 2004). Brusén 

(2005) menar att det behövs fler och högre krav på hur samhället ska anpassas för människor 

med funktionshinder. Fysiska hinder som passerar obemärkt förbi för människor utan 
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funktionshinder kan medföra stora konsekvenser för den rullstolsburna människan. Angel et 

al. (2009), Hammell (2004) beskriver att människor med ryggmärgsskador hade mer eller 

mindre sina liv i omgivningens händer. Orem menar utifrån sin egenvårdsteori att det finns 

normer i samhället som avgör vad som faller inom ramarna för normalitet (Orem, 2001). 

Hampton och Qin-Hilliard (2004) beskrev i sitt resultat att människor med ryggmärgsskada 

upplevde att de vid olika tillfällen blivit diskriminerade av omgivningen. Det kunde 

exempelvis vara vid antagning till college eller arbete. Eide och Eide (2009) skriver att förlust 

av fysiska funktioner spelar negativ roll för människors självkänsla, vilket gör att 

människornas förmågor att finna ny mening i livet begränsas. Normerna skulle kunna vara 

orsaken till att människorna känner sig annorlunda. Detta kopplas till den systematiska 

litteraturöversiktens problemformulering, där det framgår att samhället via kunskap kan öka 

sin förståelse om människor med ryggmärgsskador och därigenom skapa ett gott bemötande.  

I en studie av Angel (2010) framgick vikten av att ha betydelsefulla relationer, eftersom de 

bidrog till styrka och social identitet. Om människor med ryggmärgsskador upplevde att de 

kände sig behövda av sin omgivning kunde det ge styrka till fortsatt kamp i processen för 

återanpassning. Stier (2003) beskriver begreppet identitet som tre delar och de måste ses 

tillsammans. Dessa delar definieras som gestalt, process och upplevelse. Med gestalt menar 

författaren att olika faktorer inverkar och tillsammans bildar de den mänskliga gestalten. 

Exempel på dessa faktorer är människans självkänsla, självuppfattning och självbild. Vidare 

beskriver Stier (2003) begreppet process som de förlopp människor går igenom, exempelvis 

identifikationsprocesser. Den tredje delen berör känsloupplevelser som han beskriver som 

bland annat känslor av kontinuitet och känsla av sammanhang. För en människa är identiteten 

en beskrivning av vem han eller hon är. Beroende på vilken kontext en människa befinner sig 

i kan olika aspekter av identiteten framhävas och uppmärksammas av omgivningen. 

Goffman (2011) menar att om en människa uppvisar något som omgivningen inte anser 

tillhöra det normala, placerar omgivningen denna människa i en kategori med specifika 

karakteristiska drag. Denna kategorisering av människor gör att vårt medvetande kan sålla 

bland alla människor som vi möts av. Attityder som omgivningen uppvisar när något anses 

vara annorlunda eller onormalt är djupt rotade. Människor i samhället anser att de som inte 

uppfyller den normala normen inte heller ses som människor. Detta resulterar i att 

omgivningen kan ta till åtgärder som bidrar till att människor som sticker ut upplever sig 

kränkta och att de har ett reducerat antal valmöjligheter i livet. Samhällets föreställningar om 

människor som inte uppfyller det ”normala” idealet, kan bidra till utveckling av fördomar 
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(Goffman, 2011). Cullberg (2006) skriver att människor med bräcklig identitet och 

självkänsla löper ökad risk för att drabbas av sorg och förtvivlan efter skadetillfället. 

Framtida forskning 

I resultatet framkom olika aspekter för livskvalitet, men inte lika många för välbefinnande. 

Begreppet livskvalitet definierades som exempelvis ekonomi, hälsa, sociala nätverk, lycka, 

sinnesfrid och värderingar. Vi efterfrågar mer kvalitativ forskning med fokus på vad 

välbefinnande innebär för människor med ryggmärgsskador. Vilka komponenter ingår i 

begreppet välbefinnande? Vi anser att vi inte fått full förståelse för begreppet. Vi saknar 

kvalitativa studier som belyser detta område och som är utförda i Sverige. Hur skulle det ha 

påverkat resultatet i den systematiska litteraturöversikten? Vårt förslag till en fortsatt 

kvalitativ studie är en jämförelsestudie. Det skulle kunna syfta till att intervjua människor 

med och utan ryggmärgsskador om hur de beskriver vad välbefinnande är för dem. På så vis 

skulle skillnader och likheter kunna påvisas om vad välbefinnande innebär och hur det 

upplevs.  

SLUTSATS 

Många faktorer spelar in för att beskriva livskvalitet och välbefinnande hos människor med 

traumatisk ryggmärgsskada. Vi upplever att resultatet speglar hur identiteten för människor 

med ryggmärgsskador påverkas. Utifrån resultatet identifierades att stöd och anpassning var 

centrala delar för upplevelsen av livskvalitet och välbefinnande. Vi tolkar att stöd från 

omgivningen samt jämförelse av livssituationen med andra människor är bidragande resurser 

som möjliggör framtidstro för den enskilde individen. Negativa erfarenheter av 

ryggmärgsskada anser vi yttra sig som isolering till följd av begränsningar och otillgänglighet 

i samhället samt känsla av att betraktas annorlunda.  

Vi tror att utökad kunskap om livskvalitetens innebörd för människor med ryggmärgsskador 

kan påverka våra föreställningar. Genom denna kunskap tror vi att såväl sjukvårdspersonal 

som människor i allmänhet kan skapa bättre förståelse för livssituationen hos människor med 

ryggmärgsskador. Mer kunskap kan i sin tur påverka människors bemötande och agerande 

gentemot människor med ryggmärgsskador. 

Hur kan samhället få kunskap om livssituationen hos människor med ryggmärgsskador? 

Vem eller vilka bär ansvaret för att bidra samhället med denna kunskap?  
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Med denna systematiska litteraturöversikt vill vi förmedla att kunskap kan bidra till 

förändrade fördomar, vilket kan göra att människor med ryggmärgsskador blir bemötta på ett 

sätt som främjar deras livskvalitet och välbefinnande.  
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Bilaga 1 

Sökningarna är gjorda mellan 121009-121019. 

Fritextsökning och thesaurussökning med inklusionskriterierna peer-reviewed, 18-64 år i 

psycINFO, 19-64 år i CINAHL och PubMed. Artiklar publicerade mellan år 2000-2012. 

* = trunkering 

MH = MeSH termer 

+ = explode 

 

CINAHL  

 

 Sökord Antal 

träffar 

 

Antal 

lästa 

titlar 

 

Antal 

lästa 

abstract 

 

Antal 

lästa 

artiklar 

 

Antal 

valda 

artiklar  

 

Nummer 

i artikel 

matris 

 Fritext       

1 Spinal cord injur* 3324 0 0 0 0  

2 Well-being 5343 0 0 0 0  

3 Traum* 14422 0 0 0 0  

4 Quality of life 17205 0 0 0 0  

 1 AND 2 AND 3 13 13 5 2 1 7 

 1 AND 2 AND 4 47 47 20 9 3 6, 8 

 Thesaurus       

5 (MH "Spinal Cord 

Injuries+") 

3292 0 0 0 0  

6 (MH 

"Psychological 

Well-Being") 

1939 0 0 0 0  

7 "Traumatic" 7389 0 0 0 0  

8 (MH "Quality of 

Life+") 

13806 0 0 0 0  

 5 AND 6 45 45 14 4 1 5 

 5 AND 7 AND 8 37 37 10 2 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 1 

 

 

PsycINFO 

 

 Sökord Antal 

träffar 

 

Antal 

lästa 

titlar 

 

Antal 

lästa 

abstract 

 

Antal 

lästa 

artiklar 

 

Antal 

valda 

artiklar  

 

Nummer 

i artikel 

matris 

 Fritext       

1 Spinal cord injur* 625 0 0 0 0  

2 Well-being 7704 0 0 0 0  

3 Traum* 9382 0 0 0 0  

4 Quality of life 5476 0 0 0 0  

5 1 AND 2 30 30 18 3 1 1 

6 1 AND 2 AND 3 6 6 4 0 0  

7 1 AND 2 AND 4 14 14 10 0 0  

8 1 AND 4 49 49 25 5 1 2 

 

 

 

PubMed 

 

 Sökord Antal 

träffar 

 

Antal 

lästa 

titlar 

 

Antal 

lästa 

abstract 

 

Antal lästa 

artiklar 

 

Antal 

valda 

artiklar  

 

Nummer 

i artikel 

matris 

 Thesaurus       

1 "Spinal Cord 

Injuries"[Mesh] 

7713 0 0 0 0  

2 Well-being; 

"Personal 

Satisfaction"[Mesh] 

6015 0 0 0 0  

3 Trauma;  

"Wounds and 

Injuries"[Mesh] 

112299 0 0 0 0  

4 "Quality of 

Life"[Mesh] 

65395 0 0 0 0  

5 1 AND 2 AND 3 66 66 22 1 0  

6 1 AND 3 AND 4 377 377 69 4 2  3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 

Modifierad granskningsmodell av kvalitativa studier enligt Forsberg och Wengström (2008). 

A. Syftet med studien?  

……………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………...… 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

B. Undersökningsgruppen 

Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Var genomfördes undersökningen? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

[ ] Strategiskt urval 

[ ] Snöbollsurval 

[ ] Teoretiskt urval 

[ ] Ej angivet 

[ ] Annan 

 

Beskriv undersökningsgruppen  

(kön, ålder, social status, samt annan relevant demografisk bakgrund). 

………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja [ ] Nej [ ] 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

Beskriv: 

………………………………………………………………………………………………..… 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 



 

 
 

Ange datainsamlingsmetod: 

[ ] Ostrukturerade intervjuer 

[ ] Halvstrukturerade intervjuer 

[ ] Fokusgrupp 

[ ] Observationer 

[ ] Video/bandinspelning 

[ ] Skrivna texter eller anteckningar 

[ ] Annan 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja [ ] Nej [ ] 

 

D. Etisk granskning 

Är studierna godkända av etiskt kommitté? 

Ja [ ] Nej [ ] 

 

Anges i studien att: 

[ ] Deltagandet är frivilligt 

[ ] Information om studiens syfte utdelats 

 

E. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

Ange om: 

[ ] Teman är utvecklade som begrepp 

[ ] Det finns episodiskt presenterade citat 

[ ] De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

[ ] Svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning: 

...…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Är resultaten pålitliga (undersökningen och forskarens trovärdighet)? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

 



 

 
 

F. Utvärdering 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Finns risk för bias? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………... 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja [ ] Nej [ ] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 

 

Modifierad granskningsmodell av kvantitativa kvasi-experimentella studier enligt Forsberg 

och Wengström (2008). 

 

A. Syftet med studien 

………………………………………………………………………………………………..….

…………………………………………………………………………………………............... 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Vilka är exklusionskriterierna?  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

[ ] Randomiserat urval 

[ ] Obundet slumpmässigt urval 

[ ] Kvoturval 

[ ] Klusterurval 

[ ] Konsekutivt urval  

[ ] Urvalet är ej beskrivet 

[ ] Annan 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Var genomfördes undersökningen? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

C. Mätmetoder  

Vilka mätmetoder användes? 

………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja [ ]  Nej [ ] 



 

 
 

Var validiteten diskuterad? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

D. Etisk granskning 

Är studierna godkända av etiskt kommitté? 

Ja [ ] Nej [ ] 

 

Anges i studien att: 

[ ] Deltagandet är frivilligt 

[ ] Information om studiens syfte utdelats 

 

E. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja [ ]  Nej  [ ] 

 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Hur stort var bortfallet? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vilka var huvudresultaten? 

………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Om ja, vilka variabler? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Instämmer du? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

 



 

 
 

F. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

 

Motivera varför eller varför inte! 

………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Överstrukna frågor anses ej vara relevanta för bedömning av artiklarnas kvalitet. 
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Artikelmatris med inspiration av Friberg (2012).  

 

Nr Författare 

Tidskrift 

(År)  Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. Angel, S., 

Kirkevold, M., & 

Pedersen, B. D.  

 

International 

Journal of 

Qualitative Studies 

on Health and 

Well-being.  

 

(2009). Danmark.  

Getting on with 

life following a 

spinal cord injury: 

Regaining 

meaning through 

six phases.  

Att undersöka den 

tolkande process som 

människor med 

ryggmärgsskador går 

igenom för att återfå 

mening i sin nya 

livssituation. 

Kvalitativ longitudinell studie med 

fenomenologisk-hermeneutisk 

analysmetod. Datainsamling med 

narrativa intervjuer och 

fältobservationer. Konsekutivt 

urval med 12 informanter (sex 

kvinnor med sex män). Åldern var 

mellan 18-73 år. 

Beskriver hur människor 

med ryggmärgsskador 

upplever sina känslor i 

olika faser under en 

rehabiliteringsperiod på två 

år. Möjligheter, 

begränsningar och tankar 

om framtiden är några av 

de ämnen som diskuteras 

bland människorna i 

studien.  

Medel 

2. Duggan, C. H., & 

Dijkers, M. 

 

Rehabilitation 

Psychology. 

 

(2001). USA. 

Quality of Life 

After Spinal Cord 

Injury: A 

Qualitative Study. 

Beskriva betydelser som 

människor med 

ryggmärgsskador förenar 

med begreppet livskvalitet. 

Undersöka processen för 

hur människor jämför och 

skattar sin livskvalitet, 

samt granska variationer 

för hur livskvalitet skattas.  

Kvalitativ studie där data 

analyserades med  ”constant 

comparative method.” Djup och 

semi-strukturerade intervjuer. 40 

informanter valdes ut via kvoturval. 

Medelåldern var 42.6 år.  

Beskriver hur människor 

med ryggmärgsskador 

uppfattar livskvalitet och 

vad det innebär för dem. 

Människorna i studien har 

dessutom bedömt hur de 

upplever sin livskvalitet 

och har därefter indelades i 

tre grupper, hög, mellan 

och lågt skattad livskvalitet.  

Medel 



 

 
 

Nr. Författare 

Tidskrift 

(År)  Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

3. Franceschini, M., 

Di Clemente, B., 

Rampello, A., 

Nora, M., & 

Spizzichino, L. 

 

Spinal Cord. 

 

(2003). Italien. 

 

Longitudinal 

outcome 6 years 

after spinal cord 

injury. 

Att ur ett italienskt 

perspektiv kartlägga en 

grupp människor med 

ryggmärgsskador lång tid 

efter skada och med 

hänsyn till vissa faktorer. 

Hur olika förhållanden 

korrelerar med varandra 

utifrån specifik 

demografisk och klinisk 

data. 

Retrospektiv kvantitativ studie. 146 

respondenter deltog i studien. 104 

män och 42 kvinnor. Medelålder 

37.8 år. Data insamlades med 

frågeformulär där  slutna frågor och 

analog analys användes. Två 

ordinal variabler mättes: autonomi 

och livskvalitet. För att beräkna 

korrelationen mellan de olika 

variablerna användes Spearman’s 

korrelationskoefficient.  

Beskriver hur hälsostatus, 

yrke, rörlighet, autonomi, 

sociala relationer och 

livskvalitet förhåller sig till 

varandra utifrån olika 

skalor och demografisk 

data. Resultatet visade 

exempelvis att autonomi 

sjönk med stigande ålder, 

vilket påverkade 

livskvaliteten. 

Medel 

4.  Hammell, K. W. 

 

Spinal Cord. 

 

(2004). Kanada. 

Quality of life 

among people 

with high spinal 

cord injury living 

in the community. 

Att utforska uppfattningar 

om livskvalitet hos 

människor med högt 

belägna ryggmärgsskador,  

och vilka faktorer som 

bidrar till att möjliggöra 

eller begränsa livskvalitet. 

Kvalitativ studie med Grounded 

Theory som metod. Semi-

strukturerade intervjuer med öppna 

frågor. Via snöbollsurval valdes 11 

män och fyra kvinnor, ålder 21-50 

år. Data analyserades med tematisk 

analys.  

Artikeln beskriver såväl 

positiva som negativa 

faktorer som påverkar 

livskvalitet hos människor 

med ryggmärgsskador. 

Olika komponenter som har 

betydelse framkommer i 

intervjuerna.  

Hög 



 

 
 

Nr. Författare 

Tidskrift 
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Titel Syfte Metod Resultat  Kvalitet 

5. Hampton., N.  Z. 

  

Disability and 

Rehabilitation. 

 

(2008). Kina. 

The affective 

aspect of 

subjective well-

being among 

Chinese people 

with and without 

spinal cord 

injuries. 

Undersöka skillnader i 

känslomässiga aspekter av 

subjektivt välbefinnande 

hos människor med 

ryggmärgsskador, och 

människor utan 

ryggmärgsskador i Kina.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie med 

bekvämlighetsurval. 119 människor 

med ryggmärgsskada (73 män och 

46 kvinnor), samt 109 studenter 

utan skador (50 män och 59 

kvinnor) som rekryterades från ett 

College i Peking. Deltagarna var 

mellan 20-30 år. Data analyserades 

med multivariat analys där 

medelvärde och standardavvikelse 

beräknades. För att beräkna 

samband mellan olika variabler 

användes Pearson’s 

korrelationskoefficient och multipel 

linjär regressionsanalys  

Upplevelse av 

välbefinnande skiljde sig åt 

mellan de som hade 

ryggmärgsskador och de 

som inte hade det.  

Funktionshinder påverkade 

hälsa, socialt stöd och 

självkänsla.  

Stöd från familj och vänner 

påverkade upplevelsen av 

välbefinnande.  

Hög 

6. Hampton, N. Z., & 

Qin-Hilliard, D. B. 

 

Disability and 

rehabilitation. 

 

(2004). Kina. 

 

Dimensions of 

quality of life for 

Chinese adults 

with spinal cord 

injury: A 

qualitative study.  

 

Att utforska betydelse och 

innehåll för hur vuxna 

ryggmärgsskadade kineser 

i arbetsför ålder uppfattar 

sin livskvalitet, samt 

granska den referensram 

som den gruppen använder 

för att bedöma sin 

livskvalitet. 

Kvalitativ studie med fokusgrupper. 

Data insamlades via intervjuer i 

fokusgrupper med sex till åtta i 

varje grupp. Totalt medverkade 40 

kinesiska individer med 

ryggmärgsskador varav 21 män och 

19 kvinnor. Ändamålsenligt 

bekvämlighetsurval. Åldern var 18-

60 år. Kvalitativ latent 

innehållsanalys användes för att 

bearbeta insamlade data.  

Resultatet beskriver hur 

människor med 

ryggmärgsskador definierar 

livskvalitet.  

Medel 



 

 
 

Nr. Författare 

Tidskrift 

(År)  Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

7. Kaiser, S., & 

Kennedy, P.  

 

Psychology, Health 

& Medicine. 

 

(2011). 

Storbritannien. 

An exploration of 

cognitive 

appraisals 

following spinal 

cord injury.  

Att utforska processen och 

mönster vid bedömning av 

ryggmärgsskador. 

Kvalitativ tvärsnittsstudie med 

semistrukturerade frågor och 

möjlighet för informanterna att 

påverka de ämnen som 

diskuterades. Konsekutivt urval 

med sammanlagt tio informanter, 

två kvinnor och åtta män (18-65 

år). Data analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys.  

Resultatet beskriver hur 

människor med 

ryggmärgsskador hanterar 

sin nya livssituation. 

Bedömningar av 

ryggmärgsskada är 

komplexa och relateras till 

den enskilda individen. 

Hjälpsamt i 

rehabiliteringsprocessen att 

möta andra som har 

erfarenheter av att leva med 

ryggmärgsskada sedan flera 

år tillbaka.  

Medel 

8. Manns, P. J., & 

Chad, K. E. 

 

Qualitative Health 

Reaserch. 

 

(2001). Kanada. 

Components of 

Quality of Life 

for Persons With 

a Quadriplegic 

and Paraplegic 

Spinal Cord 

Injury. 

Att bestämma de teman 

som representerar 

livskvalitet för människor 

med en ryggmärgsskador. 

Dessutom undersöks om 

skillnader mellan 

människor med paraplegi 

eller tetraplegi 

förekommer i fråga om 

livskvalitet.  

Kvalitativ fokuserad etnografisk 

studie med semi-strukturerade 

intervjuer och med fokus på olika 

faktorer som påverkar livskvalitet. 

Ändamålsenligt urval med 15 

personer, sex kvinnor och nio män 

(ålder 22-63). Data analyserades 

med kvalitativ latent 

innehållsanalys.  

Resultatet beskriver olika 

faktorer som påverkar 

livskvalitet hos människor 

med ryggmärgsskador.  

Fysisk funktion, 

känslomässigt 

välbefinnande och vikten 

av att ha en sysselsättning 

var några av de faktorer 

som framkom i artikeln.  

Medel 

 

 



 

 
 

Bilaga 4  

 

Exempel på dataanalys för kvalitativa artiklar enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) av meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och 

kategorier.    

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under 

kategori 

Kategori  

Deltagarna upplevde att 

hälsobeteende påverkade 

deras livskvalitet. 

Hälsobeteende innebar 

hälsosam mat, fysisk 

aktivitet, fritid och vila. 

Hälsobeteende 

som balans 

mellan fysisk 

aktivitet och vila.  

Hälso-

beteendets 

påverkan på 

livskvalitet. 

Före-

byggande 

av ohälsa 

Livskvalitet 

Deltagarna påpekade vikten 

av att vara medveten om 

hälsoförebyggande åtgärder 

för människor med 

ryggmärgsskada, exempelvis 

tryckavlastning. Deltagarna 

talade även om att förebygga 

fetma genom hälsosam kost 

och motion 

Åtgärder som 

förebygger 

uppkomsten av 

problem relaterat 

till människor 

med 

ryggmärgsskada. 

Före-

byggande 

åtgärder. 

  

Många var medvetna om att 

fysisk hälsa inte längre kunde 

tas för givet. Att lära sig mer 

om positiva beteenden kunde 

öka deras hälsa. 

Kunskap om 

positiva 

beteenden för att 

öka hälsa.  

Medvetenhet 

om den 

fysiska 

hälsans 

positiva 

effekter. 

  

Hopp innebar för deltagarna 

att ha en optimistisk syn på 

livet. Hopp hjälpte deltagarna 

att lättare kunna hantera sina 

funktionsstörningar, vilket 

bidrog till högre livskvalitet 

Hopp och positivt 

tänkande för att 

hantera fysiska 

funktions-

störningar. 

Optimistisk 

syn på livet 

Känsla av 

hoppfullhet 

Personlig 

utveckling 

De som levt länge med 

ryggmärgsskada uppfattade 

sin livskvalitet som högre än 

människor som haft sin 

ryggmärgsskada kortare tid 

än sex år 

Ryggmärgsskada  

under längre tid 

bidrog till högre 

skattad 

livskvalitet. 

Upplevelsen 

av 

livskvalitet 

påverkas av 

tid.  

  

Deltagarna identifierade hopp 

som en central del för att 

kunna balansera osäkerhet. 

Genom positiv inställning 

kunde de bearbeta skillnaden 

i sin individuella livskvalitet 

före och efter olyckan. 

Hopp viktigt för 

att balansera 

osäkerhet. 

Positivt tänkande 

underlättade 

bearbetning av 

ryggmärgsskada. 

Hopp och 

positivt 

tänkande 

  



 

 
 

Bilaga 5 

 

Exempel på dataanalys för kvantitativa artiklar taget ur Backman et al. (2012) av 

meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier.  

 

 

Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

De som arbetade 

eller studerade 

skattade sin 

livskvalitet högre än 

de som inte gjorde 

det.  

 

Om människorna 

med 

ryggmärgsskador 

hade möjlighet att 

köra bil så 

påverkades deras 

livskvalitet positivt.  

 

Arbete, studier och 

möjlighet att köra bil 

bidrog till 

livskvalitet. 

Komponenter för ett 

meningsfullt liv 

 

Tillfredsställelse 

 

De som hade 

tillfredsställande 

relationer upplevde 

högre livskvalitet.  

 

Om relationen 

förändrades till följd 

av ryggmärgsskadan 

så bidrog det däremot 

med sämre upplevd 

livskvalitet. 

 

Stöd från familj och 

vänner var viktigt för 

upplevelse av 

välbefinnande.  

 

Tillfredsställande 

relationer och stöd 

från omgivningen 

hade betydelse för 

upplevelsen av 

livskvalitet. 

Omgivningens 

inflytande 

 

Relationer 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


