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Abstract: 
Bakgrund: Bakgrunden innehåller dels fakta om ryggmärgsskador och deras förekomst, dels 
förklaringar av begreppet livskvalitet och i viss mån även begreppet hälsa. Livskvalitet visade sig 
vara ett mångdimensionellt begrepp med många olika förklaringar och betydelser. 
Syfte: Att belysa livskvalitet hos personer med förvärvad ryggmärgsskada. 
Metod: Studien grundas på tre självbiografiska böcker och är en kvalitativ litteraturstudie. I 
studien kombineras Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys med WHO:s mätinstrument 
för livskvalitet – WHO Quality of Life (WHOQOL). 
Resultat: I resultatet användes WHOQOL:s områden för att bilda de sex kategorierna: Psykisk 
hälsa, Sociala relationer, Miljö, Grad av självständighet, Kroppslig hälsa och Religion. Under 
dessa kategorier framkom olika subkategorier.  
Slutsats: Att belysa livskvalitet är svårt då det är ett värderande begrepp och frågan är om andra 
än personen själv kan bedöma sin livskvalitet. 
 
Nyckelord: Belysning, Förvärvad ryggmärgsskada, Livskvalitet, Självbiografi, WHOQOL. 
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Inledning 
 
Att drabbas av en ryggmärgsskada innebär en dramatisk omställning. Från att obehindrat 
kunnat utföra alla de aktiviteter som tillhör ett normalt liv, till ett liv där även enkla 
vardagsaktiviteter blir en utmaning. Förutom en större eller mindre 
förlamning/känselnedsättning i kroppen tillkommer ofta olika störningar t.ex. att inte kunna 
sköta urinering, tarmfunktion och/eller sexualfunktion. Dessa funktionsbortfall tillsammans 
med bland annat frekvent förekommande smärta, spasticitet och trycksårsproblematik blir en 
tung börda att bära såväl för den skadade som anhöriga och vänner. Vi som sjuksköterskor 
måste förstå hur vi på bästa sätt ska bemöta en människa som har upplevt ett stort trauma som 
en förvärvad ryggmärgsskada innebär. I Sverige är ca 5000 personer drabbade av en 
förvärvad ryggmärgsskada. Vad är livskvalitet för dessa personer? Hur upplever de sin 
livskvalitet? Vad är viktigt för att de ska känna att de har livskvalitet i sina liv? Detta kommer 
vi att försöka belysa i vår studie.  
 
Bakgrund 
 
Förvärvad skada 
 
Krogstad (2001) skriver att en förvärvad skada är en skada som uppkommer efter de första 
levnadsåren, det vill säga till dess har utvecklingen varit normal, men efter skadan blir 
utvecklingen annorlunda. Det kan innebära olika funktionshinder beroende på var i kroppen 
skadan sitter (a.a.). 
 
Ryggmärgen 
 

Ryggmärgen förbinder hjärnan med det perifera 
nervsystemet och är ungefär lika tjock som ett 
lillfinger. Nerverna badar i cerebralspinalvätska och är 
inpackade i ryggmärgshinnor i ryggmärgskanalen. 
Från ryggmärgen går det ut ryggmärgsnerver eller 
spinalnerver. Nerverna har fått sitt namn efter vilken 
nivå de utgår från i ryggmärgen. Det finns 8 par 
halsnerver (cervikala), 12 par bröstnerver (thorakala), 5 
par ländnerver (lumbala), 5 par korsnerver (sekala) och 
ett par svansnerver (coccygeal). 
Spinalnerverna innehåller både sensoriska och 
motoriska fibrer. Alldeles intill ryggmärgen delar 
nerverna upp sig till en främre och en bakre rot, de 
sensoriska fibrerna går in i ryggmärgen via bakhornet 
och de motoriska fibrerna lämnar ryggmärgen via 
framhornet. De sensoriska fibrerna leder impulser från 
sinnescellerna i hud, muskler, senor, leder och inälvor 
till ryggmärgen. De motoriska fibrerna går till 
skelettmuskulaturen. Nerverna korsar varandra 
antingen i hjärnstammen eller i ryggmärgen. Detta 
betyder att impulser från vänster kroppshalva går till 
höger hjärnhalva och viceversa (Haug, Sand & 
Sjaastad, 2003). 
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Ryggmärgsskada 
 
Uppskattningsvis lever ca 5000 personer med en förvärvad ryggmärgsskada i Sverige. 
Ytterligare 120 personer drabbas varje år. Cirka 50-70 % är yngre än 30 år vid skadetillfället 
och 80-85 % av alla skadade är män. Denna könsuppdelning återspeglar ett högriskbeteende 
som är vanligt hos yngre män. Trafikolyckor är den vanligaste orsaken till akut 
ryggmärgsskada och utgör ca 40-50 % av fallen. Olyckor relaterade till arbete, 
fritidsaktiviteter, fall samt kniv- och skottskador är andra vanliga orsaker (Holtz & Levi, 
2006). 
 
Beroende på vilken nivå skadan sitter i ryggmärgen får individen olika handikapp, av typen 
förlamning och/eller känselbortfall. Uppskattningsvis drabbar 55 % av de traumatiska 
skadorna halskotpelaren, resterande skador drabbar bröstryggen, övergången mellan bröst och 
ländryggen eller nedre ländryggen. Skador runt bröstryggen leder oftare till kompletta skador 
än i övriga nivåer samtidigt som prognosen för viss återkomst av neurologisk funktion är 
bättre ju högre upp i ryggmärgen skadan är lokaliserad (Holtz & Levi, 2006). 
 
Om skadan ligger så högt som C4-C5 (se bild1) kan både armar och ben bli förlamade, detta 
kallas tetraplegi. Om skadan är komplett kallas det för plegi, dvs. att funktionen nedanför 
skadan inte går att återfå. Pares innebär inkomplett skada, dvs. att en viss neurologisk 
funktion finns nedanför skadenivån. Tetra innebär att både armar och ben är drabbade medan 
para innebär att bara de nedre extremiteterna är drabbade (Holtz & Levi, 2006). 
 
Vid en komplett ryggmärgsskada har personen ett totalt bortfall av viljestyrda rörelser och 
känsel nedanför skadenivån, samt kontrollen över eliminationsprocessen. 
Det finns tre typer av inkompletta ryggmärgsskador: 

- Anterior cord syndrom, som innebär bortfall av motorik, känsel för smärta och 
temperatur nedanför skadenivån. Baksträngsbanorna är dock bevarade, dvs. personen 
har kvar känsel för vibration och ledsinne. 

- Central cord syndrom, som innebär nedsatt kraft och känsel för smärta och temperatur 
i de övre extremiteterna. 

- Brown-squard, som är en halvsidig ryggmärgsskada med förlamning nedanför 
skadenivån på samma sida samt bortfall av känsel för vibration och ledsinne. Nedsatt 
känsel för beröring och temperatur på kontralaterala sidan nedanför skadenivån. God 
motorik kontralateralt (Internetmedicin, 2008). 

 
Händelseförloppet efter en ryggmärgsskada delas upp i en primär, en sekundär och en kronisk 
fas. Den primära fasen medför direkt mekaniskt våld mot nervvävnad och blodkärl. Dessa 
skador betraktas som irreversibla. Den sekundära fasen påbörjas inom några minuter till dagar 
efter skadetillfället, här kan flera faktorer bidra till fortsatt destruktion av vävnaden som 
inflammation eller ödem. Om en korrekt behandling sätts in snabbt kan skadorna i den 
sekundära fasen minimeras. Den kroniska fasen kan ta allt från dagar till år eftersom alla 
celler, receptorer och jonkanaler försöker återställa sina funktioner (Holtz & Levi, 2006). 
 
Holtz och Levi (2006) skriver att även om den ryggmärgsskadade är väl rehabiliterad så finns 
det en ökad livslång risk för komplikationer, därför bör sjukvården noggrant följa upp dem 
genom regelmässiga kontroller där sjukvården arbetar med att förebygga ohälsa genom 
preventiva och hälsopromotiva insatser. Författarna skriver vidare att dessa komplikationer 
kan ha en negativ inverkan på dens livskvalité och hälsa (a.a.). 
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Hälsa 
 
Hälsa definieras inte bara som frånvaro av sjukdom utan även en komplett form av fysisk, 
psykologisk och socialt välbefinnande enligt WHO (1997).  
Ewles och Simnett (2005) skriver att WHO har identifierat nyckelaspekter på begreppet 
hälsa: 
 ”…att hälsa betraktas som den grad i vilken individer eller grupper är kapabla att, å 
ena sidan, förverkliga sina mål och tillfredsställa sina behov och, å andra sidan, 
förändra eller hantera sin omgivning. Hälsa ska således betraktas som en resurs i det 
dagliga livet, inte som livets mål; det är ett positivt begrepp som betonar sociala och 
personliga resurser så väl som fysisk kapacitet.” (Ewles och Simnett, 2005, s. 21) 
 
Hälsa är ett komplext begrepp som har olika innebörder för olika individer. Graden av hälsa 
är knuten till individens möjlighet att uppnå sin fulla potential som i sin tur styrs av en mängd 
olika faktorer: 

- Livsstilsfaktorer, dvs. individens levnadsvanor och hälsobeteenden. 
- Mer övergripande sociala, ekonomiska och miljörelaterade faktorer som tillgång till 

stödjande miljöer, arbete, inkomst och bostadsförhållanden (Ewles & Simnett, 2005). 
 
Kristoffersen (2000) skriver att hälsa kännetecknas av förmågan att motstå och anpassa sig till 
de belastningar som kommer i livet. Hälsa omfattar människans alla olika dimensioner, 
kroppslig hälsa knyts ihop med normal fysisk funktion, mental hälsa knyts samman med att 
förena motstridiga tendenser i sitt eget sinne och att kunna leva harmoniskt tillsammans med 
sina medmänniskor. Hälsa knyts till att fylla sin sociala roll och att personen kan fungera på 
ett socialt acceptabelt sätt och att personen trivs med sin situation. Den enskilda människans 
upplevelse av sin situation är starkt kopplad till hälsa eller frånvaron av hälsa. Hälsa består 
således av många olika delar. Även livskvalitet är en del av hälsan, eftersom den är beroende 
av hur personens vardagliga liv ser ut, bland annat den fysiska och psykiska hälsan (a.a.). 
 
Livskvalitet 
 
Hälsorelaterad livskvalitet varierar i sina definitioner, men Jain, Sullivan, Kazis, Tun och 
Garshick (2007) skriver i sin studie att hälsorelaterad livskvalitet är centrerad på patienten, 
som relaterar till de fysiska, sociala och psykologiska aspekterna av personens välmående. 
Personens välmående kan påverkas av sjukdom, funktionshinder och medicinsk behandling. 
De fortsätter med att ta upp att det är viktigt att mäta hälsa och livskvalitet tillsammans för att 
få ett helhetsperspektiv av personens liv så att variablerna kan förändras och öka personens 
livskvalitet (a.a.). 
 
Eftersom livet består av många dimensioner måste också livskvaliteten göra det, menar 
Klockars och Österman (1995). Som begrepp kan livskvalitet delas upp i struktur och 
innehåll. Strukturen är multidimensionell, eftersom livet är det. Livskvalitet är ett värderande 
begrepp, eftersom kvaliteten kan anses vara bättre eller sämre beroende på vilken 
utgångspunkt personen har. Den berörda individen kan ha synpunkter på sin livskvalitet 
medan samhället kan ha kriterier på vad som betraktas som acceptabel kvalitet. Strukturen av 
livskvalitet handlar om värderingar av personen i förhållande till miljön i ett tidsperspektiv. 
När det gäller innehållet i livskvaliteten skriver författarna om fyra huvudområden:  

- Objektivt bedömd beteendekompetens i vilket hälsa och funktionsförmåga ingår.  
- Subjektivt bedömd beteendekompetens.  
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- Den objektiva miljön.  
- Det psykiska välbefinnandet men även tillfredsställelsen med livet (a.a.).   

 
Enligt Lee och McCormic (2006) är livskvalitet en bred term som indikerar individens 
upplevelse av sitt dagliga liv, men som också ser till individens välmående och tillfredställelse 
med livet. Livskvalitet är hur individen själv bedömer sina nuvarande och framtida 
livsomständigheter. De har i sin studie kommit fram till att de faktorer som finns i begreppet 
livskvalitet är: hälsa, anställning, materiella tillgångar, upplevelsen av kontroll, socialt stöd 
och sociala förhållanden. Författarna skriver också att personer med ryggmärgsskada ofta inte 
får sina behov inom dessa faktorer uppfyllda och att individer med ryggmärgsskada ofta har 
en lägre livskvalitet än individer utan någon skada alls. Författarna skriver dock att personer 
med en ryggmärgsskada är generellt sett lyckliga och att de har en god livskvalitet (a.a.).  
 
Ventegodt (1998) skriver att tillfredsställelse i sitt liv är en del av livskvalitet. Dock är 
tillfredsställelse en liten och ytlig del av livskvalitet då den är väldigt anpassningsbar. Om 
t.ex. en person råkar ut för en olycka eller drabbas av en sjukdom så minskas personens 
livskvalitet tillfälligt men efter några år, om personen har accepterat sin nya situation och lärt 
sig leva med den, är livskvaliteten tillbaka på en likvärdig nivå som innan personen drabbades 
av sjukdomen eller skadan. Tillfredsställelse är en upplevd dimension av livskvalitet som 
kanske inte säger så mycket om livets verkliga kvalitet under ytan. Ventegodt har tre kriterier 
för att en person ska kunna uppleva livskvalitet. Trots att dessa kriterier är väldigt 
grundläggande kan de vara mycket svåra att uppnå i det dagliga livet, kriterierna är:  

- Att ha ett bra förhållande till sig själv.  
- Hur jag förhåller mig till andra personer.  
- En känsla av att syssla med något jag trivs med.  

I övrigt menar Ventegodt att livskvalitet är när personen kan bygga broar mellan den inre 
existensen och omvärlden och på så sätt samla den kraft personen har inom sig för att 
förverkliga sina drömmar (a.a.). 
 
Hammel (2007) har i sin studie letat upp tio faktorer som påverkar livskvalitet hos personer 
med en ryggmärgsskada, dessa är:  

I. Miljö/samhälle: Här finns faktorer som fysisk miljö, tillgänglighet till samhällets 
infrastruktur, den ekonomiska situationen, politik/byråkrati och rättigheterna till hjälp 
och bistånd.  
 

II. Nedsatt rörlighet/funktion: Att inte klara av sina dagliga behov själv, att behöva 
planera in allt och att vara beroende av andra och medicinska problem såsom smärta, 
spasticitet, urinvägsinfektioner och trycksår.  
 

III. Ta kontroll och ansvar: Att själv behöva ta kontroll över sin rehabilitering, 
livssituation och att det inte finns någon annan som kan ta tag i ens liv. Vad jag gör 
med min framtid är helt upp till mig. Livskvalitet är vad du gör det till.  

 
IV. Sysselsättning: Att vara upptagen, ha något att vakna för, upptäcka nya möjligheter, se 

nya meningsfulla aktiviteter i framtiden, kunna bidra med något, vara betydelsefull 
och känna ett värde som människa är olika faktorer som ingår i kategorin 
sysselsättning. 
 

V. Nya värderingar och perspektiv: Efter olyckan omprioriteras och omvärderas 
individernas värderingar, prioriteringar och många reflekterar över sitt livsvärde. 
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VI. Självkänsla: Att arbeta på att känna sig värdefull, att själv acceptera sin skada 

samtidigt som personen tillåter sig växa som människa, att låta sitt liv ta en ny 
vändning. 
 

VII. Relationer: Att se värdet av relationer med sin partner, familj, vänner och även i vissa 
fall sin assistent. Att bli bekräftad som den individ du alltid varit och kommer att vara. 
 

VIII. Skada och förlust: Under de närmaste månaderna och för vissa under flera år efter 
skadan finns en överväldigande känsla av förlust vilket gör att de undrar vad som 
kunde ha varit om de inte blivit skadade, om döden hade varit ett bättre alternativ och 
förlusten av sin identitet, vem är jag?  
 

IX. Kontinuitet: Få tillbaka sin vardag, livet har sin gilla gång, kunna se hur livet fortsätter 
och att normaliteten sätter in på nytt. 
 

X. Bra och dåliga dagar: Det identifieras av att de dåliga och de bra dagarna inte ändrat 
sig nämnvärt efter olyckan (a.a.). 

 
Nordenfelt (1991) granskar den subjektiva och den objektiva sidan av livskvalitet. I den 
subjektiva sidan finns upplevelse av välbefinnande och meningsfullhet. Till den objektiva 
sidan finns kroppslig hälsa, arbetssituation, bostadssituation och familjesituation. Förhållandet 
mellan den subjektiva och den objektiva sidan är komplicerad, faktorerna kan samverka med 
varandra, men behöver inte stå i direkt relation till varandra.  
Nordenfelt tycker inte att det är värt att diskutera livskvalitet i allmänhet utan vill som de 
flesta debattörer både inom politik, socialvård och hälsovård, att livskvalitet ska diskuteras 
utifrån välfärd, välbefinnande och hälsa (a.a.). 
 
World Health Organisation’s (WHO) definition av livskvalitet är individens uppfattning av 
sin position i livet i förhållande till den kultur och i det värdesystem som personen lever i och 
i relation till individens mål, förväntningar, normer och angelägenheter. Det är ett brett 
perspektiv där faktorerna fysisk hälsa, psykologisk hälsa, graden av självständighet, sociala 
relationer, personlig tro och de framträdande dragen i personens vardag, är en mycket 
komplex del av livskvalitet (WHO, 1997).  
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att belysa livskvalitet hos personer med förvärvad ryggmärgsskada. 
 
Metod 
 
Vi valde att göra en litteraturstudie vilken har baserats på tre självbiografiska böcker som 
analyserats kvalitativt.  
 
Dahlbergs (1997) beskriver att biografier utgör ett utmärkt material för analyser i syfte att 
beskriva hur dessa personer upplever världen. Dessa livsbeskrivningar innehåller oftast 
detaljerade och frikostigt beskrivna uppgifter som även är intressant för ett kvalitativt 
vetenskapligt syfte. Malterud (1998) skriver att kvalitativa metoder kan användas för att 
belysa olika problem, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder för att få större 
förståelse för varför människor handlar som de gör (a.a.). Forsberg och Wengström (2008) 
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skriver att en kvalitativ ansats fokuserar på att skapa mening och förståelse i människans 
subjektiva upplevelse av sin situation (a.a.). 
 
Datainsamlingsmetod 
 
Först söktes de självbiografiska böckerna i databasen Bibliotekskatalogen på Blekinge 
Tekniska Högskolas bibliotek, i Karlskronas Stadsbiblioteks databas Sök i vår katalog och i 
Lunds stadsbiblioteks databas Bibliotekskatalogen. Sökorden var ”självbiografi” och 
”förvärvad skada”. På dessa sökningar fanns inga relevanta träffar. Då kontaktades 
bibliotekarierna på Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona och Lunds stadsbibliotek för att 
få hjälp och vi frågade också familjer och vänner om de visste någon bok på temat 
självbiografisk bok och förvärvad skada. Då hittades sju böcker, varav fem handlade om 
ryggmärgsskador. Därför beslöts det att ändra syftet från förvärvade skador till en förvärvad 
ryggmärgsskada. Av dessa fem böcker valdes sedan tre ut för att analyseras genom denns 
studiens inklusions- och exklusionskriterier. 
 
Inklusionskriterierna för de självbiografiska böckerna var att de var skrivna av personen som 
varit med om en olycka som lett till en förvärvad ryggmärgsskada och att individen berättar 
fritt om sitt liv efter olyckan. 
Exklusionskriterierna för de självbiografiska böckerna var att boken var spökskriven, 
utgjordes av kompendier med flera korta berättelser från personer som fått en förvärvad 
ryggmärgsskada, eller gällde skador som har påverkat den kognitiva förståelsen och skador 
som var medfödda. 
 
Resumé av de självbiografiska böckerna 
 
Jörgen Nilsson (1997) – En Crossad Dröm 
 
Här berättar Jörgen om kraschen och det dramatiska ögonblicket när han direkt insåg att han 
var förlamad, ett par dagar efter han fyllt 30 år. Boken tar läsaren med sig från smärta och 
förtvivlan till glädje och framtidstro. Vi får följa rehabiliteringen och de tusentals 
träningstimmarna han kämpat sig igenom, en träning som skiljer sig milsvid från den träning 
han en gång lagt ner på motorcross. Det är en gripande berättelse med många delmål och 
utmaningar. Det handlar om viljan, drivkraften, att vända det omöjliga till möjligt, att inte ge 
upp, betydelsen av stöd från omgivningen och att mitt i allt detta kaos kunna skratta, skämta 
och ha roligt. 
 
Ulf Gustafsson (1981) – Det kunde vara du 
 
Ulf var 23 år gammal när han efter att ha dykt från en brygga blir totalförlamad. I boken 
berättar han osentimentalt om olyckan, vården och rehabiliteringen. Ulf tar även upp hur det 
var att flytta hem till föräldrarna efter olyckan och hur han förnekade sin egen existens tills 
han flyttade hemifrån och sakta kunde börja om. Han berättar om hur han pendlade mellan 
hopp och hopplöshet och den svåra anpassningen till ett liv som svårt handikappad. 
 
Peter Brusén (2005) – Livet, en gång till 
 
Peter var 53 år när han på en semesterresa bröt ryggen när han var ute och bodysurfade: Detta 
förändrade hans liv totalt. I boken berättar han om sin kamp mot smärta och sorg, han skildrar 
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även mötena med vården, rehabilitering, handikappomsorgen och försäkringskassan. Även 
hur det är att helt plötsligt känna sig utanför samhället och de svårigheter det bär med sig.  
 
Analysmetod 
 
WHO utvecklade 1997 ett mätinstrument för livskvalitet som heter World Health 
Organisation Quality of Life (WHOQOL) och som kan användas både i specifika kulturella 
grupper och för jämförelser internationellt. Det kan även användas för specifika 
patientgrupper t.ex. cancerpatienter, hivsmittade och ryggmärgsskadade. WHOQOL 
innehåller sex punkter som har använts i den här studien för att hitta beskrivningar av 
livskvalitet i texten (a.a.). 
 
WHOQOL (1997) Övergripande Livskvalitet och Hälsa 
1) Fysisk hälsa Energi och trötthet 

Smärta och obehag 
Sömn och vila 

2) Psykologiskt Kroppsbild och utseende/utstrålning 
Negativa känslor 
Positiva känslor 
Självkänsla 
Tankar, lärdomar, minnen och koncentration 

3) Grad av självständighet Rörlighet 
Dagliga aktiviteter 
Beroende av läkemedel och sjukvård/hjälp 
Arbetskapacitet 

4) Sociala relationer Personliga förhållanden 
Socialt stöd 
Sexuella aktiviteter 

5) Miljö Ekonomisk situation 
Frihet och fysisk säkerhet 
Tillgänglighet och kvalitet på/till hälso- och 
sjukvård 
Hemmiljö 
Möjligheten att lära sig nya saker och 
färdigheter 
Medverkan och möjlighet till återhämtning 
och fritid 
Fysisk miljö: klimat, föroreningar, ljus och 
trafik 
Transport 

6) Spirualitet/religion/Egen tro Religion, spirualitet och/eller egen tro 
 
I studien kombinerades Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys med WHO:s (1997) 
mätinstrument för livskvalitet (WHOQOL) för analysen av de självbiografiska böckerna.  

- Analysmetoden inleddes genom att böckerna lästes igenom individuellt med en öppen 
sinnesstämning.  

- Sedan lästes texterna på nytt individuellt för att ta ut manifesta meningsbärande 
enheter med hjälp av WHOQOL:s identifiering av vad livskvalitet är.  

- Därefter jämfördes de valda meningsenheterna, relevansen diskuterades och de som 
ansågs relevanta valdes ut.  
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- Sedan kondenserades meningsenheterna utan att de tappade sin innebörd eller 
förhållande till texten.  

- När kondenseringen var färdig kodades materialet. 
- Slutligen användes WHOQOL instrument igen för att kunna applicera deras områden 

som kategorier och subkategorier i den här studien. Några av subkategorierna i 
WHOQOL kom dock aldrig upp och exkluderades därför. Samtidigt fick nya 
subkategorier utvecklas därför att nya saker framkom.  

 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Subkategori 
”Efter flytten växte jag 
snabbt in i trygga rutiner 
trots att mycket var nytt och 
ovant. Det var en fantastisk 
känsla att till slut ha 
återvänt till det hus jag 
lämnat ett halvt år tidigare. 
Min livslust fick nytt 
bränsle, min kropp 
reagerade positivt av 
utmaningen att forma ett 
vanligt vardagsliv 
tillsammans med Lotta och 
barnen.” (Brusén, 2005, s. 
80) 

Det var en 
fantastisk känsla 
att ha till slut 
återvänt till mitt 
hem. Min livslust 
fick nytt bränsle 
och jag reagerade 
positivt på de nya 
utmaningarna, 
och att forma ett 
vardagsliv 
tillsammans med 
familjen. 

Utmaningar 
Normalitet 
Livslust 

Psykisk 
hälsa 

Självkänsla 

”Vi var några familjer som 
före olyckan umgicks och 
träffades hos varandra. 
Efter olyckan blev detta 
omöjligt på grund av att de 
andra familjerna – liksom 
vi – bodde högt och med 
trappor som gjorde det 
omöjligt för mig att besöka 
deras hem. Då beslöt vi att 
bilda ett matlag. Vi 
cirkulerade ansvaret för 
middag mellan familjerna, 
men tillagandet och ätande 
sker alltid hos oss. Så på 
det viset kan vi regelbundet 
träffas, äta mat, dricka vin 
och trivas tillsammans 
ändå.” (Brusén, 2005, s. 
146) 

Vi var några 
familjer som 
umgicks före 
olyckan, detta 
upplevdes nu som 
en omöjlighet. Vi 
beslöt oss för att 
skapa ett matlag, 
där vi alltid var 
hemma hos oss 
men turades om 
att laga maten. På 
detta sätt kunde vi 
fortsätta umgås. 

Gemenskap 
Miljö 
Tillgänglig-
het 
 

Sociala 
relationer 

Gemenskap 

”Jag förstod att jag inte 
kunde sitta här och läsa 
längre. Jag måste börja 
prestera resultat om jag en 
dag ville ha mitt 
självförtroende tillbaka.” 

Jag känner att jag 
inte kan sitta här 
längre, jag måste 
ta kontroll om jag 
vill ha tillbaka 
mitt 

Ta kontroll Grad av 
självstän-
dighet 

Självständig-
het 
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(Gustafsson, 1981, s. 91) självförtroende. 
Figur 1. Här är några exempel på analysen 
 
Kategori Subkategori 
Psykisk hälsa Insikt/bristande insikt  

 Hopp 
 Sorg 
 Framtid  
 Självkänsla  
 Ångest  
 Välbefinnande  
 Skam  
 Medbestämmande/Självbestämmande 
 Lidande  
 Egenkraft 

  
Sociala relationer Socialt stöd 

 Gemenskap 
 Utanförskap 
 Förhållande/sexuella relationer 
 Behov av hjälp 
  

Miljö Normalitet/vardag 
 Frihet 
 Hjälpmedel 
 Ekonomi 
 Hemmiljö 
  

Grad av självständighet Självständighet 
 Arbetskapacitet 
 Rörlighet 
  

Kroppslig hälsa Kontroll av kroppen 
 Smärta 
 Självupplevda kroppen 
  

Religion Existentiella tankar 
Figur 2. Följande kategorier och subkategorier kom fram i analysen. I bilaga 1 visas även 
antalet meningsenheter vi fick fram för varje subkategori. 
 
Resultat 
 
I analysen av de självbiografiska böckerna så användes WHOQOL:s sex områden: Psykisk 
hälsa, sociala relationer, miljö, grad av självständighet, kroppslig hälsa och religion. 
Områdena/kategorierna har sedan kompletterats med ett antal subkategorier.   
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Psykisk hälsa 
 
Psykisk hälsa framkom i vår analys som en av de största kategorierna. Efter att ha drabbats av 
en ryggmärgsskada är det inte konstigt att det väcker många tankar, känslor och funderingar 
var inte förvånande. Människan är en komplex varelse med många olika dimensioner. Den här 
kategorin innehåller medbestämmande, skam, välbefinnande, lidande, sorg, hopp, självkänsla, 
egenkraft och insikt/bristande insikt. 
 
Medbestämmande/Självbestämmande 
 
Känslan av att själv få bestämma eller åtminstone vara medbestämmande om vad som händer 
med ens kropp och i ens närhet uppger alla tre författarna som en mycket viktig del i deras liv 
och livskvalitet. Författarna diskuterar i sina böcker vikten av att bli tillfrågad om de vill gå 
med på en viss undersökning eller få förklarat vad som ska hända. De beskriver också vad de 
vill få ut av sjukvården. För att kunna behålla sin integritet måste sjukvårdspersonal förstå 
vikten av att förklara för vårdtagaren vad som händer och vad som komma skall; fråga om det 
är okej för den att medverka i sin vård och senare rehabilitering. 
 
”Otaliga kvinnor – hawaiianska och svenska har torkat mig i stjärten, tvättat mig överallt och 
fört in katetrar i min penis och skött mig i situationer som är de mest privata man kan tänka 
sig. Det har varit så ofrånkomligt att jag inte ens blev generad, utan bara djupt tacksam. Med 
ett annat bemötande skulle det kunnat ha känts kränkande. 
 Men jag uppfattade att personal alltid gjorde detta med full respekt oavsett om det var på 
Queens Hospital, Karolinska eller Frösunda. Men när personal ibland inte frågade om det 
var OK med damtrosor istället för kalsonger, då kände jag mig kränkt.” (Brusén, 2005, s. 
117) 
 
Skam 
 
Saker och ting kan hända som förändrar synen på det egna jaget och hur andra ser på en, 
vilket kan leda till att personen inte vill bli sedd offentligt. Det kan t.ex. vara att kissa på sig i 
offentliga sammanhang eftersom personen inte längre har kontroll över blåsfunktionen eller 
att träffa människor från förr och inte längre veta hur man ska förhålla sig till dem. 
 
”För sex veckor sedan tillhörde jag den studerande ungdomen – samhällets framtidshopp. 
Idag var jag ett socialfall – samhällets absoluta botten. Jag bad sjukgymnasten skuffa mej till 
någon undanskymd plats som man inte såg från gatan. Jag kände mej olustig till mods när 
folk såg på mej.” (Gustafsson, 1981, s. 51) 
 
Välbefinnande 
 
I analysen hittades beskrivningar av välbefinnande mest i löpande text och det var svår att ta 
på, men den fanns alltid där. Välbefinnandet går in i de små vardagssakerna som att kunna 
umgås med sina barn, träffa gamla vänner och sin familj, eller att få ta en dusch när man 
känner sig smutsig. Det kan även vara att klara av saker som man tidigare har gjort utan att 
tänka på det. Något som alla författarna tog upp var första gången de fick duscha eller bada 
efter olyckan, detta beskrevs som himmelriket på jorden. Det var ett stort steg på vägen till 
tillfrisknande. 
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”Idag är det roligare än någonsin att köra. Jag glömmer bort problemen med kroppen och 
värken försvinner för stunden.” (Nilsson, 1997, s. 224) 
 
Egenkraft 
 
När livet var orättvist och mörkret sänkte sig runt författarna, har de haft olika strategier för 
att ta sig ur mörkret, en överlevnadsstrategi kom i kraft.  Någon hade sjukgymnastiken som en 
överlevnadsstrategi, en annan synade sig själv för att hitta kraften att vilja leva samtidigt som 
han skrev att rehabiliteringen hjälpte enormt mycket, den tredje klurade ut en egen 
livsfilosofi. När de väl hittade sin egenkraft verkade de känna sig mer levande och kunde 
lättare acceptera vad som hade hänt dem. 
 
”Jag förlorade fotfästet när mitt liv kom i skuggan och smärtan svärtade min tillvaro. Jag var 
tvungen att stanna upp för att gripa tillbaka livet. Jag ville inte bli ett offer, att låta vågen som 
krossat mig skada mig än mer än vad den redan gjort. Det blev samma omständigheter som 
höll på att utplåna mig som människa som också gjorde att jag kunde växa igen och lämna 
skuggan.” (Brusén, 2005, s. 11) 
 
Framtid 
 
Hur ska framtiden bli och hur ska det gå när jag blir gammal? De tre personerna lever i en 
ovisshet som börjar direkt efter olyckan och sträcker sig flera år framåt. Först började oron för 
framtiden: 
Hur ser min skada ut, kommer jag kunna gå igen, kommer jag kunna leva ett normalt liv med 
allt vad det innebär, kommer jag kunna bo kvar hemma? Det var många tankar och 
funderingar kring dessa frågor. Efter hand som tiden gick ändrades frågornas karaktär. Några 
blev besvarade men en fråga som består flera år efter olyckstillfället är: Hur ska det gå när jag 
blir gammal? 
 
”Några år har gått och skadan ockuperar mig fortfarande, men inte alls så intensivt som 
tidigare. Det som varit oskarpt har blivit tydligare. På samma sätt som när jag håller ett 
föremål mycket nära ögat, så begränsar den hela det synfältet men jag ser både mer och 
tydligare när föremålet förs allt längre från ögat. Förr var jag rädd för att dö, men inte att bli 
gammal. Idag är jag inte rädd för att dö, men för att bli gammal.” (Brusén, 2005, s. 193) 
 
Insikt/bristande insikt 
 
Direkt efter olyckan fanns det både en känsla av att det här inte bådar gott och en känsla av att 
det här löser jag. Insikten kom för de tre författarna vid olika tillfällen i deras liv men när 
insikten väl kom kunde de acceptera sitt öde och fortsätta framåt.  
 
”Man hade helt enkelt bara ett liv och det var lika bra att leva det och se vart det ledde.” 
(Gustafsson, 1981, s. 62) 
 
De tog upp olika exempel i sina böcker om att de inte förstod eller inte ville förstå att livet 
hade ändrat sig. De skulle nu komma behöva kompromissa vissa drömmar och vardagssaker. 
 
”- Ska ni inte tippa mig idag? Frågade jag.  
Mimmi tittade på mig med en undrande min. 
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- Du är inte riktigt klok. Ingen har tidigare bett om att få bli tippad en julafton. Det är en 
ledig dag för alla patienter, sa hon och skakade på huvudet. Tidigare på dagen hade jag blivit 
irriterad över att sjukgymnasten inte dykt upp till morgonpasset. Jag hade fortfarande inte 
gett upp hoppet om att vara i form till VM-premiären och därför hade jag inte råd med några 
vilodagar.” (Nilsson, 1997, s. 87) 
 
Självkänsla 
 
Självkänslan pendlade fram och tillbaka, den hade fått sig en ordentlig törn av skadan. 
Personen får återigen söka efter vem han är och vad han har för plats i samhället; han måste 
återerövra sin identitet. Kommer handikappet att vara den jag är eller bara en del av mig? 
Rädslan för att vara annorlunda och inte veta vad det kommer att innebära. Hur kommer 
omvärlden se på mig, kan de höra över telefonen att jag är handikappad? Det är många steg 
för att åter kunna känna sig som en hel människa. 
 
”Men varför var jag inte nöjd och översvallande? Jo, därför att det fanns en röst inom mej 
som sade att det hade varit rätt och riktigt om det hela hade blivit ett fiasko. Den rösten 
representerade en gnagande oro som hade ätit mej inifrån i tre år. Nu fick den tji och det 
kunde den inte smälta. Jag kunde inte negligera rösten. Men jag kunde presentera ett bevis 
för den. Stol-bordet existerade och fungerade! Jag fylldes långsamt av jubel.” (Gustafsson, 
1981, s. 98) 
 
Lidande 
 
I och med olyckan upplever författarna ett lidande då de helt plötsligt inte längre kan klara sig 
själva utan hamnar i en beroendeställning. Där de hela tiden behövde be om hjälp; detta kunde 
leda till att de ifrågasatte sin identitet. De beskriver att helt plötsligt inte kunna tvätta sig själv 
i de nedre regionerna eller gå på toaletten själv är oerhört förnedrande och jobbigt. 
 
”Jag skäms över mej själv för att jag är så hjälplös. Jag genomlever en oupphörlig 
förnedring eftersom jag inte kan sköta ens min intimaste hygien. Jag kommer aldrig att kunna 
leva ett eget liv. Jag kommer alltid att var en belastning för andra. Jag har nästan förlorat 
min värdighet”. (Gustafsson, 1981, s. 35) 
 
Ångest 
 
Författarnas ovisshet verkade föda mycket ångest. Att inte veta hur livet kommer att bli, hur 
det kommer att gå för mig och min familj. Ångesten kunde sitta i olika länge hos författarna, 
vissa upplevde ångest under längre tid och behövde bearbeta den, någon annan kände 
ångesten av och till. En av författarna beskriver att det ibland hade känts som att döden skulle 
vara det bättre alternativet. 
 
”Med samma sanning som fotografen fångar ögonblicket trodde jag plågan skulle bli mitt 
framtida liv. Varje morgon när jag vaknade måste jag svälja mitt förtvivlande skrik. Ett skrik 
över att ligga hjälplös mellan två gallergrindar utan att kunna röra något förutom mitt huvud. 
Jag hade svårt att härbärgera smärtan och jag svalde skriket till den stund jag kunde skriva 
denna bok.” (Brusén, 2005, s. 39) 
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Sorg 
 
Sorgen av vad som kunde ha varit, om vad man har förlorat kommer fram i analysen. Det 
handlar både om att sörja sin kropp och de funktioner som har försvunnit och kanske aldrig 
återkommer, att sörja sin kroppskontroll, att vara självständig, att kanske inte kunna fortsätta 
det sexuella samlivet med sin partner. Sorgen var tryckande efter olyckan, men verkade 
minska på vissa områden allt eftersom tiden gick. 
 
”Trots stora svårigheter ville jag ändå sätta mig på sadeln, lägga händerna på styret och 
drömma mig bort en stund. Saknaden var enorm och det var omöjligt att hålla tillbaka 
tårarna”. (Nilsson, 1997, s. 189) 
 
Hopp 
 
Hoppet lever alltid kvar. Även i de mörkaste stunder finns hoppet där. Hoppet innehåller både 
drömmen om att kunna gå igen, tävla igen och att forskningen ska gå framåt så att en ny 
teknik kommer fram som kan återställa ryggmärgen. De skriver att de aldrig ska ge upp helt 
eller sluta drömma.  
 
”Men jag kan inte bara ligga här och vänta på ett mirakel. Tid är utveckling och jag skall ge 
utvecklingen inte en utan alla chanser! Inget kommer ju gratis!” (Gustafsson, 1981, s. 36) 
 
Att hitta nya målsättningar och nya drömmar gör att livet kan fortsätta framåt. Hoppet kan 
också vara de små sakerna som att börja återgå till de gamla vanorna, att drömma sig bort 
eller att börja planera en resa. 
 
”Tidigare läste jag alltid DN:s resebilaga med stort intresse och varje helg var vi – i fantasin 
– ute och reste till världens alla hörn. Efter olyckan lade jag undan den, men idag har jag 
börjat bläddra i den igen.” (Brusén, 2005, s. 99) 
 
Sociala relationer 
 
Sociala relationer var den näst största kategorin analysen kom fram till. Olika förhållanden 
och stöd från sina medmänniskor är viktigt för människan eftersom hon är en social varelse; 
att vara en del av en gemenskap får människor att må bra. Kategorin innehåller: Förhållande 
& Sexuella relationer, utanförskap, gemenskap, socialt stöd och behov av hjälp. 
 
Förhållande & Sexuella relationer 
 
Analysen visade att förhållanden och de sexuella relationerna ändrades efter skadan till något 
annat. De som levde i fasta förhållanden skriver att kärleken växte och fördjupades samtidigt 
som de även fick lära sig ny sinnlighet. Förhållandet förblev detsamma samtidigt som det 
växte. Författaren som var singel vid olyckan beskrev att han hade svårt att se sig själv som en 
sexuell varelse och att förstå att någon kunde vara intresserad av honom som person. Även 
han hittade kärleken i ett senare skede i sitt liv; detta fungerade i hög grad enligt honom. 
 
”Enbart fysiska erfarenheter som saknar passion och värmen har litet värde utan ger bara ett 
kroppsligt självförtroende. Kärleken är därför ingen trofé i ett förutbestämt mönster utan 
finns för sin egen unika skull och med en egen säregen kraft. Ett bra sexualliv blir så mycket 
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mer än ett samlag när sinnligheten långsamt får finna nya erotiska öppningar. Att ligga helt 
stilla i en omslukande varm famn, där läppar lätt vidrör varandra och varma andedräkter 
långsamt blandas föder en sensualitet som hela jag själv kan delta i trots att halva kroppen 
inte är närvarande. Då växer den mjuka subtila kärleken fram som når djupare när man kan 
älska även med ögonen, händerna och munnen och den hudvarma beröringen och lätta  
smaken av vanilj blir till djupa innerliga förnimmelser som kan sparas.” (Brusén, 2005, s. 
110) 
 
Utanförskap 
 
Utanförskapet var något som alla beskriver i mer eller mindre omfattning. Det handlar om att 
inte passa in i samhällets mall och att vara bunden till sitt funktionshinder. Medmänniskors 
enkelspåriga syn gör att de endast ser rullstolen och inte personen i den, eller deras okunskap 
föder fördomar och rädsla för nya möjligheter. Detta kan leda till att de känner sig isolerade 
och ensamma. Även i sjukvården kan denna enkelspårighet leda till att andra sjukdomar 
missas på grund av funktionshindret. En av författarna fick själv uppleva det.  
 
”Människorna verkade varma och självupptagna. De levde och jäktade i förvärvslivet, för 
familjen och för varandra. Vad hade jag mera gemensamt med dem? Jag som inte kunde 
sköta mig själv. Jag som var en belastning.” (Gustafsson, 1981, s. 51) 
 
Gemenskap 
 
Gemenskapen med sin familj och vänner berättade författarna mycket om. Stödet och 
kärleken de fick och upplevde, anpassningarna vännerna gjorde för att vänskapen skulle 
kunna fortsätta på lika villkor. Farbrodern som nu blev en mentor i en filosofisk diskussion 
som pågick i många år var ett av många exempel på gemenskap och som ledde till att 
författarna kunde känna sig trygga och älskade. 
 
”Det kändes skönt att ha mina nära och kära omkring mig. När vi fram på småtimmarna bröt 
upp rullades jag in till mitt rum följd av Malin som skulle övernatta i sin tältsäng bredvid mig. 
Våra familjer hade lagt ner mycket energi på att vi skulle få en rolig julafton tillsammans och 
den blev mycket lyckad. Vi somnade in nöjda och belåtna.” (Nilsson, 1997, s. 89) 
 
Socialt stöd 
 
Det sociala stödet innehåller allt från stödet från vänner och familj till stödet från 
arbetskamrater, sjukvård och försäkringsbolag. Att författarna kunde tala med dem runt 
omkring sig oavsett om det var frun, sjuksköterskorna, vännerna, psykologen eller kuratorn 
som gav stöd. Stödet kan vara att bara finnas till, samtala, eller ordna med det praktiska som 
sjukskrivningar och ekonomi.  
 
”Bemötandet visade inte bara att jag kunde få de insatser jag behövde, utan också det 
självklara i att lyssna, ta mig på allvar och möta mig och Lottas behov på ett öppet och 
medkännande sätt. De försökte inte ta över någon makt utan tvärtom jämnade ut den genom 
att förklara att jag också var en expert. Det är inte alls säkert att jag skulle behöva någon 
hjälp, men bara vetskapen om att det inte fanns några problem gjorde att jag kände mig 
lugnad. De bekräftade mig.” (Brusén, 2005, s. 177) 
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Behov av hjälp 
 
Efter olyckan behövde författarna olika mängder hjälp. Två av dem kunde hantera att de 
behövde hjälp medan en av dem inte visste hur han skulle tackla att ständigt behöva hjälp. 
Hans sätt att tackla situationen var att försöka vara till så lite besvär som möjligt, vilket 
resulterade att han inte längre kunde ta ett så enkelt beslut som vad han skulle äta.  
 
”Jag visste att min irritation ofta ökade i närheten av mina föräldrar. Jag kunde skylla det på 
att jag hade skuldkänslor gentemot dem, eftersom jag kände att jag var en belastning för dem 
eller eftersom jag var helt beroende av dem.” (Gustafsson, 1981, s. 88) 
 
Miljö 
 
Analysen visade att miljö hade stor inverkan på livskvaliteten, samtidigt som det var en stor 
kategori som innefattade subkategorierna: Ekonomi, hjälpmedel, normalitet/vardag, hemmiljö 
och frihet. 
 
Ekonomi 
 
Den ekonomiska situationen var en mycket viktig aspekt eftersom ekonomin påverkar 
personen i fråga och hans familj på många sätt. Det kan vara en förlorad inkomst på grund av 
sjukskrivning eller förtidspensionering, de merkostnader som tillkommer men även 
hjälpmedel som måste inhandlas och saker som måste anpassas. Även om kommun och 
landsting står för en del, så betalar de inte allt. Vid olyckstillfället kan en bra försäkring hjälpa 
till med ekonomin så att huset inte behöver säljas och flyg hem ordnas om personen i fråga 
skadas utomlands. 
 
”En annan aspekt på kostnader är de merutgifter som uppkommer i vardagen. En morgon såg 
jag att en av takpannorna hade blåst ner. Jag blev inte förvånad. Det hade blåst ganska 
ordentligt den natten. Jag satt och stirrade på hålet och funderade på hur jag skulle göra. Om 
det började regna skulle det definitivt inte vara bra. Oskadad skulle jag ha klättrat upp själv 
och lagt dit en ny takpanna. Det är ganska brant tak just där så jag ville varken att Lotta eller 
någon av våra vänner skulle klättra upp. Alltså måste jag anlita någon!” (Brusén, 2005, s. 
87.) 
 
Hjälpmedel 
 
Hjälpmedel kan både vara en trygghet och en otrygghet. Tryggheten kan vara att med sin 
rullstol kunna ta sig dit man behöver, med sin specialanpassade bil kan personen bli mer 
oberoende med allt vad det innebär för den. Hjälpmedel kan också skapa en otrygghet när de 
inte fungerar som de ska, eller när biståndshandläggaren inte godkänner de saker du tycker du 
behöver för att klara vardagen på ett säkert sätt. Det kan även vara saker som att kunna tappa 
sig själv på urin på ett diskret sett. 
 
”Med bilen kommer jag helt bekymmerslöst till mitt arbete varje dag och kan dessutom 
fungera som pappa och att hämta och skjutsa barnen till olika aktiviteter. Både Lotta och jag 
kan köra på semestern och vi kan spontant gå på bio. Bilen betyder kolossalt mycket för att 
kunna leva ett normalt liv och är egentligen lika nödvändigt hjälpmedel som rullstolen.” 
(Brusén, 2005, s. 83) 
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Normalitet/Vardag 
 
Att lära sig leva på nytt i sin vardag och återfå normaliteten i sitt liv är en del av 
rehabiliteringen. Du ska kunna fungera i din vardag utan större svårigheter eller mer 
hjälpinsatser än vad du behöver. Att åter ha något meningsfullt att fylla sin vardag med; det 
kan vara en hobby, ett jobb eller träning. Att lära sig nya saker och integrera dem i vardagen, 
det kan göra att personen får något annat att tänka på än olyckan och skadans konsekvenser. 
 
”Till sommaren väntar vi vårt första barn. Det ser jag fram emot med enorm glädje, 
tacksamhet och förväntan. Jag ska försöka bli en bra pappa och ge mitt barn en trygg och fin 
uppväxt precis som jag själv har fått. Det kommer att bli en stor utmaning och i 
fortsättningen, mitt främsta mål.” (Nilsson, 1997, s. 226) 
 
Hemmiljö 
 
Det var enligt författarna viktigt att hemmiljön var funktionell och fungerade bra i vardagen. 
Den representerar trygghet och ger en känsla av välbefinnande. En av författarna flyttade från 
sina föräldrar några år efter olyckan och det gjorde honom till en självständigare människa. 
De andra två författarna hade eget hem med partner sedan tidigare och även för dem innebar 
hemflytten och bostadsanpassningen att de kunde bli självständiga på nytt. 
 
”Min hjärna gick helt i baklås och jag skulle behövt minst en sömnlös natt för att kunna väga 
allt för och emot. Men min syster gjorde det enkelt för mej. Hon förklarade att vilket rum som 
helst kunde göras snyggt och trivsamt bara man hade fantasi och smak. Det avgjorde saken. 
Vi åkte upp igen ett par våningar till vårdarinnan för att tacka henne och för att meddela att 
jag ville ha det större rummet.” (Gustafsson, 1981, s. 103) 
 
Frihet 
 
Känslan av frihet, av att kunna göra vad man vill när man vill det, upplevs viktigt av 
författarna. 
 
”Eftersom uteluften verkade uppfriskande bad jag alltid att bli utkörd på balkongen så fort 
jag hade fått på mej kläderna. Ensamheten och den fria rymden omkring mej gjorde att jag 
genast kände mig bättre.” (Gustafsson, 1981, s. 62) 
 
Grad av självständighet 
 
Analysen visade att graden av självständighet var viktig för självkänslan och för att kunna 
utveckla sig själv vidare, att våga tro på sig själv. Faktorer som kan höja eller sänka graden av 
självständighet var arbetskapacitet, rörlighet, och hur väl personen kan klara sig på egen hand. 
 
Arbetskapacitet 
 
En sysselsättning eller arbete var viktigt för självkänslan, att känna sig duglig och/eller nyttig, 
att man bidrar med något. En av författarna tar upp att hans elitidrottskarriär tar slut i och med 
skadan, men att han kan hitta ny känsla av tillfredsställelse med att börja som tränare. En 
annan författare berättar att det inte var någon svårighet att gå tillbaka till arbetet, han fick till 
och med en befordran för att de vill ha tillbaka honom så snabbt som möjligt. Den tredje 
författaren studerade innan olyckan och kunde efter skadan inte först hitta något han kunde 
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göra eller var duktig på tills han kom på att han hade en talang för att skriva, han började 
översätta böcker för att börja tjäna pengar samtidigt som han ville skriva en filosofisk bok. 
 
”För mig var motocrossen inte bara ett arbete. Det var mitt liv. Om jag varit verksam inom 
någon annan yrkesgrupp hade jag förmodligen efter justeringar på arbetsplatsen, kunnat 
fortsätta karriären. Men inom elitidrotten är det annorlunda. När vi drabbas av svåra skador 
t ex en ryggmärgsskada, är den aktiva karriären över.” (Nilsson, 1997, s. 104) 
 
Rörlighet 
 
Kunna ta sig fram i samhället var viktigt, en sådan sak som en trottoarkant kan plötsligt bli ett 
stort hinder om du sitter i rullstol. Därför var det viktigt att lära sig leva i samhället efter sina 
nya förutsättningar. Under rehabiliteringen var det viktigt att våga pröva nya saker många 
gånger och inte fastna i sin rädsla för att misslyckas. 
 
”Det verkade för ett ögonblick som om mina steg var viktigare än Armstrongs första på 
månen. Och visst kändes det så just då.” (Nilsson, 1997, s. 96) 
 
Självständighet 
 
Att kunna ta hand om sig själv, att kunna fungera normalt i vardagen, att försörja sig. 
Självständighet är något en frisk människa tar för givet, men med en ryggmärgsskada blir det 
inte lika självklart, det blir något man får återerövra. Det var viktigt för livskvaliteten att klara 
av saker och ting självständigt, det gav en ökad självkänsla. Även om personen i fråga inte 
kan klara sig helt själv måste han kunna få bestämma över sig själv och göra vad han vill. 
 
”Jag påminns ibland om min utsatthet och hur plötsligt ett hinder kan uppstå. En gång hade 
en målare av misstag, tidigare under dagen, tryckt in nödknappen i hissen. När jag skulle gå 
och lägga mig vid 11-tiden på kvällen fick jag inte ner den från övervåningen. Vid ett annat 
tillfälle ramlade jag ur stolen när jag lutade mig för långt framåt för att ta uppe en sak från 
golvet. Vid båda tillfällena kom nattpatrullen och hjälpte mig inom en halvtimme.” (Brusén, 
2005, s. 81) 
 
Kroppslig hälsa 
 
Analysen visade att kategorin Kroppen är hur författarna upplever sin kropp, vilken kontroll 
de har av kroppen och dess funktioner. Det handlar även om smärta.  
 
Kontroll 
 
Den bristande kontrollen över kroppens funktioner visar sig vara en jobbig del, t.ex. då 
kroppen inte signalerar när den behöver sköta sina behov som att kissa. Två av författarna är 
helt inkontinenta med två olika funktionshinder. Den ena kan själv klara sina toalettbesök 
medan den andra behöver full assistans. Även den tredje uttrycker frustration då han har stora 
problem med magen. Alla har liknande känslor om den bristande kontrollen. Direkt efter 
olyckan var frustrationen störst, men med tidens gång har den dämpats lite. Andra funktioner 
har skadats, en av författarna har ingen temperaturkontroll vilket innebär att kroppen inte kan 
svettas från skadenivån och neråt. Det är farligt under sommarmånaderna då han lätt blir för 
varm och på vintern har han lättare för att förfrysa fötter och ben. Ett annat problem 
författarna kämpar med är spasticitet, den kommer och går. Den är bra på så sätt att musklerna 
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inte förtvinar helt, men dålig då den gör det svårare att sitta bra i rullstolen, klä på sig och 
träna. 
 
”Jag är helt inkontinent. Den bristande förmågan att känna gör att jag inte märker när jag är 
kiss- eller bajsnödig. Jag kan inte viljemässigt kontrollera det utan måste planera för det 
varje dag. Situationen är egentligen fullkomligt absurd. Nuförtiden kan jag, som en vuxen 
man, ibland sitta och vara glad över att jag inte kissat på mig. Jag känner mig som en 
tvååring samtidigt som jag ska fungera som en professionell person.” (Brusén, 2005, s. 103) 
 
Självupplevda kroppen 
 
Efter olyckan blev deras egen kropp en främling, vilket tvingade dem till att lära känna den 
igen. Skadan hade gett dem olika begränsningar som tog tid att acceptera och integrera med 
sin självupplevda kropp. Att inte kunna känna sina ben fastän du ser dem och kan känna dem 
med din hand. 
 
”Nu kändes det som om jag var fast i någon annans kropp. Den lydde mig inte och jag 
tvingades lära känna den på nytt.” (Nilsson, 1997, s. 101) 
 
Smärta 
 
Smärtan är en konstant kamp hos dem alla, den skiljer sig i intensitet dag för dag men den 
finns alltid någonstans i bakgrunden. Någon av författarna har aldrig velat ta en värktablett 
förutom i nödfall och har nu fått lära sig att ta dem för att orka med vardagen. Lederna stelnar 
till när de inte används dagligen och kan orsaka svår smärta vid påklädnad och dylikt eftersom 
lederna måste böjas då. Författarna har beskrivit att sjukgymnastiken har varit väsentlig och är 
fortfarande väsentlig för att träna, förebygga smärta och stelnad.  
 
”Jag har värk både i ryggen och i min högra armbåge. Medicinen lindrar lite men det onda 
försvinner aldrig helt. Före olyckan tänkte jag ibland på hur människor med kronisk smärta 
orkade stå ut. Nu har jag det själv – och man står ut. Smärtan var helt outhärdlig de första 
månaderna, men då hade jag också de brutna revbenen. Medan den psykiska smärtan är 
abstrakt och diffus så är den fysiska smärtan påtaglig – stingande, brännande, svidande men 
alltid en närvarande molande värk. Det är som att åka berg och dalbana – ofta finns den 
tydligt där, men ibland händer det att jag inte ens tänker på den.” (Brusén, 2005, s. 106) 
 
Religion 
 
Även om ingen författare skrev rent ut att de tror på Gud beskriver de alla att de tror på något, 
men vet inte vad. Den här kategorin handlar om deras existentiella tankar. 
 
Existentialism 
 
Många funderingar på vem jag är, vad har jag för plats i världen och varför har detta hänt just 
mig? Hur hade det varit om detta inte hade hänt mig? En av författarna skriver att han inte tror 
på Gud och att det inte var någon gudomlig plan som styrde. Tankarna kretsar kring om det 
var ett straff att han bröt ryggen och skulle det varit ett mirakel om han inte hade brutit den. 
Författaren kommer fram till att hans liv påverkas av de val han gör, att han bröt ryggen 
berodde på hur han valt att leva sitt liv. 
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”Mina ögon fuktades. Vad hade jag gjort för att råka ut för det här? Ett ögonblick senare 
hade jag samlat mig och återgått till mitt välältade resonemang: om man slår iväg en 
tennisboll så rör den sej exakt efter de fysiska villkor som påverkar den. Om en gud skulle ha 
sitt finger med i spelet och manipulera litet här och var skulle det helt enkelt inte den fysiska 
världen stämma. Allt skulle bli ett enda kaos. Därför hade jag inte gjort något illa. Jag hade 
bara fått ett så hårt slag av tennisracketen att bollen sprack.” (Gustafsson, 1981, s. 28) 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion  
 
Syftet var att belysa livskvalitet hos personer med förvärvad ryggmärgsskada. Med tanke på 
detta valdes därför en kvalitativ innehållsanalys bearbetad av Graneheim och Lundman (2004) 
ut. Den valdes på grund av att den verkade lättförståelig, hade klara steg samt att den är riktad 
till vårdvetenskap. Fridlund och Hildingh (2000) menar att en kvalitativ studie måste ha hela 
människan i sin fokus. Med detta menar de att en individ inte kan bli reducerad till delar utan 
måste studeras som en unik och komplex varelse (a.a.).  
  Innehållsanalysen fungerade bra. Det var lätt att ta ut meningsenheter. Vi tog dock inte med 
saker som skrivs mellan raderna. Dessa kan vara minst lika viktigt som det som faktiskt 
skrivs. Kodningen gjorde det lättare att ta ut kategorier och subkategorier. Något som inte 
kändes lika viktigt var kondenseringen, det var lättare att koda utifrån meningsenheten än 
kondenseringen.  
 
Under hela analysförfarandet har WHOQOL använts som definiering av vad livskvalitet kan 
vara. WHOQOL har identifierat sex stycken områden som de sedan vidareutvecklat i sina 
subkategorier. Dock visade det sig att WHOQOL:s subkategorier var otillräckliga och 
svårförstådda, därför utvecklade vi några egna subkategorier som sedan integrerades i de sex 
stora områdena. Samtidigt är subkategorierna en tolkningsfråga om var gränserna går och vad 
rubriken innebär. När resultatet började träda fram och skulle skrivas ner, framkom det att 
några subkategorier var väldigt små och med lätthet kunde vävas in i en annan subkategori.  
 
Böckerna som valts ut för studien utgjorde en stor mängd text som skulle analyseras. Detta 
utgjorde inget hinder, men med fler böcker med mer text att analysera, skulle det ha varit 
svårt att hinna med. Det är mycket tidskrävande att ta ut meningsenheter och sedan analysera 
dessa.                                   
 
Böckerna är publicerade mellan åren 1981 och 2005. Det gör att upplevelsen av sjukvården är 
olika, eftersom sjukvården ständigt utvecklas och förnyas. Det märktes tydligt i vissa 
beskrivningar författarna gjorde av sina behandlingar och sjukgymnasttillgången. Det gör 
även att stödet från samhället och samhällets syn kan ha förändrats mycket. Vi valde ändå att 
ta med alla böckerna på grund av att en persons känslor och upplevelser av livskvalitet är 
tidlösa. 
  
Alla tre böckerna är författade av män, detta gör att vi har fått ett manligt genusperspektiv. 
Det var inget medvetet val utan det var våra inklusions- och exklusionskriterier som 
resulterade i detta urval av böcker. Olycksstatistiken kan kanske förklara varför urvalet blev 
sådant, eftersom 80-85% med en förvärvad ryggmärgsskada är män. 
 
En annan sak som skiljde böckerna åt är åldern på författarna vid skadetillfället, de har en 
ålderspann på 30 år. Det gjorde att de befann sig på olika ställen i livet och därför hade olika 
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familjesammansättningar och stödfunktion i sin livssituation och i samhället. Det kan också 
göra stor skillnad på hur de upplever sin livskvalitet. Detta var ett medvetet val då vi var ute 
efter att få ett så brett perspektiv som möjligt för att förhoppningsvis kunna få en så generell 
bild som möjligt av livskvalitet. 
 
Två av böckerna är skrivna av svenskar som är bosatta i Sverige och de skadades båda två 
utomlands. Den tredje boken är skriven av en finländare som både bor och skadades i Finland, 
dock är även denna skriven på svenska. Detta gör att vi bara har ett nordiskt perspektiv, vilket 
kan ha betytt en begränsning av olika personers upplevelse av sin livskvalitet. Det har dock 
varit en fördel att kunna läsa svenska texter, då vi minskar risken för misstolkningar av 
innebörden av texten på grund av språksvårigheter.  
 
Resultatdiskussion  
 
Syftet med studien var att belysa livskvaliteten hos personer med förvärvad ryggmärgsskada. I 
resultatet lyftes de faktorer fram som kan påverka livskvaliteten efter en ryggmärsskada och 
försökt belysa dem med citat från de tre författarna. Något som framkom i resultatet är att alla 
kategorierna tillsammans med sina subkategorier gick väldigt mycket in i varandra och är 
svåra att skilja åt med klara linjer. Detta kan bero på att livskvalitet består av många 
dimensioner. Klockars och Östergren (1995) beskriver livskvalitet som multidimensionell, 
samtidigt skriver de att livskvalitet är ett värderande begrepp då kvaliteten kan vara bättre 
eller sämre. Individen kan själv värdera sin livskvalitet, samhället kan inte värdera individens 
livskvalitet, men kan ha kriterier på vad som betraktas som en acceptabel kvalitet (a.a.). Vi 
har försökt att inte värdera vårt resultat utan bara belysa vad de tre författarna själva 
beskriver.  
 
I analysen framkom psykisk hälsa som den största kategorin och den innehåller 
välbefinnande, lidande, sorg, medbestämmande och några andra subkategorier. Vad 
författarna beskriver är hur deras liv förvandlas och hur deras livskvalitet tar en ny väg. 
Sorgen som var överväldigande i det akuta skedet och under några månader till år börjar 
blekna och de kan fortsätta med sina liv. Livskvaliteten försämras men återkommer lika starkt 
i en annan form. Ventegodt (1998) skriver att för att uppnå livskvalitet är det viktigt att ha ett 
bra förhållande till sig själv, för om en person råkar ut för en olycka måste han eller hon 
kunna acceptera sin nya situation och inte låta livskvaliteten minska i längden (a.a.). Att bli 
sedd och hörd visar sig vara viktigt för att personens integritet ska vara hel, att få vara med 
och bestämma i sin behandling, rehabilitering och i vardagslivet som uppstår hemma. Att 
kunna känna sig viktig och ha ett värde är saker som de tre författarna skriver mycket om. 
Känslan av att ha kontroll över sitt liv och framtid återfås sakta, men i det akuta skedet 
minskas känslan av kontroll och då uppstod mycket ångest och framtidsoro.  
 
I resultatet hittades egenkraft som också kan benämnas som empowerment. Ewles och 
Simnett (2005) förklarar ordet empowerment på individnivå som möjligheter att fatta beslut 
och ta kontroll över sitt liv. Sand, Karlberg och Kreuter (2006) beskriver vidare 
empowerment-begreppet med att det är viktigt för ryggmärgsskadade patienter att få känna 
egenkraft för att kunna tillgodogöra sig sin rehabilitering. De skriver vidare om behovet av 
relevant och korrekt information redan på ett tidigt stadium efter olyckan och att den 
återupprepas under hela läkningsprocessen, dvs. både den fysiska och psykiska läkningen 
(a.a.). Hammel (2007) diskuterar i sin studie om livskvalitet hos ryggmärgsskadade vikten av 
att själv ta kontroll över sitt liv, det är ingen annan än du själv som kan leva ditt liv. Han 
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fortsätter sedan med att ta upp faktorn självkänsla, om vikten av att själv acceptera sin skada 
samtidigt som du låter dig själv växa som människa (a.a.). 
 
Sociala relationer är den kategorin som visade hur viktigt stödet är för författarna. Stödet från 
familjen, vännerna, sjukvården och andra i deras närhet. Sand, Karlberg och Kreuter (2006) 
beskriver att familjens stöd är mycket viktigt under sjukhusvistelsen och sedan under 
rehabiliteringen, stödet gav personen en vetskap om att den skulle kunna komma hem och 
känna sig trygg på nytt. Tryggheten finns hos familjen och deras ovillkorliga kärlek (a.a.). 
Stödet från anhöriga har inte bara stor betydelse; finns inte den gemenskapen och det stödet, 
så kommer utanförskapet fram. Dock ska det lyftas fram att utanförskapet ändå finns i 
författarnas liv just på grund av deras handikapp. Lee och McCormic (2006) tar upp att en hög 
livskvalitet står i direkt relation till det sociala nätverket runt omkring personen, i det 
nätverket ingår sociala aktiviteter, relationer och socialt engagemang (a.a.). Deras livskvalitet 
påverkas även av hur deras förhållande och sexuella förmåga fungerar. Andersson, Borisoff, 
Johnsson, Stiens och Elliott (2007) skrev i sin studie om sexuell hälsa i relation till livskvalitet 
att den sexuella funktionen stod i direkt relation till deras livskvalitet och att den viktigaste 
orsaken att fortsätta vara sexuellt aktiv var att känna intimitet. Andra orsaker var att de hade 
ett sexuellt behov, behövde få ett bättre självförtroende och för att behålla sin partner (a.a.).  
 
I kategorin miljö återfinns ekonomi. Det var något som vi inte hade förväntat oss när vi 
började med studien om livskvalitet. Författarna tar upp ekonomi och de merkostnader som 
tillkommer. Hammel (2007) tar i sin studie upp att i USA oroar sig personer med 
ryggmärgsskada om hur de ska ha råd med sina personliga försäkringar medan i Kanada så 
oroar samma grupp sig för de mer vardagliga kostnaderna så som köp av bil som sedan ska 
anpassas efter deras behov eller anpassning i hemmet (a.a.). Även i Sverige betalas inte allt av 
stat eller kommun när det gäller anpassning och inte heller små saker som personen har 
kunnat göra tidigare, men nu kan inte utföra. Hammel (2007) skriver också att en försämrad 
ekonomi kan leda till en försämrad livskvalitet då du inte längre har råd att delta i vissa 
aktiviteter eller fritidsintressen som du innan har haft råd med (a.a.). Det framkom även i 
böckerna att det är viktigt att sysselsätta sig, det kan vara med ett jobb, hobby eller träning. 
Att återfå sin vardag, även om den har förändrats så ger det livskvalitet att känna att jag bidrar 
och därmed blir värdefull i samhället. Sand, Karlberg och Kreuter (2006) skriver i sin studie 
att för att känna livskvalitet så måste man kunna ha en vardag. Att gå till jobbet och där känna 
att man gör någonting av värde, men också att ha ett socialt liv med aktiviteter och relationer 
på lika villkor (a.a.). 
 
För kategorin grad av självständighet visar resultatet återigen på hur viktigt det är att ha någon 
form av sysselsättning. Men den tar även upp hur viktig rörligheten är, att personen kan ta sig 
fram både hemma och i samhället. Att inte låta en trottoarkant bli ett oövervinnligt hinder 
utan att hitta lösningar som gör att vardagen fungerar. Sand, Karlberg och Kreuter (2006) kom 
fram till att hinder i samhället begränsar livskvaliteten genom att personen får det svårt eller 
omöjligt att ha ett aktivt liv. Hammel (2007) menar att det är viktigt att kunna ta sig runt i 
samhället utan några problem så att personen får en känsla av självständighet (a.a.). 
Självständighet hos ryggmärgsskadade fungerar bra tills ett hinder uppstår som de inte kan 
komma förbi. För att de ska uppleva livskvalitet så måste de kunna fungera självständigt i sin 
vardag.  
   
Analysen visade att personernas behov av att känna sin egen kropp och kontrollen över den är 
en mycket viktig del för livskvalitet. Att åter behöva lära känna sin kropp, att den är en 
främling för dig, tar hårt på självkänslan, att inte kunna känna kroppens behov så som att gå 
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på toaletten, eller inte känna om man förfryser sina fötter. Hammel (2007) beskriver i sin 
studie att olyckan ger en skada som tar bort många kroppsliga kunskaper som har tagit hela 
uppväxten att lära sig och nu ska du lära dig dem en gång till fast på kortare tid och det är 
tusen gånger svårare. Det gör att all spontanitet försvinner då personen måste planera hela 
sina dagar efter kroppens behov så som att gå på toaletten (a.a.). Andersson, Borisoff, 
Johnsson, Stiens och Elliott (2007) skriver att många ryggmärgsskadade har inte som sin 
största önskning att kunna gå igen utan att återfå kontrollen över eliminationsfunktionerna, 
spasticitet, arm- och handfunktioner och sexualfunktion för att få en ökad livskvalitet (a.a.).  
 
Den sista kategorin tar upp existentiella tankar och religiositet. I Sverige finns det många 
religiösa, icke religiösa och allt där emellan. Våra tre författare beskrev hur de inte tror på 
Gud men att de tror på något. Spiritualitet kan vara en stor faktor i livskvalitet men det kan 
även vara en väldigt liten del. Det är inget lätt område att förstå sig på. Kallenberg (1987) 
skriver i sin studie att tron har ett innehåll och en funktion som återspeglar karaktäristiska 
drag i den övriga livsåskådningen och personligheten. Livsåskådningens förmåga svarar till 
att tolka meningsfullt det som har hänt till de resurser du har som person. Därmed skapas ett 
avgörande sätt hur krisen kommer att utvecklas och hur personen kommer kunna bearbeta den 
(a.a.). Kristoffersen (2000) menar att livskvalitet är på många sätt knuten till människans 
andliga dimension, eftersom den anknyter till upplevelsen av att livet är rikt och värdefullt 
(a.a.). 
 
Slutsats  
 
Har vi nu lyckats med vårt syfte? Vi ville belysa livskvalitet hos ryggmärgsskadade. Vi tycker 
att vi har lyckats med att belysa vad författarna tog upp i sina självbiografiska böcker utan att 
lägga in egna värderingar. Det har varit svårt att inte värdera livskvaliteten då alla människor 
har tankar och funderingar kring detta ämne, men har vi rätt att värdera någon annans liv och 
deras livskvalitet? Det som är livskvalitet för mig kanske inte är samma för någon annan. Som 
Hammel (2007) skrev: livskvalitet är vad du gör det till. Därför tror vi att du inte kan eller ska 
försöka värdera någon annans livskvalitet utan har uteslutit våra egna värderingar och försökt 
belysa de faktorer som WHOQOL och författarna skrivit om.  
 
Vi ville göra den här studien därför att vi är intresserade av att se vad som händer med 
livskvaliteten för en persons som har varit helt frisk till att helt plötsligt få ett betydande 
funktionshinder som även ger en stor livskris. Att veta hur en person tänker och upplever alla 
aspekter som kan räknas in i livskvalitet ger en ökad förståelse och ödmjukhet när vi möter 
dessa personer i vårt privata liv men framför allt i vårt framtida yrkesliv, som sjuksköterskor. 
Detta leder oss vidare till hur vi som sjuksköterskor ska kunna stötta och förbättra dessa 
personer i deras liv och kunna öka deras livskvalitet. Vi skulle gärna se att vården hanterar de 
situationer som uppstår när en person plötsligt drabbas av en ryggmärgsskada bättre. Idagens 
samhälle händer det ofta pga. byråkratiska beslut att dessa personer får stanna extra länge på 
olika sjukvårdsinrättningar för att de inte kan flytta hem direkt. Resultatet visade på att flytta 
hem gjorde att författarna upplevde en större självständighet och fick därmed lättare att återgå 
till vardagen. I början av skadan har författarna talat mycket om ovisheten, att de inte vet vad 
som pågår eller vad som kommer att hända. Vi tror att sjukvården kan underlätta mycket för 
både den ryggmärgsskadade och dens anhöriga genom att få sitt ner och tala med kunnig 
personal. 
 
Under tiden som vi har arbetat med studien har vi kommit fram till att samhället har svårt att 
förstå hur ryggmärgsskadade upplever att vara i ett utanförskap och i en beroendeställning. 
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Det borde lyftas fram mer i olika studier på nationell nivå om något ska kunna ändras. Alla 
människor är olika individer och kan därför inte behandlas eller rehabiliteras på samma sätt. 
Studierna vi har läst generaliserar ofta väldigt mycket, vilket leder till att många aspekter 
missas. Därför kanske det behöver göras större och bredare studier om hur ryggmärgsskadade 
personers livskvalitet ska kunna höjas.  
 
Nästan alla studier vi har läst har varit skrivna av sjukgymnaster eller arbetsterapeuter. Vi ser 
att det saknas ett vårdvetenskapligt perspektiv utifrån sjuksköterskans kompetens. Vi hoppas 
därför att vår studie kan ses som en förstudie som kan leda till en större empirisk studie på 
livskvalitet hos ryggmärgsskadade.
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Bilaga 1 
 
Visar även hur många meningsenheter subkategorierna fick fram. 
Kategori Subkategori Antal 

meningsenheter 
Psykisk hälsa Insikt/bristande insikt  21  

 Hopp 19 
 Sorg 12 
 Framtid  11  
 Självkänsla  10  
 Ångest  7  
 Välbefinnande  7 
 Skam  7 
 Medbestämmande/Självbestämmande 7 
 Lidande  6  
 Egenkraft 5 
   

Sociala relationer Socialt stöd 13 
 Gemenskap 9 
 Utanförskap 9 
 Förhållande/ sexuella relationer 8 
 Behov av hjälp 3 
   

Miljö Normalitet/vardag 14 
 Frihet 6 
 Hjälpmedel 5 
 Ekonomi 3 
 Hemmiljö 3 
   

Grad av självständighet Självständighet 11 
 Arbetskapacitet 6 
 Rörlighet 6 
   

Kroppslighälsa Kontroll av kroppen 15 
 Smärta 5 
 Självupplevda kroppen 5 
   

Religion Existentiella tankar 8 
 


	Inledning
	Bakgrund
	Förvärvad skada
	Ryggmärgen
	Ryggmärgsskada
	Hälsa
	Livskvalitet

	Syfte
	Metod
	Datainsamlingsmetod
	Resumé av de självbiografiska böckerna
	Jörgen Nilsson (1997) – En Crossad Dröm
	Ulf Gustafsson (1981) – Det kunde vara du
	Peter Brusén (2005) – Livet, en gång till

	Analysmetod

	Resultat
	Psykisk hälsa
	Medbestämmande/Självbestämmande
	Skam
	Välbefinnande
	Egenkraft
	Framtid
	Insikt/bristande insikt
	Självkänsla
	Lidande
	Ångest
	Sorg
	Hopp

	Sociala relationer
	Förhållande & Sexuella relationer
	Utanförskap
	Gemenskap
	Socialt stöd
	Behov av hjälp

	Miljö
	Ekonomi
	Hjälpmedel
	Normalitet/Vardag
	Hemmiljö
	Frihet

	Grad av självständighet
	Arbetskapacitet
	Rörlighet
	Självständighet

	Kroppslig hälsa
	Kontroll
	Självupplevda kroppen
	Smärta

	Religion
	Existentialism


	Diskussion
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	Slutsats
	Bilaga 1

