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Sammanfattning 

Bakgrund: En miljö är allt som är kring en individ. Både människor och saker, men också kultur, 

riktlinjer, sitt hem och mer allmänna platser. Dessa har alla ett inflytande på prestationsförmågan på 

något sätt vid utförande av aktiviteter. Hur en miljö är och ser ut kan vara avgörande för en individs 

självbestämmande och möjlighet att vara delaktig i aktiviteter.   

Syfte: Att beskriva användares uppfattning om hur den fysiska och sociala miljön påverkar 

användandet av rullstol.  

Metod: En systematisk litteraturstudie har gjorts för att få en fördjupad kunskap inom området. Totalt 

användes tio vetenskapliga artiklar som hämtades från databaserna Cinahl Plus with Full Text och 

Medline. Ämnesorden som användes var ”wheelchairs”, ”qualitative studies” och ”qualitative 

research”. En kvalitativ innehållsanalys gjordes för att få fram teman och subteman.  

Resultat: Resultatet, efter att ha granskat de tio artiklarna, delades in i två teman, ”Begränsningar i 

miljön” och ”Möjligheter i miljön”, med två respektive tre subteman, Hemmiljö, Allmänna platser, 

Sociala roller, Att träffa andra med funktionshinder och Anpassningar. Dessa teman beskriver hur 

miljön påverkar användandet av rullstol för dessa personer.  

Slutsats: Olika miljöer påverkar personer som använder rullstol på olika sätt. Både motiverande och 

hindrande. Dessa miljöer har stor betydelse för att en individ ska kunna utföra aktiviteter både i det 

dagliga livet men också att vara delaktig i aktiviteter och samhället. Olika faktorer visade sig ha 

inverkan på personers självbestämmande, självständighet samt en påverkan på de sociala rollerna.  
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Bakgrund 

Miljöns betydelse för aktivitet 

Kielhofner (1) beskriver att miljön är ett sammanhang där all sysselsättning äger rum och som 

definieras som de fysiska, sociala, kulturella, ekonomiska och politiska funktioner som 

påverkar motivationen och utförande av en aktivitet (1). Det fysiska och det sociala är 

sammanflätade i den miljö vi möter och är därför centrala i definitionen av en miljö. 

Tillsammans bildar de aktivitetsmiljöer (occupational settings). Occupational setting är en 

sammanvävning av utrymmen, objekt, aktiviteter och sociala grupper som hänger ihop och 

utgör ett meningsfullt sammanhang för aktiviteterna. Miljön omfattar de utrymmen som 

individen befinner sig i, om de föremål som används och de människor individen interagerar 

med (2). Varje miljö har både möjligheter och resurser, men kan också ställa krav och har 

begränsningar. Hur de typiska dragen för den givna miljön interagerar med en individs 

värderingar, roller, utförandekapacitet och vanor bestämmer vilken påverkan den har för just 

den individen. Miljön är ofta den avgörande betydelsen som är antingen stödjande eller stör 

en individs aktivitet vilket betyder att det kan både aktivera eller inaktivera en individ (1).  

Verktyg, instruktioner och handledning från andra är exempel på resurser hos en miljö och 

omgivning. Bekanta perspektiv av den fysiska och sociala miljön fungerar som stöd vid 

rutinmässiga handlingar. Stabila och återkommande inslag i miljön är ofta stödjande för en 

individs vanor och roller (2).  

Enligt International Classification System for Functioning (ICF) inkluderas både fysiska, 

sociala faktorer och kulturella, institutionella och ekonomiska faktorer i miljön (3). ICF (3) 

beskriver liksom Kielhofner (1) att omgivningen är allt runt omkring där individen är 

mittpunkten. Individens omgivning utgörs av både människor och fysiska strukturer kring sig. 

Det kan bland annat vara vänner, släkt, arbetskamrater, riktlinjer och rutiner, kultur, sitt hem, 

grannskap, mer allmänna platser eller ett visst område och så vidare. Alla dessa har på något 

sätt ett inflytande på prestationsförmågan vid utförande av en aktivitet eller en uppgift (4). 

 

Aktivitet och delaktighet 

I Model of Human Occupation (MOHO) beskriver Kielhofner (1) att vi människor i vårt 

aktivitetsutförande påverkas av tre komponenter; viljekraften, vanebildning och 

utförandekapacitet. Med viljekraften menas den motivation som styr sysselsättningen. 

Vanebildningen avser individens vanor som uppstår i vardagen (1). Med den tredje 

komponenten, utförandekapacitet, menas de både fysiska och mentala kapaciteter individen 

har för att kunna utföra en handling och aktivitet (1).  

Begreppet aktivitet är enligt ICF definierat som ”en persons genomförande av en uppgift eller 

handling” (3). Aktivitet kan kort beskrivas som handlingar eller uppgifter som individen gör 

och kan vara bland annat både vardagliga aktiviteter eller frididsaktiviteter (5). 

Att göra aktivitetsval är något som påverkar det dagliga livet och kan beskrivas som avsiktliga 

beslut om att starta eller att avsluta en aktivitet. Aktivitetsval innefattar även större val som 

kan komma att bli en mer permanent del av en individs liv så som att anta en ny roll eller att 

skaffa sig ett jobb. Att kunna göra aktivitetsval kräver att individen är reflekterande och gör 

vissa överväganden samt att föreställa sig möjligheter och att överväga alternativ. Även 
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engagemang är en avgörande del i att göra aktivitetsval eftersom de kräver att det utförs över 

tid (1).  

Grunden till delaktighet är det komplexa samspelet som sker mellan en person med 

funktionshinder och sammanhanget. Möjligheten att vara delaktig är viktigt då individen får 

en roll i samhället och därtill även att det ger en känsla av att få vara inkluderad (6). Att kunna 

utföra aktiviteter som förväntas av en individ kan på många sätt begränsas av ett 

funktionshinder. Funktionshinder kan ofta bli förknippat med svårigheter att delta eller att 

kunna engagera sig i olika situationer i samhället (7). Både fysisk och social miljö påverkar 

människors delaktighet. Att vara delaktig kan vara att få möjligheten att vara en aktiv medlem 

i samhället, sociala grupper, familjen, eller att kunna delta i vanliga roller och 

ansvarsområden. Samt att vara en aktiv medlem och bidragande medlem i både samhället som 

helhet men också mindre sociala grupper (7). Att kunna förflytta sig och att ha tillgång till 

allmänna platser och byggnader är viktiga faktorer för att kunna vara delaktig och att kunna 

vara produktiv (8).  

Warms (9) menar att det många gånger är den sociala miljön som är viktig då den 

tillhandahåller personer stöd. Hon menar även att personer som använder rullstol och är vana 

att hantera hinder i sin vardag anser att fysiska hinder är mindre viktigt och att det är det 

sociala stödet som många gånger möjliggör delaktighet (9).  

 

Hjälpmedel 

År 2010 använde cirka 21 % av personer i Sverige som var 70 år någon form av hjälpmedel, 

där de kompenserade för ett rörelsehinder, och bland 76 åringarna cirka 47 % och enligt 

hjälpmedelsinstitutet så är minst 70 % av alla förskrivningar av ett hjälpmedel till personer 

som är äldre än 65 år (10).  

Syftet med ett hjälpmedel är att det ska kompensera eller bevara en funktion för personer med 

nedsatt funktion (10). Hjälpmedel är verktyg som kan anses betydelsefulla för rehabilitering. 

Varje landsting eller kommun är ansvarig för att välja, montera och prova ut de hjälpmedel till 

personer som behöver ett hjälpmedel för att tillgodose sina begränsningar (11). Hjälpmedel 

kan även betraktas som en miljöfaktor som både kan underlätta och hindra individens 

delaktighet och utförande av aktiviteter (12).   

 

Förflyttningshjälpmedel  

Förflyttningshjälpmedel som till exempel käpp, rullstol och rullator, fungerar som ett redskap 

för att skapa bättre möjligheter för personer med funktionshinder. Detta kan leda till ökad 

självständighet i det vardagliga livet och för att underlätta integration och delaktighet. 

Deltagande i det sociala livet ökar då förmågan att förflytta sig blir mer fördelaktig (13, 14). 

Både United Nations och World Health Organization rekommenderar hjälpmedel och 

förflyttningshjälpmedel och fäster uppmärksamheten på att de är viktiga för att skapa lika 

förutsättningar för personer med funktionshinder (14).  

 

Rullstolar   

I en undersökning som gjordes under 2005 visades att det fanns ungefär 100. 000 personer 

som använde rullstol i Sverige. Ungefär hälften av dessa personer var 80 år eller äldre (10).  

Många människor behöver rullstolen i sitt vardagliga liv när förflyttningen inte längre 

fungerar som den ska och inte längre känns säker. Avgörande faktorer över vilken typ av 

rullstol en individ bör ha är beroende på personens stöd för bland annat hållning, 
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tryckbelastning och komfort (15). Skickliga användare kan utan problem manövrera en 

manuell rullstol i mindre utrymmen medan personer som använder stora tunga eldrivna 

rullstolar behöver en mer tillgänglig fysisk miljö för att lättare kunna förflytta sig. En fördel 

med eldrivna rullstolar är att användaren kan fokusera på aktiviteter och samspel istället för 

själva drivandet av en manuell rullstol (15). För att en person ska lyckas med rörligheten med 

en rullstol, både manuell och eldriven, krävs att personen känner sig fullt trygg och säker på 

sig själv och sina färdigheter. Arbetsterapeutens roll blir här att handleda användaren och att 

lära ut grunderna för att kunna använda rullstolen på vanligt förekommande platser. 

Användare som är aktiva behöver därför lära sig att balansera på bakhjulen för att sedan lära 

sig att ta sig upp och ned för trottoarkanter och att känna sig säker att åka på ramper (15). 

Personer som är nya användare av rullstol vet ofta inte vad en rullstol kan göra för dem, detta 

hjälper arbetsterapeuten till med, att rullstolen möjliggör för dem att leva ett mer meningsfullt 

och tillfredsställande liv (16).  

Eldrivna rullstolar, möjliggör många aktiviteter och stödjer självsäkerhet men kräver också en 

stödjande fysisk miljö i form av ramper, hissar och dörrar som är bredare (15). Eldrivna 

rullstolar med drivhjulen och tyngdpunkten i mitten är lättmanövrerade och lätta att vända på 

mindre platser eftersom den gör detta på platsen den står på, utan att behöva stora utrymmen 

(15). En annan typ av eldriven rullstol kallas scooter där individen styr med hjälp av ett styre 

och har då ofta en större svängradie. Denna typ av rullstol är bra vid till exempel 

utomhusmiljöer, köpcentrum eller trottoarkanter med mera (15). De eldrivna rullstolarna som 

inte har ett styre framtill har oftast en joystick som individen styr stolen med. Om en klient 

inte har kapacitet till att använda en joystick så samarbetar arbetsterapeuten tillsammans med 

klienten och ett centrum för hjälpmedel för att komma fram till en annan lösning för att få 

klienten att kunna styra sin egen rullstol (15).   

Vid eldrivna rullstolar programmeras styrenheten till användarens förmåga och miljöer där 

den ska användas. Nybörjare bör ha styrenheten inställt försiktigt och justeras när 

färdigheterna har blivit bättre och föraren känner sig mer säker (15). Eldrivna rullstolar har 

gjort aktivitet och delaktighet möjligt för användare samt ökat självständigheten och 

livskvalitén gällande rörlighet utomhus (11).  

I Sverige är det vanligtvis arbetsterapeuter eller sjukgymnaster som ansvarar för utprovning 

och förskrivning av rullstolar (11). Det är oftast de, och rullstolsanvändaren själv, som har 

kunskaper och erfarenheter om samspelet mellan köregenskaper, sittandet och önskemål som 

användaren har (17). 

 

Förskrivningsprocessen 
Att förskriva hjälpmedel är en del i processen vid rehabilitering eller habilitering (12). 

Inledningsvis görs en behovsbedömning där hälsotillståndet identifieras och behoven relateras 

till andra åtgärder som är planerade eller redan genomförda. Därefter följer fem faser i 

förskrivningsprocessen. Den första är Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt. 

Valet av produkt görs tillsammans med klienten, om det är möjligt, där förskrivaren provar ut 

olika modeller av hjälpmedel samt gör riskanalys. Den andra fasen är Specialanpassa vid 

behov – initiera och utfärda anvisning. För att ett hjälpmedel ska special anpassas ska 

förskrivaren först ha undersökt att det inte redan finns hjälpmedel som kan tillfredsställa 

klientens behov. Specialanpassning görs enbart när behoven inte kan tillgodoses med det 

valda hjälpmedlet. Den tredje fasen är Informera. Klienten får muntlig och skriftlig 

information om hjälpmedlet samt en bruksanvisning. Den fjärde fasen, Instruera och träna, är 

ansluten till den föregående fasen. Klienten får instruktioner om hur hjälpmedlet ska användas 
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samt genomgång av bruksanvisningen. Den sista fasen är Följa upp och utvärdera funktion 

och nytta. Här utvärderas om klientens mål är uppfyllda. Även en kontroll bör göras om 

personen vet hur hjälpmedlet ska användas (12). Att göra en aktiv uppföljning har visat sig 

minska olyckor och förbättra utprovningen av ett hjälpmedel eftersom det ger den nödvändiga 

tid som krävs för att justera en enhet till användarens behov och den miljö den ska användas i 

(11).  

 

Klientcentrerat arbete  

Arbetsterapeuter jobbar klientcentrerat, vilket betyder att insatserna och förändringar som sker 

runt om en individ och familjen planeras med och kring klientens resurser (7, 16). 

Interaktionen mellan klienten och arbetsterapeuten börjar ofta med en intervju där 

arbetsterapeuten får en bild över klientens förmågor och begränsningar (17, 18). Klienten står 

i centrum vid alla arbetsterapeutiska insatser (18), och det är klientens behov och värderingar 

som står i fokus då det är klienten som anger sina prioriteringar. Det kan hända att klienten 

eller familj fattar beslut som en arbetsterapeut inte brukar rekommendera, men det är 

klientens önskemål som stöds av arbetsterapeuten under rådgivningen. Att ha respekt för 

klienten och familjen och att se till så att tillräcklig tid har lagts på att aktivt lyssnat på 

klienten är något som är centralt vid klientcentrerat arbete. Genom att behandla klienter med 

respekt och ge information vid beslutsfattande ökar sannolikt tillfredsställelsen hos klienter 

(7). En arbetsterapeut bör vara beredd på att gå in i en klients värld för att skapa en relation 

som uppmuntrar till att förbättra sitt liv på ett sätt som är meningsfullt för den personen (19). 

Att arbeta kliencentrerat innebär också att som arbetsterapeut leverera flexibla och 

individbaserad arbetsterapi. Samt att vara fokuserad på samspelet mellan person, miljö och 

aktivitet (20).  

 

Problemområde  
Miljön kan på många sätt ställa höga krav på individer för att kunna förflytta sig och utföra 

aktiviteter med hjälp av rullstol. Om en miljö är hindrande eller möjliggörande avgör själva 

användandet av rullstol och kan på så vis vara avgörande för i vilken utsträckning som 

individen kan vara aktiv och delaktig i vid olika aktiviteter. Den fysiska och sociala miljön är 

de faktorer som i högsta grad påverkar användandet för personer som använder rullstol, men 

trots detta saknas reviewartiklar och kvalitativa studier om användares upplevelser om på 

vilket sätt de påverkas.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva användares uppfattning om hur den fysiska och sociala 

miljön påverkar användandet av rullstol. 

 

Metod 

En litteraturstudie valdes för att få en ökad insikt inom ämnet och fördjupad kunskap från 

texter som redan finns och i denna studie vetenskapliga artiklar (21, 22). 

 

Litteratursökning och urval 

Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl Plus With Full Text och 

Medline eftersom de båda täcker områden inom arbetsterapi och omvårdnad (23). De 
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ämnesord som användes vid sökningarna var ”wheelchairs”, ”qualitative studies” och 

”qualitative research”. Cinahl Headings och Explode (+) användes vid sökningen för att 

inkludera alla underkategorier under ämnesorden. Sökningen gjordes med AND vid båda 

databaserna för att begränsa sökningen (23). Inklusionskriterierna var kvalitativa studier 

publicerade mellan åren 2000-2014 och som handlade om vuxna personer som var beroende 

av rullstol. Exklusionskriterierna var kvantitativa studier, handla om kognitiva 

funktionshinder samt handla om syn- och/eller hörselskador.  

Det första urvalet gjordes genom att läsa titel och abstrakt i det slutliga sökresultatet. Artiklar 

som sållades bort var artiklar som handlade om bland annat barn, styrning med tungan, 

bedömning av utlämning av rullstol samt utvärdering av specifika modeller på rullstolar. Vid 

det andra urvalet granskades artiklarna i sin helhet för att avgöra relevansen för studien. Efter 

att ha läst hela artiklarna kvarstod nio artiklar från Cinahl och fyra från Medline varav dessa 

fanns det tre dubbletter bland artiklarna från databaserna (24, 25, 26). Det slutgiltiga antalet 

artiklar blev tio. Sammanfattning för litteratursökning redovisas i tabell 1 och 2.    

 
Tabell 1, Sökmatris   

Databas 

Datum 

 

 

Sökning 

nummer 

Sökord Träffar Urval  

1 

 

Titel och 

abstract 

 

Urval  

2 

 

Fulltext 

Cinahl Plus 

With Full Text 

141015 

S1 MH Wheelchairs 

+ 

3,911   

 

 

S2 MH Qualitative 

studies + 

83,216   

 S3 S1 AND S2 

Peer Reviewied, 

English 

Language, 2000-

2014 

84 18 9 

 

 

 

 

Tabell 2, Sökmatris 

Databas 

Datum 

 

 

Sökning 

nummer 

Sökord Träffar Urval  

1 

 

Titel och 

abstract 

Urval  

2 

 

Fulltext 

Medline 

141016 

S1 MH 

”Wheelchairs” 

3,596   

 

 

S2 MH ”Qualitative 

research” 

20,584   

 S3 S1 AND S2 

English 

Language, 2000-

2014 

27 8 4 
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Analys av kvalitet 
För att fastställa artiklarnas kvalitet gjordes en kvalitetsgranskning med hjälp av SBU:s 

granskningsmall (27). Artiklarna granskades utifrån syfte, urval, datainsamling, analys och 

resultat. Vissa av frågorna har uteslutits då dessa inte är relevanta för studien. De frågor som 

valdes bort var de som handlade om datamättnad och analysmättnad. Granskningsmallens 

svarsalternativ var ja, nej, oklart och ej tillämplig. Granskningen visar om artikeln har låg, 

medelhög eller hög kvalitet. De artiklar som svarade fler än 12 ja på granskningsmallen 

bedömdes vara av medelhög kvalitet och de artiklar som fick fler än 14 ja, av 19 möjliga, 

bedömdes vara av hög kvalitet. Översikten redovisas i tabell 3.  

 
Tabell 3, Översikt av kvalitetsgranskning 

Artikel Låg Medelhög Hög 

Reid D, et. al (24)  X  

Rousseau-Harrison K, et. al (25)   X 

Standal Ø, et. al (26)  X  

McMillen A, et. al (29)  X  

Wearmouth H, et. al (30)   X 

Hjelle K, et. al (31)   X 

Blach Rossen C, et. al (32)   X 

Stephens C, et. al (33)  X  

Machida M, et. al (34)   X 

Korotchenko A, et. al (35)  X  

 

 

Analys av innehåll 
En kvalitativ innehållsanalys gjordes vid granskningen av artiklarna och användes för att 

kunna identifiera teman ur resultaten och för att kunna identifiera likheter och skillnader (23). 

Artiklarna lästes flera gånger för att få ett grepp om helheten av artiklarna (21). Därefter 

delades resultaten upp i mindre delar för att lättare kunna analysera likheter och skillnader 

mellan artiklarnas resultat (23). Sedan markerades de ämnen ur resultaten som främst 

handlade om sociala och fysiska miljöfaktorer som påverkar användandet av rullstol. De 

meningsbärande enheterna sammanställdes i ett separat dokument markerade med från vilken 

artikel de kommer ifrån samt vad de handlade om. Enheterna delades upp i positiva och 

negativa faktorer och sorterades därefter in i olika kategorier beroende på vilken typ av 

miljöfaktor de handlar om. Studiernas resultat jämfördes sedan mellan likheterna och 

skillnaderna och kunde då sammanställas i nya teman (21). För att göra litteraturstudien så 

trovärdig som möjligt har även citat valts att presenterats från vissa deltagare i artiklarna. 

Citaten har blivit översatta från engelska till svenska.  

 

Etiska överväganden 

Det grundläggande är att se till att de valda studierna har fått tillstånd från en etisk kommitté 

eller att etiska reflektioner har gjorts med noggrannhet. Forskaren ska även presentera resultat 

som både stödjer och inte utgår ifrån hypotesen samt att de artiklar som ingår i studien 

redovisas och att de ska arkiveras på ett tillförlitligt sätt (23).  

Forskningsetiska principer är till för att forskaren och deltagare ska kunna ha normer för 

förhållandet dem emellan. Syftet med principerna är att ge forskaren underlag för sina 

reflektioner och förståelser i sitt ansvarstagande. Det primära individskyddskravet kan 
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preciseras i fyra huvudkrav på forskningen; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (28). Informationskravet innebär att forskaren ska 

ge deltagare information om studien, vilka villkor som gäller, frivilligt deltagande samt att de 

har rätt att avbryta. Med samtyckeskravet menas att forskaren ska inhämta deltagarnas 

samtycke till att delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att all inblandad personal i 

studien ska underteckna en förbindelse om tystnadsplikt gällande känsliga uppgifter. Det 

innebär även att alla uppgifter om personer som ingår i studien ska antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sätt så att ingen ska kunna identifiera dessa personer. Det fjärde 

huvudkravet, nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som är insamlade för studiens syfte 

enbart används i den studien och inte för till exempel kommersiellt bruk (28).  

Samtliga artiklar i denna litteraturstudie är godkända av etiska kommittéer. Vissa av artiklarna 

beskriver även att de gav deltagarna både muntlig och skriftlig information om studien (29, 

31, 32, 33) medan vissa tog upp samtycke och frivillighet samt att deltagarna när som helst 

fick avbryta studien (26, 29, 31, 32, 34). 

 

Resultat 

Samtliga artiklar i denna litteraturstudie handlar om rullstolar, både eldrivna rullstolar och 

manuella rullstolar. Fem av de tio granskade artiklarna handlar om manuella rullstolar (25, 26, 

31, 33, 34) medan tre handlar om både manuella och eldrivna rullstolar (24, 30, 29). Av de tio 

granskade artiklarna handlar två artiklar om enbart eldrivna rullstolar (32, 35) och två artiklar 

handlar om scootrar (24, 35).  

Studierna kommer från olika länder där fyra är från Kanada (24, 25, 30, 35), två kommer från 

Norge (26, 31), en kommer från Danmark (32), en från Storbritannien (33), en från USA (34) 

och en från Sverige (29). 

I nio av artiklarna användes intervju som metod (24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35), där två av 

dessa också även använde sig av observationer (26, 32). Av intervjuerna var fem av dem 

semistrukturerade (25, 30, 32, 33, 34) och två beskrivs som djupgående intervjuer (24, 26). En 

studie använde diskussioner i fokusgrupper som metod (31).  

Analysen resulterade i två teman med subteman som beskriver upplevelser om hur miljön 

påverkar användandet av rullstol. Temat Begränsningar i miljön har subteman Hemmiljö, 

Allmänna platser och Sociala roller. Det andra temat är Möjligheter i miljön med subteman 

Att träffa andra med funktionshinder och Anpassningar. Tabell 4 redovisar i vilket tema och 

subtema artiklarna förekommer medan artikelmatrisen redovisar vad varje artikel bidrar med 

(se bilaga).  

 
Tabell 4, Sammanställning av artiklar och teman. 

 Begränsningar i  

miljön 

Möjligheter i miljön 

 Hemmiljö Allmänna 

platser 

Sociala roller Att träffa andra 

med 

funktionshinder 

Anpassningar 

McMillen AM 

et al. (29) 

 x x  x 

Reid D et al. 

(24) 

x x x  x 

Standal Ø et al. 

(26) 

   x  

Wearmouth H x x x  x 
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et al. (30) 

Rousseau-

Harrison K et 

al. (25) 

 x    

Hjelle K M et 

al. (31) 

 x x  x 

Blach Rossen C 

et al. (32) 

 x x x x 

Stephens C et 

al. (33) 

   x  

Machida M et 

al. (34) 

  x x  

Korotchenko A 

et al. (35) 

x x x   

   

 

Begränsningar i miljön 

Den fysiska miljön kan vara så otillgänglig att den kan hindra personer som använder rullstol 

från att delta i sitt eget liv. Detta kan vara otillgänglighet på en plats som man vill gifta sig på 

eller att kunna delta vid en begravning eller andra ceremoniella aktiviteter (24, 30, 31). 

Hemmiljö 
Personer kan bli hindrade från att kunna socialisera med vänner på grund av brister i 

tillgängligheten, speciellt i hemmen hos vänner och familj. Att inte kunna nå knappen till 

hissen eller att ta sig in i människors hem begränsar personlig självständighet och 

självbestämmande. Många väljer istället att stanna hemma på grund av detta (24, 35). 

En användare berättar att hon blivit tvungen att använda sin rollator istället för rullstolen när 

hon vistas i köket för att kunna förflytta sig (24). Storleken på en rullstol är många gånger 

avgörande för vilka aktiviteter som är möjliga att utföra. Rullstolar stöter ofta i dörrkarmar 

och väggar (30, 35), framförallt elrullstolar menar Korotchenko och Clarke (35). Badrum kan 

ofta vara små och otillgängliga och det kan vara svårt att ta sig in och stänga dörren, ofta går 

det heller inte att vända rullstolen väl inne i badrummet (30).  

”Jag bodde i det lilla huset i ett par år, det är verkligen litet, även till toaletten kan jag knappt 

ta mig in, sitter i min stol, kommer in och kommer ut, och får kämpa där ett tag”, beskriver en 

deltagare (30). 

 

Allmänna platser 
Ett återkommande ämne hos flera av artiklarna (24, 29, 30, 31, 34, 35) är tillgängligheten på 

allmänna platser. Om tillgängligheten är dålig så signalerar detta att personer med rullstol inte 

är välkomna vilket kan leda till att de känner sig oönskade (31, 35). En deltagare beskriver;  

”Jag känner ofta att jag inte borde vara här; att när samhället inte görs tillgängligt 

signalerar det att den vill att vi ska gå bort” (31). 

Att den fysiska miljön sätter stopp för att kunna delta vid sociala sammanhang är frustrerande 

för många (25, 30, 31, 35). Det tycks vara svårare med tillgängligheten till allmänna platser på 

mindre orter. Där är det ofta svårt att ta sig in i butiker, banker eller deras barns skolor på 
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grund av smala korridorer och trappor, medan Reid, Angus och Miller (24) menar att det är 

lättast att ta sig in i matvaruaffärer, bibliotek och banker för att det oftast är de som har 

automatiska dörröppnare.  

Att behöva använda en annan ingång till en byggnad för att huvudentrén inte är tillgänglig kan 

upplevas förnedrande och förödmjukande (24). Apotek och andra hälsobutiker har ofta 

trappsteg och smala korridorer som gör det svårt att både ta sig in och förflytta sig väl inne i 

butiken (24, 29). En deltagare berättar:  

”Bristen på tillgång till hälsobutiken känns som att vara väldigt törstig men med händerna 

bundna och därmed inte kunna nå ett kallt glas med vatten som är satt framför sig” (29). 

Även att manövrera kundvagnen inne i ett varuhus med mycket folk samtidigt är inte enkelt, 

(inte minst) för en person som använder rullstol, samtidigt som stressade personer snubblar 

över fotstöden till rullstolen som en deltagare berättar (29). När man går runt i samhällen så är 

långt ifrån alla butiker rullstolsvänliga, bara ett fåtal är (31). Det kan vara svårt, om inte 

omöjligt, att prova kläder för att omklädningsrummen är för små (32). Även bankomater kan 

bli ett problem då de ofta sitter för högt upp och personer med rullstol måste därför ta sig in i 

byggnaden för att där göra sitt uttag. Även där är det vanligt att disken är för högt upp för en 

person som inte har någon annan möjlighet än att sitta ner (29). En deltagare berättar även om 

känslan som uppstår vid olika höjdskillnader, ofta i olika affärer eller på bankkontor;  

”Det finns en skillnad i höjd när du är i en rullstol till människor som står upp ibland. Och 

eftersom du inte har ögonkontakt och du tittar upp, känner jag mig ibland riktigt liten och 

obetydlig” (35). 

Deltagare menar att även tillgängligheten till platser där sociala eller kulturella aktiviteter 

hålls är ett problem, då byggnaderna ofta är svåra att ta sig in i (30, 32). En deltagare berättar 

att han väljer att avstå från att delta vid ceremoniella tillställningar för att det är för 

ansträngande.  

”… de skulle ha svårt att få in mig, i byggnaden, de skulle behöva börja tampas med mig, väl 

därinne, ja, jag skulle inte bara kunna sitta upp, de skulle behöva binda fast mig och allt det 

där… ” (30). 

Vanligt förekommande hinder på allmänna platser är smala korridorer, dörröppningar och 

hissar. Även toalettutrymmen är svåra att ta sig in i, trots en skylt på en rullstol på dörren, 

Korotchenko och Hurd Clarke (35) menar att det går ofta bra att ta sig in men svårt att stänga 

på grund av att dörren går inåt i stället för utåt. Även underlaget utomhus kan ställa till 

problem att köra på och förflyttningen är ofta inte som man tänker sig, för att bara nämna ett 

par kan förstås både trappor och trottoarkanter i allra högsta grad ställa till problem för att 

kunna ta sig från en plats till en annan (31).  

En stor svårighet för en deltagare (24) var på vintern, när det var snö och trottoaren var dåligt 

skottad vilket förhindrade tillgängligheten. En annan deltagare i studien av Wearmouth och 

Wielandt (30) berättar att mycket hål och andra små ojämnheter gör det svårt att ta sig till 

andra familjemedlemmar som bor ett par hundra meter bort på prärien. Att inte kunna driva 

rullstolen begränsar delaktigheten allvarligt (24, 30).  

Otillgänglighet vid allmänna platser kan resultera i att personer som är beroende av sin 

rullstol inte har lika stor möjlighet att välja aktivitet (24, 31, 32).  
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Sociala roller 
Rullstolsburna mödrar berättar att de ofta inte kan fullfölja den typiska rollen som förälder 

eller utföra hushållsarbete (24). Ett betydande ämne bland artiklarna var känslan av 

utanförskap. Att de blev behandlade annorlunda på grund av rullstolen och att de kände sig i 

vägen (29). Deltagarna poängterar att de har samma intressen som vem som helst och vill 

därför bli behandlad som vem som helst och att kunna göra allt de fullt fungerande personer 

gör och att inte behöva ta en annan ingång till en byggnad som exempel (29, 31). Flera av 

deltagarna diskuterar vikten av att vara accepterad för den de är och ses som vanliga 

människor av personer i sin omgivning och att inte bli behandlad på annat sätt på grund av 

rullstolen (31, 34).  

”Universell design är mer i fokus nu. Jag gillar när allt är bättre för alla, utan att lägga till 

något extra. Till exempel en ramp, istället för att använda bakdörren, som alltid är något 

speciellt som hindrar oss att vara normala och inkluderade. Jag vill att det ska vara normalt, 

med inget särskilt för oss. Att vara normal, vara medlem i samhället”, uttrycker en deltagare 

(31). 

En stor inverkan på det sociala livet var att flera deltagare berättar att de inte har kunnat hälsa 

på hemma hos vänner och släkt på grund av att de bor i hus eller lägenheter som inte är 

anpassade på ett fördelaktigt sätt för personer som är beroende av rullstol (30, 31, 32). Detta 

påverkar bland annat rollen att få vara en aktiv mor- eller farförälder och beskrivs som 

diskriminerande och att värdigheten försvinner om man inte kan göra besök hos barnbarnen 

(31). 

Att inte kunna hälsa på vänner resulterar i att de känner sig bundna till sitt hem och att vänner 

och familj i stället får komma hem till dem. Vissa deltagare påpekar att det är rullstolens 

storlek som påverkar det sociala livet (30, 32). Även att inte kunna följa med vänner till olika 

platser på grund av rullstolen kan leda till att de inte blir bjudna att få följa med och kan i sin 

tur resultera till socialt utanförskap (35).  

”Förmodligen den största frustrationen är inte att kunna följa med människor till olika 

platser eftersom jag inte kan ta med stolen… om de ska på vandringar, om de är på väg till 

stranden, om de ska resa, så kan inte jag följa med… jag menar att man börjar tycka synd om 

sig själv eftersom vid vissa tillfällen när det finns vänner som jag har känt i flera år och jag 

inte någonsin kan följa med på en resa med dem… Det är saker som de vet att jag inte kan 

göra, så jag blir verkligen inte bjuden alls”, berättar en deltagare (35). 

 

 

Möjligheter i miljön 

En rullstol kan ge människor möjligheter till att göra det de vill göra, kunna gå ut när de vill, 

delta vid sociala sammanhang samt att kunna ta sig till olika platser. Att ha en rullstol ökar 

känslan av kontroll (24, 29).  

Flera deltagare menar att det många gånger är lättare att kunna delta vid sociala sammanhang 

då rullstolen gör det möjligt att ta sig ut och träffa folk vilket leder till att känslan av ensamhet 

minskar. Rullstolen möjliggör på så vis att kunna vara delaktig i både någon form av jobb, 

kulturell livsstil eller sport och det leder till känslan av att få vara en del av en social relation 

(25, 30, 32). 
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Att träffa andra med funktionshinder 
Möjligheten att få träffa andra personer med liknande funktionsnedsättning som också 

använder rullstol anses som en meningsfull och positivt givande aktivitet och blir ett lyft för 

självkänslan (26, 32, 34). Det blev motiverande att se en rullstolsinstruktör med 

funktionshinder som har varit med om samma sak och att se färdigheterna hos instruktören 

gjorde det lätt att se hur olika tekniker egentligen ska utföras. Personer med liknande 

erfarenheter har en unik förståelse för hur livet som rullstolsanvändare är (26, 32).  

”De som sitter i rullstol, de talar samma språk. De förstår ofta situationen. Människor som 

kan gå som du (intervjuaren) och min personlige assistent förstår inte alltid situationen” (32). 

Många av deltagarna (32, 33) värderar högt de sociala fördelarna med att träffa andra med 

funktionshinder. Personer med lite erfarenhet av att använda rullstol ger uttryck för att det är 

viktigt att träffa personer med mer erfarenhet och såg detta som en positiv relation och ett stöd 

och en hjälp att få dem att växa som personer (26, 29). Att även som nybörjare få träffa och 

arbeta tillsammans med andra nybörjare mot ett gemensamt mål sågs också som betydelsefullt 

då deltagarna har möjlighet att lära av varandra och inte bara instruktörer (26, 32, 33). Att se 

på hur andra hanterar sin rullstol gör att man börjar jämföra sina egna färdigheter med andras 

och på så vis utvecklas färdigheter (26, 34).  

”Man ser hur de hanterar rullstolen. Hur lätt det är för dem… så när jag ser hur bra det går 

för dem, så vågar jag prova det själv” (26). 

 

Att byta erfarenheter gäller inte bara tekniker kring rullstolen utan även andra delar, vilken bil 

de använder eller hur de klarar av mer privata aktiviteter så som att gå på toaletten (26, 29). 

Många av deltagarna ansåg att deltagande i möte med andra personer med liknande 

funktionsnedsättningar påverkade det sociala livet och minskar känslan av isolering och att 

det även blir ett stort stöd för deltagare som skulle anpassa sig till funktionshindret och 

användandet av rullstolen (33, 34). 

 

Anpassningar 
Att göra bostadsanpassningar kan vara ett sätt för att kunna leva som innan ett 

funktionshinder, eller leva ett så normalt liv som möjligt (24, 29, 30, 32). Ofta handlar 

anpassningarna om att dörrar är för smala för en rullstol, särskilt till badrum, och att 

badrummen är för trånga. Även lägre kök var en viktig del för många (24, 30, 32). Installering 

av ramper till hemmet var även en betydelsefull aspekt för att leva ett så normalt liv som 

möjligt (24, 29). De menar också att det inte krävs så stora insatser för att rullstolsburna 

personer ska känna sig som alla andra. Att installera automatisk dörröppnare eller en ramp var 

viktigt och avgörande (29, 31). Deltagare beskrev även att de tog bort heltäckningsmattor och 

använde hårda golv i stället vilket underlättade förflyttning med rullstol (24).  

”Jag tog bort vaddering i mattan eftersom jag känner att jag är i sand eller något. När jag 

ska förflytta mig så fastnar jag i det, som om jag sjunker ner i mattan. Det gör mig galen” 

(24). 

Det viktiga med bostadanpassningar enligt flera av deltagarna var självständigheten, att inte 

behöva förlita sig till någon annan, att kunna göra vad man vill och när man vill (29, 30, 32).  
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”Allting är bra i det här huset, jag kan göra allt”, uttrycker en deltagare som fått sitt hus 

anpassat (30). 

 

Diskussion 

 
Resultatdiskussion  
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva på vilket sätt den fysiska och sociala miljön 

upplevs påverka användandet av rullstol. Resultatet av studien beskriver olika faktorer som 

har en påverkan på personers liv som använder rullstol som bland annat inverkade på 

självbestämmande och vilken påverkan det har på de sociala rollerna.  

Att en miljö är så begränsande att den inverkar på en individs egna liv är många gånger 

diskriminerande. Att någon annan har makten över vad som är möjligt att utföra, vilka platser 

som går att besöka eller vilka aktiviteter som är möjliga att vara delaktig i (24, 30, 31). 

Rullstolen är ofta ett hinder och påverkar de sociala rollerna enligt flera av deltagarna på 

grund av att de aldrig riktigt känner sig som alla andra. De blir behandlade på annorlunda sätt 

mot en gående person, då de ofta får ta en annan ingång till en byggnad eller att de inte kan 

göra andra aktiviteter som de förväntas göra som en familjemedlem eller en vän (24). En 

önskan hos dessa personer är att få vara en del av samhället, att inte få göra något annorlunda 

än alla andra, att inte bli särbehandlad och diskriminerad. Personer som använder rullstol i sitt 

vardagliga liv upplever minskat självbestämmande och dessa personer blir istället tvungna att 

välja aktivitet efter möjligheter (24, 35). Fomiatti et. al (36) beskriver att personer som 

använder rullstolar känner sig diskriminerade på grund av hur staden är planerad och därav de 

begränsningar som införts och att det inte alltid var tillåtet att ta med sin rullstol in på vissa 

områden då det kan vara begränsat med utrymme. Vilket kan ge dessa personer en känsla av 

att vara begränsad i samhället. Offentligt stigma och brist på tillgänglighet i samhällets 

planering är sätt som personer i rullstol kan uppleva som diskriminerande (36). 

Ett hem är för många en plats där trygghet finns utan bekymmer. Enligt flera av deltagarna i 

studierna är även detta en plats där en kamp pågår (30, 35). Även ett enkelt toalettbesök är 

omständigt på grund av de trånga utrymmen som finns, både på offentliga platser men också i 

hemmiljön, liksom andra platser så som de mer allmänna platserna (30). Då dessa många 

gånger uppfattas av personer som använder rullstol som avvisande och inte välkomnande så är 

det de terapeutiska insatserna som bör försöka ge individer möjlighet att kunna bli en 

deltagande medlem i samhället och få uppleva gemenskap. För arbetsterapeuter är samspelet 

mellan individ och omgivningen viktigt för utvecklande av interventioner (7).  

Resultatet av litteraturstudien visar även att personer som använder rullstol inte har lika stor 

möjlighet att välja aktiviteter som en gående person har (24, 31, 32), som redovisas i temat 

Begränsningar i omgivningen. Detta inverkar på en individs självbestämmande, vilket kan 

tolkas att någon annan ska bestämma över vad som är möjligt att göra och inte. Kielhofner 

beskriver att olika miljöer påverkar individer på olika sätt, vare sig de förser möjligheter eller 

hinder för att utföra en aktivitet och därför påverkas personer på olika sätt. En viss miljö kan 

vara motiverande för en person medan en annan känner besvär. Hur en miljö påverkar 

utförande beror på de faktorer så som de kognitiva och de fysiska förmågorna, men även de 

bedömningar personen gör baserat på de krav som miljön ställer (2). Vidare beskriver 

Kielhofner även att om en miljö är utmanande så kan detta göra så att personen väcker 

uppmärksamhet och presterar bättre än vid en miljö som efterfrågar prestation som ligger 

långt under den egna förmågan. Detta kan i stället leda till ointresse och kan då ha en negativ 

inverkan (2).    
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Enligt en studie av Mortenson (37) beskrivs det att deprissionssymtom är sammanlänkade 

med att ha sämre rullstolsfärdigheter, något som de uttagna granskade artiklarna inte tar upp, 

och leder då till att personer mindre frekvent är deltagande i aktiviteter. Temat Att träffa 

andra med funktionshinder kan tolkas att genom att träffa andra personer med funktionshinder 

har en mer positiv effekt än vad de granskade artiklarna berättar. Många av deltagarna bland 

studierna berättar om vikten av att få träffa andra personer som också använder rullstol (26, 

32, 34) som redovisas under temat Möjligheter i omgivningen och subtemat Att träffa andra 

med funktionshinder. Att träffa en person som använder rullstol som är instruktör blev en 

skillnad mot att få träffa en instruktör som inte använder en rullstol. Detta beror på att även 

om en person instruerar i att använda en rullstol aldrig kommer att utveckla de färdigheter 

som en person som använder rullstol varje dag i sitt vardagliga liv. En person som använder 

rullstol har även en annan förståelse för andra rullstolsanvändare och kan lättare sätta sig in i 

hur det faktiskt är att ta in ny kunskap om färdigheter som en person som använder rullstol 

förväntas kunna (32). Interventioner som är riktade mot att förbättra självsäkerhet hos en 

person som använder rullstol kan leda till förbättringar i att förflytta sig i olika miljöer med 

rullstol (38). Genom att träffa andra med funktionshinder kan risken för att få 

deprissionssymtom i samband med brist på rullstolsfärdigheter minimeras (37). Mortenson 

beskriver vidare även att de fysiska strukturerna var bland det viktigaste vid förflyttning med 

hjälp av rullstol (37). Även rullstolsfärdigheter var den bästa faktorn vid fysiska hinder i 

miljön vilket visades ha en positiv effekt på förflyttning och delaktighet (37), medan självtillit 

beskrivs av Sakakibara et. al (38) att det är den viktigaste faktorn för att kunna förflytta sig i 

olika miljöer.  

Ett annat viktigt resultat som framkom från studierna var vikten av anpassningar i den fysiska 

omgivningen (24, 29, 30, 32). Deltagarna berättar om de vanligaste hinder de stöter på i den 

fysiska omgivningen där bland annat smala dörrar och korridorer och trånga badrum var det 

mest framträdande, både i hemmiljöer och på allmänna platser (24, 30, 32). Många gånger 

kan det vara en ekonomisk faktor som spelar roll vid anpassningar. Även om det viktiga för 

klienter är att genom bostadsanpassningar få känna sig självständig och inte behöva förlita sig 

på någon annan än sig själv så kan myndigheter sätta stopp för detta på grund av ekonomiska 

prioriteringar (29, 30, 32). I till exempel Sverige finns det lokala rutiner och regelverk som 

bestämmer över bland annat anpassningar och förskrivning av hjälpmedel, så som rullstolar 

(10). Detta är något som på andra platser proriteras bort av myndigheter (29), medan det i 

andra länder så som Kanada beskrivs att det är svårt att få bidrag till anpassning (24, 30).  

 

Resultaten av den här litteraturstudien kan bidra till att få arbetsterapeuter och andra 

professioner att förstå hur miljön kan påverka användandet av rullstol och att den gör det på 

ett flertal olika sätt. Det framkom i resultatet hur deltagarna upplever olika situationer och 

även vilka effekter det har för just de som använder rullstol. Detta kan underlätta 

förskrivningen av en rullstol eller andra förflyttningshjälpmedel då terapeuten kan få en ökad 

förståelse för hur användandet av rullstol kan underlättas.  

 

Metoddiskussion 

Den här litteraturstudien bygger på flera vetenskapliga artiklar som anses relevanta för just 

detta ämne då de alla handlar om rullstolar och användarnas erfarenheter av att påverkas av 

miljön i sitt användande av rullstol. Artiklarna granskades utifrån syftet med studien och 

därefter skrevs resultaten från studierna ner som kunde jämföras med varandra. Resultatet är 

relativt generaliserbart då de tio artiklar som är inkluderade kommer från olika kulturer och 

delar av världen, Sverige (29), Kanada (24, 25, 30, 35), Norge (26, 31), Danmark (32), 

Storbritannien (33) och USA (34). Då artiklarna kommer från olika länder bidrar det till att 
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denna litteraturstudie ser personers upplevelser från olika kulturer och kontexter. Detta kan 

bidra till en bred variation hos deltagarna i studierna vilket resulterar i att resultatet blir mer 

överförbart. Kielhofner (2) menar att kulturen influerar inte bara vad som finns i miljön utan 

också hur personer är benägna att interagera med miljön. 

Valet att göra en litteraturstudie med kvalitativ ansats är relevant då detta har till syfte enligt 

Friberg (21) att ge en ökad förståelse för ämnet. Studien gjordes med ett induktivt tänkande då 

det inriktar sig på att tolka och förstå människors upplevelser av sin omvärld och därefter 

omvandla det till ord (23). Enligt Friberg (21) görs en kvalitetsanalys av vetenskaplig 

litteratur för att fastställa kvaliteten hos studierna. Detta påpekar hon att det inte är detsamma 

som evidens utan i kvalitativa studier används som en vägvisare vid vidare vårdarbeten, då det 

kan ge vidare frågeställningar och forskning (21). Den här litteraturstudien skulle förslagsvis 

kunna användas som underlag för vidare forskning. Studier skulle kunna göras om hur övriga 

miljöfaktorer, till exempel ekonomiska och politiska faktorer påverkar både den fysiska och 

sociala miljön för personer som använder rullstol. För att göra denna litteraturstudie bredare 

hade dessa övriga faktorer kunnat tas med men valdes bort då de fysiska och sociala 

miljöfaktorerna är mer centrala delar i MOHO (2).  

 

Sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i de två databaserna Cinahl Plus With Full Text 

och Medline för att de båda har vetenskapliga tidskriftsartiklar inom områden som omvårdnad 

och arbetsterapi (23). En sökning av fritext kunde ha gjorts för att säkerställa att alla relevanta 

artiklar kom med i urvalsprocessen. Detta gjordes inte då författaren ansåg att de redan valda 

artiklarna efter sökning med hjälp av ämnesord uppfyllde syftet med sökningen och ansågs 

täcka det valda området väl. Efter en pilotsökning gjordes bedömningen att detta var det bästa 

alternativet för antal relevanta resultat vid sökningen. Ämnesorden för de olika databaserna 

var inte desamma, därav blev ämnesordet ”qualitative studies” vid Cinahl och ”qualitative 

research” vid sökningen på Medline.  Detta bedömdes inte göra någon skillnad då de har 

samma betydelse.  

 

Inklusions och exklusionskriterierna hjälper till så att sökningen och urvalet inriktas på 

relevanta artiklar (23) vilket i den här litteraturstudien var artiklar som handlade om personer 

som använder rullstol och hur de påverkas av miljön på olika sätt. Studier som är publicerade 

mellan åren 2000-2014 togs med då äldre studier inte ansågs intressant och relevant. Valet att 

endast ta med kvalitativa studier gjordes för att det finns likheter inom denna litteraturstudie 

och att det är erfarenheter som studerades och inte mätbara studier (23).   

För att kunna formulera teman för att presentera ett resultat i gjordes först en uppställning 

över artiklarnas resultat. Detta ordnades i två kategorier; fysisk miljö och social miljö. 

Anledningen till att detta inte blev de slutliga teman var att de sociala och fysiska 

miljöfaktorerna går in i varandra alltför mycket för att kunna hållas isär i de två kategorierna. 

Därför gjordes en ny kategorisering i form av positiva och negativa faktorer. Detta gjorde 

resultatet mer tydligt formulerat i form av möjligheter och hinder i miljön, något som är 

återkommande i MOHO (2).  

 

Slutsats 

Den här litteraturstudien beskriver hur användandet av rullstol kan påverkas av olika miljöer. 

Personer som använder rullstol påverkas på olika sätt beroende på miljö, både fysisk och 

social. En social miljö kan motivera en person att vilja utveckla sina färdigheter att ta sig fram 

med hjälp av rullstol medan en fysisk miljö kan påverka självständigheten och det egna 

självbestämmandet.  
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En fortsatt studie skulle kunna göras för att få en mer djupgående förståelse av erfarenheterna 

av att använda rullstol i de olika miljöerna och på vilket sätt det påverkar användandet och 

förflyttingen med hjälp av rullstol samt om de känslor, som utanförskap och stigmatisering 

som framkommer.  
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Bilaga  
Artikelmatris     

Författare 

Titel 

År 

Land 

Syfte Metod Resultat 

McMillen 

AM, 

Söderberg S 

 

Disabled 

Persons’ 

Experience of 

Dependence 

on Assistive 

Devices 

 

2002 

 

Sverige 

Att belysa 

funktionshind

rades 

erfarenheter 

av beroende 

av 

hjälpmedel. 

15 deltagare 

intervjuades 

med en 

narrativ metod.  

4 teman. 

 

1. Uppnå ett bättre liv.  

2. Hinder och begränsningar orsakade av 

hjälpmedel.  

3. Uppleva ett förändrat mottagande. 

4. En del av deltagarna ansåg att det finns 

problem som införts av samhället.     

Reid D, 

Angus J, 

McKeever P, 

Miller K-L 

 

Home Is 

Where Their 

Wheels Are: 

Experiences 

of Women 

Wheelchair 

Users 

 

 

2003 

 

Kanada 

Att undersöka 

erfarenheter 

av 

rullstolsburna 

mödrar i 

deras roll vid 

hushållsarbet

e och 

föräldraskap.  

11 kvinnor, 

djupgående 

intervjuer. 

3 teman.  

 

1. Utrymmet begränsar personligt 

självbestämmande.  

2. Förespråk för strategier för att säkra 

lämpliga bostäder.  

3. Min rullstol, min befriare, känsla av 

bekvämlighet.  

Standal Ø, 

Jespersen E 

 

Peers and 

Resources for 

Learning: A 

Situated 

Learning 

Approach to 

Adapted 

Physical 

Activity in 

Att undersöka 

inlärningen 

som tar plats 

när 

människor 

med 

funktionhinde

r interagerar i 

ett 

rehabilitering

ssammanhang

. 

20 deltagare, 

djupgående 

intervjuer och 

observationer. 

Fenomenologis

k 

4 teman.  

 

1. Lära tillsammans.  

2. Förstå min kamp.  

3. Få en måttstock.  

4. Hjulen är mina skor.  
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Rehabilitation 

 

2008 

 

Norge 
Wearmouth 

H, Wielandt T 

 

‘Reserve is no 

place for a 

wheelchair’: 

Challenges to 

consider 

during 

wheelchair 

provision 

intended for 

use in First 

Nations 

community 

 

2009 

 

Kanada 

Förståelse för 

de 

efterrehabilite

rings 

upplevelser 

av urinvånare 

med 

ryggmärgsska

da som 

återvände att 

bo på reservat 

som använder 

rullstol.  

7 deltagare, 

kort 

demografiskt 

frågeformulär 

och 

semistrukturer

ad intervju. 

Deltagarna var positiva till sin rullstol då de 

fick känslan av oberoende vid aktiviteter i 

vardagslivet. Som att kunna gå ut men svårt 

i vissa miljöer då rullstolen är stor och svår 

att förflytta sig i till exempel kök och 

tvättstuga där inga anpassningar gjorts.  

Vissa deltagare kan inte flytta hem på grund 

av att husen är belägna på prärien där 

familjemedlemmar bor cirka 200 meter isär 

och det är grova fält med mycket gropar 

mellan dem.  

Rullstolen gör det även svårt att delta i 

kulturella ceremonier där de ofta hålls i 

hyddor som är små.   

Rousseau-

Harrison K, 

Rochette A, 

Routhier F, 

Dessureault 

D, Thibault F, 

Cote O 

 

Perceived 

impacts of a 

first 

wheelchair on 

social 

participation 

  

2011 

 

Kanada 

Att 

dokumentera 

upplevda 

effekter av 

användandet 

vid dagliga 

aktiviteter 

och sociala 

roller efter 

erhållande av 

en första 

manuell eller 

elrullstol.  

10 deltagare, 

semistrukturer

ade intervjuer. 

4 teman.  

 

1. Förändringar i dagliga aktiviteter 

2. Förväntningar som inte blivit uppfyllda.  

3. Påverkan på sociala roller.  

4. Emotionella förändringar.     

Hjelle K M, 

Vik K 

 

The ups and 

downs of 

social 

participation: 

experiences of 

Personer med 

funktionshind

ers 

erfarenheter 

av deltagande 

i samhället.  

6 deltagare, 

diskussioner i 

fokusgrupper. 

3 kategorier.  

 

1. Vara engagerad.  

2. Vara en medlem i samhället.  

3. Interagera som medborgare.   
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wheelchair 

users in 

Norway 

 

2011 

 

Norge 
Blach Rossen 

C, Sørensen 

B, Würtz 

Jochmusen B, 

Wind G 

 

Everyday life 

for users of 

electric 

wheelchairs – 

a qualitative 

interview 

study 

 

2012 

 

Danmark 

Hur 

användare 

upplever sin 

vardag och 

hur elrullstol 

påverkar sina 

dagliga 

sysselsättning

ar. 

9 deltagare, 

semistrukturer

ade intervjuer 

och 

observation.  

4 teman.  

 

1. Funktionaliteten för rullstolen.  

2. Rullstolen som en förlängning av 

kroppen.  

3. Rullstolen och det sociala livet.  

4. Rullstolen och identitetsfrågor.  

Stephens C, 

Neil R, Smith 

P  

 

The perceived 

benefits and 

barriers of 

sport in spinal 

cord injured 

individuals: a 

qualitative 

study 

 

2012 

 

Storbritannien 

Att undersöka 

vad personer 

med 

ryggmärgsska

da uppfattar 

som fördelar 

med att vara 

med i en 

organiserad 

sport och 

identifiera 

hinder för 

deltagarna.  

7 deltagare, 

semistrukturer

ade intervjuer. 

4 teman för fördelar.  

1. Socialisering.  

2. Självkänsla.  

3. Fysisk utmaning.  

4. Känslomässiga fördelar.  

 

5 teman för hinder.  

1. Organisatoriska.  

2. Medicinska.  

3. Emotionella.  

4. Brist på information.  

5. Synpunkter från andra.  

Machida M, 

Irwin B, Feltz 

D 

 

Resilience in 

Competitive 

Athletes With 

Spinal Cord 

Injury: The 

Role of Sport 

Att undersöka 

återhämtnings

förmåga 

processen av 

sportdeltagare 

med 

ryggmärgsska

da och 

idrottens roll 

för deltagare i 

12 män, 

semistrukturer

ade 

fenomenologis

ka intervjuer. 

7 teman.  

 

1. Tidigare erfarenheter.  

2. Störningar/störande känslor.  

3. Fler typer av stöd.  

4. Speciella möjligheter och erfarenheter.  

5. Olika beteendemässiga och kognitiva 

copingstrategier.  

6. Motivation att anpassa sig.  

7. Vinster på återhämtningsprocessen.  
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Participation 

 

 

2013 

 

USA, Japan 

återhämtnings

processen. 

Korotchenko 

A, Hurd 

Clarke L 

 

Power 

mobility and 

the built 

environment: 

the 

experiences of 

older 

Canadians 

 

2014 

 

Kanada 

Att undersöka 

äldre 

personers 

upplevelser 

av att 

använda 

elrullstol och 

skotrar inom 

ramen av den 

byggda 

miljön. 

29 deltagare, 

kvalitativa 

intervjuer. 

Användandet av eldrivna rullstolar har 

främjat deltagarnas självständiga rörlighet 

och underlättat ett självständigt liv. 

Rullstolen gjorde även att de kunde utföra 

dagliga rutiner och delta i sociala och 

fysiska aktiviteter som de annars inte kunde. 

Även om den eldrivna rullstolen många 

gånger var ett hinder i olika miljöer med 

hänsyn till dess vikt och storlek.  

Vanliga hinder i den fysiska miljön upplevs 

vara smala korridorer, dörrar och hissar, 

ojämna vägar, saknad av ramper, kort tid vid 

trafikljus och otillgänglig kollektivtrafik. 

Detta leder till förlust och isolering på grund 

av fysisk utanförskap. Känslor av att vara 

ovälkommen och oönskad i samhällsmiljöer 

var vanligt.  

 


