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Sammanfattning: 

 

Syfte:  Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att använda 

förflyttningshjälpmedel. 

Metod:  Studien är en litteraturstudie, där 11 vetenskapliga artiklar valdes ut och 

granskades. Artiklarna analyserades utifrån en induktiv metod. 

Resultat: Analysen resulterade i tre huvudteman: ”Göra vad jag vill, på den plats jag själv 

väljer”, ”Att vara synlig, men inte sedd” samt ”Känslor inför förändringen i 

tillvaron”. 

Slutsats: Användarens upplevelser påverkades av förflyttningshjälpmedlets funktion, 

omgivningens tillgänglighet och andra människors attityder. Hjälpmedlet 

möjliggjorde eller begränsade aktivitet och påverkade känslan av frihet och 

mening. Förändringen som förflyttningshjälpmedlet medförde gav upphov till 

starka känslor och en förändrad självbild. Genom kännedom om de upplevelser 

förflyttningshjälpmedlet kan bidra till, kan arbetsterapeuten ge klienten bättre 

förutsättningar till positiva upplevelser i samband med att hjälpmedlet används. 
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1. Inledning 

 

“For man, mobility is a fundamental part of living. Being able to move about, to explore, 

under one's volitional control is a keystone of independence. The degree of mobility 

individuals have is directly related to their level of independence; restricted mobility 

significantly affects the ability to live a productive life.” (1) 

 

En grundtanke inom arbetsterapi är att människor i största möjliga mån vill kunna utföra sina 

aktiviteter på ett självständigt sätt. Att leva med en funktionsnedsättning påverkar dessa 

möjligheter. Genom insatser som syftar till ökad självständighet i dagliga aktiviteter, 

samarbetar klienten och arbetsterapeuten för en meningsfull tillvaro (2). 

 

Ett förflyttningshjälpmedel kan vara en möjlighet för personer med gångsvårigheter att återfå 

sin självständighet och förmåga att engagera sig i meningsfulla aktiviteter. Det är däremot inte 

självklart att hjälpmedlet har den effekten. Enligt Bonikowsky (3) påverkas självständighet av 

samspelet mellan personens egenskaper och olika omgivningsfaktorer. Således uppstår 

självständighet endast när personen klarar de aktiviteter som upplevs viktiga. Detta innebär att 

det är många faktorer som spelar in för att personen ska känna sig nöjd med sitt 

förflyttningshjälpmedel. Hur förflyttningshjälpmedlet egentligen upplevs kan enbart 

användaren själv beskriva. Således behandlar denna uppsats intervjupersonernas egna 

upplevelser av att använda förflyttningshjälpmedel.  

 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Aktivitet och arbetsterapi 

Människors vardagsaktiviteter är nära kopplade till hur vi upplever hälsa och välbefinnande 

(4). Förmågan att engagera sig i aktiviteter är således en mycket betydelsefull del i en 

människas liv (5). I arbetsterapeuternas etiska kod förklaras begreppet aktivitet som ”en 

persons utförande av en uppgift eller handling” (6). Cole och Tufano (7) menar att aktivitet är 

allting vi människor gör.  

 

Inom arbetsterapi är aktivitet ett centralt begrepp. Människan anses vara en aktiv och 

självständig varelse som utvecklas och uppnår hälsa genom aktivitet och delaktighet (6). 

Aktiviteter bidrar till möjligheten att uttrycka vem man är och forma sin egen identitet (7). 

Detta vill arbetsterapeuten eftersträva genom att fokusera på de aktiviteter som är viktiga i 

personens vardagsliv (8).   

 

2.2 Aktivitetsutförande 

Enligt Kielhofner (9) handlar aktivitetsutförande om förmågan att utföra en specifik aktivitet. 

Aktiviteten i sig innehåller försvårande och/eller möjliggörande komponenter, men även 

personens och omgivningens egenskaper har stor inverkan på aktivitetsutförandet. Således är 
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aktivitetsutförandet ett resultat av samspelet mellan personen, aktiviteten och omgivningen 

(10). 

  

De personliga egenskaperna som påverkar aktivitetsutförandet kan delas in i intresse, vanor 

och förmåga (11).  Detta innebär att förutsättningarna för aktivitetsutförande varierar 

beroende på personens kapacitet och livsstil. Omgivningens påverkan på aktivitetsutförandet 

utgörs av den fysiska, sociala och kulturella miljön samt av samhällets regler (7). 

 

Aktivitetsutförandet är dynamiskt och varierar beroende på rådande omständigheter.  

Davis och Polatajko (12) skriver dessutom att aktivitetsutförandet utvecklas under livets lopp, 

eftersom aktivitetsutförandet upprepas gång på gång i en persons liv. Denna utveckling 

förväntas oftast se ut på ett bestämt sätt, men då en person drabbas av en funktionsnedsättning 

ändras förutsättningarna och personen kan därför uppleva större utmaningar i sitt 

aktivitetsutförande. 

 

2.3 Att leva med en nedsatt gångförmåga 

Gångförmågan är en betydelsefull del i människans liv och när den begränsas kan den 

drabbade personen uppleva att hela tillvaron vänds upp och ned. En nedsatt gångförmåga gör 

att personen får svårare att förflytta sig i sin omgivning. Förflyttningsförmågan är nära 

kopplad till självständighet och engagemang i aktiviteter och när den blir nedsatt kan det i 

värsta fall resultera i ohälsa och förlust av identitet (11, 13). 

 

Världshälsoorganisationens klassifikationssystem, International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF) (14), skiljer på begreppen funktionsnedsättning och 

funktionshinder. Begreppet funktionsnedsättning definieras som ett ”problem såsom en 

betydande avvikelse eller förlust i kroppsfunktion eller kroppsstruktur”. En 

funktionsnedsättning kan bidra till att personen känner sig begränsad i sin vardag och därmed 

leda till ett funktionshinder. ICF kopplar funktionshinder till personens upplevelse och 

beskriver det som något som uppstår i mötet mellan personen och omgivningens krav (7, 14). 

Hur begränsad personen själv upplever sig vara avgör hur stort funktionshindret är (7).  Ett 

sätt att minska den negativa effekten av en funktionsnedsättning och understödja 

aktivitetsutförande kan vara att använda sig av olika typer av hjälpmedel. 

 

2.4 Hjälpmedel 

En lämplig och väl anpassad omgivning kan göra att en funktionsnedsättning inte 

nödvändigtvis utgör ett problem (9, 15). En viktig omgivningsfaktor är olika typer av 

hjälpmedel (14), vilka kan användas för att minska aktivitetsbegränsningen hos en person.  

 

Det finns ingen enhetlig definition av hjälpmedel, men regeringens förslag på en definition är: 

”’varje produkt, instrument, utrustning eller tekniskt system som används av en 

funktionshindrad person och som är särskilt framställd eller allmänt tillgänglig för att 

förebygga, kompensera, övervaka, lindra eller neutralisera’ funktionshinder” (16). 

  

Förflyttningshjälpmedel, som kan användas i syfte att kompensera för en begränsad 

gångförmåga, är vanligt förekommande i samhället. I Sverige använder 470 000 personer av 
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befolkningen något av förflyttningshjälpmedlen rollator, rullstol, käppar eller bockar. Av 

dessa hjälpmedel har det visat sig att rollatorn är den vanligast förekommande (17). 

 

Förflyttningshjälpmedel kan innebära skillnaden mellan beroende och självständighet (18). 

Salminen (19) skriver dessutom att förflyttningshjälpmedel ökar användarnas möjligheter till 

aktivitet och delaktighet. Samtidigt pekar Kaye et al (20) på att en tillgänglig omgivning, där 

förflyttningshjälpmedlet kommer till sin fulla rätt, är en viktig förutsättning för att uppnå 

detta. En annan aspekt på upplevelser av att använda förflyttningshjälpmedel är hjälpmedlets 

symbolvärde. Förflyttningshjälpmedel, särskilt rullstolen, kan fungera som symbol för 

funktionshinder (20), vilket kan leda till negativa upplevelser för användaren. Det finns 

således många olika upplevelser av hur ett hjälpmedel fungerar. Berndtsson (21) påpekar att 

alla typer av hjälpmedel har en mångtydig betydelse. Hon menar att det alltid finns en kontext 

att ta hänsyn till, där hjälpmedlet ständigt påverkar användarens samspel med andra 

människor.  

 

2.5 Förskrivningsprocessen  

Förskrivning av hjälpmedel är ett av arbetsterapeutens ansvarsområden. Förskrivning är en 

process i flera steg, där många personer kan vara involverade. Förutom klienten och 

förskrivaren kan det till exempel röra sig om anhöriga, vårdpersonal och tekniker. Processen 

är en del i behandlingen och syftar, i likhet med övriga åtgärder, till att nå det mål som 

klienten satt upp. Hjälpmedelsförskrivningen sker utifrån socialstyrelsens regler för 

hjälpmedelshanteringen inom hälso- och sjukvården. Den som förskriver hjälpmedlet är 

ansvarig för att hjälpmedlet bidrar till att klientens mål kan uppnås (22).  

 

Processen börjar med att förskrivaren bedömer klientens behov. Utifrån det bedömda behovet 

följer utprovning av lämplig produkt och anpassning av produkten utifrån klientens 

egenskaper. I nästa steg vidtar information, instruktion och träning för att klienten skall få 

största möjliga nytta av hjälpmedlet. Därefter är klienten redo att börja använda hjälpmedlet 

hemma. När klienten har fått vänja sig vid hjälpmedlet och använda det en tid sker en 

uppföljning, för att se att hjälpmedlet används och har den effekt som det var tänkt. I detta 

skede läggs stor vikt vid hur klienten upplever att hjälpmedlet påverkar aktivitetsutförandet 

och möjligheten att delta i sociala sammanhang (22). 

  

2.6 Klientcentrering 

Klientcentrering är en grundtanke inom arbetsterapi och bygger på tanken att klienten är 

expert på sitt eget liv (23). Fokus är mer på klientens upplevelse av aktivitetsutförandet än på 

arbetsterapeutens observationer. Klienten har därför en aktiv roll i målsättningen och i arbetet 

för att nå de uppsatta målen (7). Arbetsterapeutens roll är att möjliggöra framsteg för klienten 

genom att bidra med sin kunskap och sin erfarenhet av att arbeta med mål och åtgärder (24, 

25).  

 

Vid förskrivningsprocessen är det lika viktigt som vid andra åtgärder att arbeta klientcentrerat. 

Klientens delaktighet är av lika stor betydelse som arbetsterapeutens yrkeskunskap. Det är 

således viktigt att förskrivaren sätter sig in i klientens livssituation, genom att titta på hinder, 

möjligheter och klientens prioriteringar, för att kunna förskriva ett hjälpmedel med 
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egenskaper som passar individen (18). Enligt Blomquist et al (22) bidrar en klientcentrerad 

förskrivningsprocess till att hjälpmedlet fungerar som det är tänkt. 

 

2.7 Problemområde 

Sammanfattningsvis har ett förflyttningshjälpmedel stor inverkan på en persons liv, vilket 

innebär att personens upplevelse av hjälpmedlet är en betydelsefull del av tillvaron. Vid 

förskrivning av förflyttningshjälpmedel är det därför viktigt att ta hänsyn till hur hjälpmedlet 

skall användas och vad som är meningsfullt för klienten, så att dennes upplevelse av att 

använda hjälpmedlet blir så positiv som möjligt. I en svensk studie visade det sig dock att 

personer som skall använda hjälpmedlet ofta känner sig passiva i förskrivningsprocessen och 

inte får medverka på det sätt de önskar (26). Detta medför en risk att det förskrivna 

hjälpmedlet inte passar klientens behov (27), vilket i sin tur kan leda till en negativ upplevelse 

av att stängas ute från ett aktivt och meningsfullt liv. 

 

Det finns mycket forskning kring användandet av olika former av förflyttningshjälpmedel. 

Det saknas dock studier som på ett överskådligt vis beskriver användarnas upplevelser av att 

använda förflyttningshjälpmedel. En sådan studie skulle kunna erbjuda arbetsterapeuten en 

större förståelse för hur förflyttningshjälpmedlen påverkar klientens liv och vidare innebära 

att arbetsterapeutens arbete vid förskrivningsprocessen blir mer klientcentrerat.  

 

 

3. Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att använda förflyttningshjälpmedel. 

 

 

4. Metod 

 

Denna litteraturstudie bygger på artiklar med kvalitativ ansats då det, enligt Friberg (28), är en 

lämplig metod för att belysa människors upplevelser av ett fenomen. Artiklarna har granskats 

(29) och analyserats med en induktiv metod (29).  

 

4.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen utfördes i databaserna Cinahl, Medline och Amed. Vid sökningen 

användes i huvudsak sökord som fanns indexerade i varje databas. Fritext förekom dock i 

Amed, då motsvarande sökord inte fanns indexerade. Litteratursökningen initierades med en 

preliminär sökning i syfte att få fram lämpliga sökord för studien. Detta resulterade i sju 

sökord, som varierade något mellan de olika databaserna. Följande sökord användes sedan i 

litteratursökningen: ambulation aids (Cinahl)/dependent ambulation (Amed och Medline), 

wheelchairs, life style, quality of life, life change events, qualitative studies 

(Cinahl)/qualitative research (Amed och Medline) samt narratives (Cinahl)/narration (Amed 



 
 

8 
 

och Medline). Sökorden qualitative research och narration utgjordes av fritext i Amed. Vidare 

systematiserades sökningen genom att gruppera sökorden i tre huvudgrupper: Hjälpmedel, 

upplevelser samt metoder (se tabell 1). Vid sökningen användes booleska operatorer (29). 

Sökorden inom huvudgrupperna kombinerades med OR i ett första steg, därefter 

kombinerades huvudgrupperna med AND (se bilaga 1). 

 

Tabell 1, Ämnesord grupperade i tre huvudgrupper 

Hjälpmedel 

Ambulation aids (Cinahl)/ 

dependent ambulation 

(Amed & Medline), 

Wheelchairs   

Upplevelser Life style Quality of life 
Life change 

events 

Metoder 

Qualitative studies 

(Cinahl)/ Qualitative 

research (Amed & 

Medline) 

Narratives Cinahl)/ 

Narrations (Amed 

& Medline) 

  

 

4.2 Urval  

Artikelsökningen förfinades med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier. De 

inklusionskriterier som valdes var följande: 

◦ Peer reviewed  

◦ Från år 2000 och framåt 

◦ Studier med kvalitativ metod 

◦ Engelskspråkiga artiklar 

◦ Den som använder förflyttningshjälpmedlet är informant 

◦ Användaren är över 18 år. 

◦ Förflyttningshjälpmedlen som avses är: manuella rullstolar, eldrivna rullstolar, rollatorer, 

käppar och kryckor. 

 

Sökningen begränsades ytterligare av ett exklusionskriterium. Artiklar som tog upp 

benproteser sorterades bort, eftersom dessa inte klassas som ett förflyttningshjälpmedel (30).  

 

Vid första urvalet granskades artiklarnas titlar utifrån studiens syfte. Här sållades artiklar bort 

som exempelvis behandlade fysisk aktivitet, hjälpmedel för syn- och hörselskadade samt 

tekniska frågor kring hjälpmedel. Detta resulterade i 46 kvarstående artiklar. Vid de två 

följande urvalen granskades artiklarna utifrån valda inklusions- och exklusionskriterier (29). 

Urval två baserades på granskning av artiklarnas abstrakt. Vid detta steg sållades ytterligare 

25 artiklar bort, bland annat på grund av kvantitativ ansats och alltför stort fokus på 

boendesituationen. De återstående 21 artiklarna lästes i fulltext och granskades noga. De 

studier som tog upp anhörigas och vårdpersonalens upplevelser sorterades bort. För att sedan 

få en hanterbar mängd data begränsades tidsramen ytterligare till 2003-2013. Efter detta sista 

urval fanns elva artiklar kvar för granskning. 
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4.3 kvalitetsgranskning  

För att säkerställa litteraturstudiens kvalitet (29) kvalitetgranskades artiklarna med hjälp av en 

granskningsmall utformad av Willman, Stoltz & Bahtsevani (31). Artiklarna bedömdes utifrån 

hur tydligt de beskrev kontext, etiskt resonemang, urval, datainsamling, analys och resultat. 

De betygsattes sedan med låg, medel eller hög kvalitet (se tabell 2). Granskningsmallen består 

av 14 frågor som kan besvaras med ”ja”, ”vet ej” eller ”nej”. Artiklar som fick fler än 7 ”ja” 

gavs betygen medel eller hög, beroende på hur väl de olika delarna var beskrivna.  

 

Tabell 2, Kvalitetsbedömning av vetenskapliga artiklar enligt Willman, Stoltz &  

Bahtsevanis (31) granskningsmall. 

Artiklar Låg Medel  Hög 

32) Brännström et al. (2012)   X   

33) Thomas et al. (2008)   X   

34) Löfqvist et al. (2009)     X 

35) Costa et al. (2010)   X   

36) Hjelle och Vik (2011)     X 

37) Barlew et al. (2012)     X 

38) Papadimitriou (2008) X     

39) Barker et al. (2004)   X   

40) Barker et al. (2006)   X   

41) Rousseau-Harrison et al. 

(2011) 
    X 

42) Rossen et al. (2012)     X 

 

4.4 Analys 

De elva artiklar som kvarstod efter kvalitetsgranskning analyserades med hjälp av en induktiv 

metod, vilket innebär att forskaren söker sammanhang och teman i det datamaterial som 

analyseras (29). Artiklarna lästes i sin helhet för att ge en förståelse för sammanhanget. I 

texten markerades sedan meningsbärande enheter som handlade om upplevelser. Författarna 

gjorde detta var för sig. Enheterna hämtades både från artiklarnas resultattext och från de 

deltagarcitat som fanns presenterade. De meningsbärande enheterna sammanställdes i ett 

dokument utifrån vilken artikel de hörde till. Därefter sorterades enheterna in i grupper utifrån 

vilken typ av upplevelser de handlade om. Detta gjordes med tanke på det sammanhang där 

upplevelsen visade sig. Författarna sorterade materialet var för sig, varpå en diskussion fördes 

om likheter och skillnader i materialet. Vissa av grupperna hade liknande innehåll och kunde 

därmed sammanföras till större grupper. De större grupperna kunde sedan kopplas ihop, vilket 

ledde till att dessa blev subteman under ett större tema. Slutligen utkristalliserades tre teman 

och fyra subteman (se tabell 3). Under analysens gång pågick en ständig dialog mellan 

författarna för att diskutera olika tänkbara sätt att sortera och presentera materialet. 
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Tabell 3, Teman och subteman. 

        

   Tema Subtema   

  
Göra vad jag vill, på 

den plats jag själv 

väljer 

Friheten att göra det som 

ger mening 
  

  

 

Möjligheter och 

begränsningar i 

omgivningen 

  

  
Att vara synlig, men 

inte sedd  

Stigmatiserande eller 

värdefulla möten 
  

  Utsattheten i samhället   

  

Känslor inför 

förändringen i 

tillvaron 

    

        

 

4.5 Etiska överväganden 

I litteraturstudiens natur ligger att den bygger på material som redan finns publicerat. För att 

säkerställa att litteraturstudien utförs på ett etiskt riktigt sätt rekommenderar Forsberg och 

Wengström (29) att studierna som analyserats har tillstånd av en forskningsetisk kommitté 

eller mycket noga redovisar etiska överväganden. Samtliga artiklar i denna studie var 

publicerade i tidskrifter med krav på etisk granskning och överväganden, dock diskuterades 

inte alltid detta i artikeltexten. Där etiska överväganden diskuterades handlade dessa om hur 

personerna informerades och bemöttes och hur materialet sedan hanterades. I denna studie har 

ansträngningar gjorts för att presentera ett korrekt resultat utan urvalsbias. Artiklar som 

uppfyllde inklusionskriterierna har därför inkluderats oavsett om de behandlade positiva eller 

negativa upplevelser. 

 

 

5. Resultat 

 

5.1 Presentation av artiklar 

Det fanns stor variation mellan artiklarna, både när det gäller resultat, val av metod och design 

(se bilaga 2). De förflyttningshjälpmedel som deltagarna använde i de olika studierna 

varierade. I tre av artiklarna använde deltagarna rollatorer (32, 33, 34) och i de övriga 8 

artiklarna använde deltagarna rullstol. Av de åtta artiklarna om rullstolsanvändare handlade 

fyra om personer som använde manuella rullstolar (35, 36, 37, 38), tre om personer som både 

använde manuella och eldrivna rullstolar (39, 40, 41) och en om personer som enbart använde 

eldrivna rullstolar (42). 
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Studierna var utförda i olika delar av världen. Fyra av studierna utfördes i Kanada (33, 39, 40, 

41 ), två i USA (37, 38), en i Brasilien (35), två i Sverige (32, 34), en i Norge (36) och en i 

Danmark (42). 

 

I fyra studier användes en fenomenologisk metod (32, 37, 38, 41), medan tre studier baserades 

på en konstant komparativ metod. (36, 39, 40). I övriga studier nämns inte vilken typ av 

kvalitativ metod som använts. Intervjuer utfördes både individuellt och i fokusgrupper. En 

studie byggde på fokusgruppsdiskussioner (36), medan tio baserades på individuella 

intervjuer (32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42). Studiernas undersökningsgrupper varierade 

dessutom i storlek från tre deltagare (34) till trettio (38). Även deltagarnas 

funktionsnedsättningar varierade mellan de olika studierna. I två studier hade samtliga 

deltagare ryggmärgsskador (35, 38), i tre hade deltagarna åldersrelaterade gångsvårigheter 

(32, 33, 34) och i två studier hade deltagarna drabbats av stroke (39, 40). De övriga fyra 

studierna innehöll blandade undersökningsgrupper där deltagarna hade bland annat multipel 

skleros, ryggmärgsskador, stroke, muskelatrofi, fibromyalgi och artrit (36, 37, 41, 42). 

 

Denna litteraturstudie resulterade i tre teman med subteman (se tabell 3). Det första temat 

”göra jag vad jag vill, på den plats jag själv väljer” bestod av två subteman: ”friheten att 

göra det som ger mening” och ”möjligheter och begränsningar i omgivningen”. Nästa tema 

”att vara synlig, men inte sedd” hade två subteman: ”stigmatiserande eller värdefulla möten” 

och ”utsattheten i samhället”. Det tredje och sista temat blev ”känslor inför förändringen i 

tillvaron” och det saknade subteman.  De granskade artiklarnas förekomst i litteraturstudiens 

respektive tema och subtema åskådliggörs i tabell 4 (se nedan). De citat som presenteras i 

resultatavsnittet har valts ut på grund av att de belyser resultattexten.  

 

Tabell 4, Sammanställning av vilka artiklar som förekommer i respektive tema och subtema. 

                

  

  
Göra vad jag vill, på 

den plats jag själv 

väljer 

Att vara synlig, men inte 

sedd 

Känslor inför 

förändringen i 

tillvaron 
  

  

  

Friheten att 

göra det 

som ger 
mening 

Möjligheter 

och 

begränsningar 
i omgivningen 

Stigmatiserande 
eller värdefulla 

möten 

Utsattheten i 

samhället 

    

  32) Brännström et al. (2012) x x x   x   

  33) Thomas et al. (2008) x x x x x   

  34) Löfqvist et al. (2009) x x x   x   

  35) Costa et al. (2010) x x x x x   

  36) Hjelle och Vik (2011)   x x x     

  37) Barlew et al. (2012) x x x x x   

  38) Papadimitriou (2008) x x x x x   

  39) Barker et al. (2004) x x x   x   

  40) Barker et al. (2006) x x     x   

  
41) Rousseau-Harrison et al. 

(2011) 
x x     x   

  42) Rossen et al. (2012) x x x x x   
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5.2. Göra vad jag vill, på den plats jag själv väljer 

Detta tema baseras på deltagarnas upplevelse av frihet och hur denna upplevelse påverkas av 

omgivningen.  

 

5.2.1 Friheten att göra det som ger mening 

Friheten att göra det som ger mening syftar på upplevelsen av att fortfarande kunna utföra 

meningsfulla aktiviteter. Frihetskänslan uppkom när deltagarna kände sig självständiga i sina 

aktiviteter. Känslan påverkades därför negativt när de upplevde sig beroende av hjälp. 

 

Deltagarna beskrev en känsla av frihet när de insåg att de faktiskt kunde göra saker som 

hjälpmedelsanvändare (35, 37, 38, 41, 42). En deltagare upplevde sig väldigt begränsad till en 

början, men i mötet med rullstolsidrott fick hon en ny bild av sin förmåga: ”I get it! I can still 

DO a lot of stuff. And there are these little things that you could do, and once you realize it, it 

makes it easier” (38). Upplevelsen av självständighet, som hjälpmedlet bidrog till, skattades 

högt av deltagarna (35, 41, 42). En deltagare jämförde den nya förmågan hjälpmedlet gav 

henne med att bli frisläppt ur en bur (41). En annan nämnde att förflyttningshjälpmedlet 

bidrog till att hon upplevde sig ha kontroll över sin sjukdom (39). Möjligheten att på egen 

hand ta en tur med den eldrivna rullstolen innebar för en deltagare att hon fick värdefull tid 

för sig själv: “I love driving on a trip by myself. I have to be myself sometimes, alone”(42). 

 

I studierna framkom också deltagarnas upplevelse av mening i samband med aktiviteter som 

hjälpmedlet möjliggjorde (32, 34, 35, 37, 39, 42). Känslan av mening uppnåddes på flera sätt. 

Ett sätt var aktiviteter som bidrog till att känna sig behövd och nyttig. En deltagare berättade 

om hur han genom frivilligarbete åstadkom något meningsfullt för andra: “I think I’m a good 

influence on some of them. It means a lot to me. It gives me courage to know that I’m doing 

something good”. (40)  

 

Deltagarna berättade om sin vilja att få ut det mesta av livet genom att göra det bästa av 

situationen (38,42). Upplevelsen av frihet och mening stärktes när deltagarna hittade nya sätt 

att utföra vardagsaktiviteterna på (37). Flera deltagare upplevde dock att de, trots nya sätt att 

utföra aktiviteter, var beroende av andras hjälp i samband med att de använde hjälpmedlet 

(32, 33, 34, 37, 39, 40). Detta beroende medförde att de kände sig begränsade och mindre 

självständiga, vilket påverkade upplevelsen av frihet och mening negativt. En följd av detta 

blev att deltagarna kände sig som en börda (34, 40, 42). 
 

5.2.2 Möjligheter och begränsningar i omgivningen 

Omgivningen inkluderar både hjälpmedlet och den miljö i vilken det används. Dessa kunde 

upplevas som en möjliggörare eller som en begränsning. Med rätt anpassning kunde 

hjälpmedlet upplevas som en del av kroppen.  

 

När hjälpmedlet fungerade som det var tänkt och understödde användarens aktivitetsutförande 

upplevdes det som en möjliggörare (32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42,). Många upplevde 

förflyttningshjälpmedlet som en omistlig del av vardagen (35, 34, 39, 40, 42). Exempelvis 

möjliggjorde hjälpmedlen att deltagarna blev mer självständiga utomhus och i hushållsarbetet 

(32, 33, 34, 40). Flera deltagare underströk hjälpmedlets effekt på möjligheten att förflytta sig 

(35, 38, 39). En deltagare som använde manuell rullstol efter en ryggmärgsskada talade om 

hur rullstolen hjälpte honom röra sig och hur viktigt det var: “The meaning, as I told you! You 

move. The goal of the chair today is this, it is to be able to use it, where you can go, and you 
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do what you can do with it. And it is to move, to do everything!”(35). Således blev 

förflyttningshjälpmedlet ett viktigt medel för att göra det man önskade (33, 38, 39, 42). 

I flera studier upplevde dessutom deltagarna att hjälpmedlet bidrog till en ökad känsla av 

säkerhet (32, 34, 35, 41). Detta beskrev en kvinna på följande sätt:”Just as I was saying I feel 

more confident. I’m not afraid” (34). 

 

För flera av deltagarna upplevdes förflyttningshjälpmedlet med tiden som en del av kroppen. 

En kvinna beskrev hur rollatorn blev en del av henne: ”It’s almost like a part of me because 

I’m so dependent on my walker” (32). Ännu tydligare blev detta hos personer som använde 

rullstol hela tiden (35, 38, 39, 42). En man beskrev hur rullstolen fungerade som hans ben: 

“So it is essential in my life, there today! Today it is my legs” (35). Detta gjorde att deltagarna 

fick en ny upplevelse av att åter ha en fungerande kropp som möjliggjorde meningsfulla 

aktiviteter i vardagen (32, 35, 38, 39, 42).  

 

Med förflyttningshjälpmedlet blev det möjligt att träffa andra människor och uppleva att man 

behöll ett socialt liv, vilket var en mycket uppskattad effekt av hjälpmedlet (32, 40, 42). 

"That’s the advantage I found when I came here, with my wheelchair, helping me to go 

outside to meet people, meet them at the elevator or downstairs, outside, you have a chat, 

you’re not all alone." (41). Hjälpmedlet möjliggjorde såväl idrottsaktiviteter och fester som 

att sitta på en parkbänk och prata med någon (32, 36,42,).  

 

Hjälpmedlet kunde också bidra till negativa upplevelser genom att användaren kände sig 

begränsad. Manuella rullstolar kunde kräva mycket kraft vid förflyttning (39, 40), särskilt 

utomhus, vilket för vissa ledde till att de inte tog sig så långt ifrån hemmet (42). Eldrivna 

rullstolar och rollatorer kunde däremot upplevas stora och otympliga (34, 42), dessutom 

upplevde användare av eldrivna rullstolar att batteriets kapacitet begränsade dem (42).  

 

Medan vissa upplevde att hjälpmedlet bidrog till trygghet, fanns det även de som tvärtom 

upplevde en osäkerhet inför fallrisken (37, 42). En man beskrev hur fallrisken kunde vara 

större än väntat och hur användare inte var beredda på risken att välta med rullstolen: “there 

are really many handicapped people who learn that the hard way” (42). Deltagarna upplevde 

att detta problem skulle minska om de fick tillfälle att öva med hjälpmedlet i en säker miljö. 

Ibland krånglade hjälpmedlet. Särskilt de som använde rullstol i vardagslivet upplevde sig 

mycket begränsade när rullstolen behövde laddas, repareras eller om de fick punktering. (37, 

42).  

 

Hur väl anpassat hjälpmedlet var för personens behov och livssituation upplevdes mycket 

viktigt (34, 42), då det visade sig att för att hjälpmedlet skulle upplevas som en del av kroppen 

behövde det vara optimalt anpassat. Skickliga och engagerade yrkespersoner, som lyssnade 

till användarens behov, sågs som en förutsättning för att hjälpmedlet skulle bli optimalt 

anpassat (42). Däremot upplevde deltagarna svårigheter med att få ett hjälpmedel som 

fungerade för allt de ville göra. Detta gällde konflikten mellan en robust rullstol för 

utomhusbruk och en mindre och smidigare för inomhusbruk (42).  

 

Studierna visade också att det både fanns möjliggörare och begränsare i miljön. Utformningen 

av den egna bostaden, och andra människors bostäder hade exempelvis stor inverkan på 

personernas upplevelse (32, 34,36, 42). Hemmiljöns utformning påverkade möjligheten att bo 

kvar hemma med hjälp av förflyttningshjälpmedel (32). En kvinna uttryckte en stor lättnad att 

flytta till ett äldreboende för att slippa alla begränsningar i hemmet (34). En annan aspekt var 
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hur anhörigas bostäder var utformade för deltagarnas möjlighet att vara delaktiga i 

familjelivet (36).      

 

Samhällets utformning upplevdes ofta som ett hinder för personer som använder 

förflyttningshjälpmedel (42). En aspekt på detta var fysisk tillgänglighet. Det var inte alltid 

självklart att platser som kunde förväntas vara tillgängliga för rullstolsanvändare, verkligen 

var det (36). Inte heller tillgängligheten på äldreboenden upplevdes alltid fungera optimalt 

(33). Svårigheter med den fysiska tillgängligheten påverkade hjälpmedelsanvändarnas 

möjligheter att engagera sig och uppleva delaktighet. En kvinna berättade hur hon fått ge upp 

sitt engagemang i kyrkan på grund av begränsad tillgänglighet: “I don’t get to my church 

because it’s not wheelchair accessible” (39). En del användare tyckte dock att 

tillgängligheten förbättrats, men att det fortfarande inte var alldeles bra (39): ”And to have a 

good chair too, to move in the city there, it has to be good. Because there are many holes, too 

many stones in the street, a lot of things, if the chair is not 100% you fall! It's easy, every 

pebble overturns us, and to get up is a difficulty! But we go living the life!” (35)  
 

5.3 Att vara synlig, men inte sedd 

Detta tema berör hur personer som använder förflyttningshjälpmedel påverkas av 

medmänniskornas och samhällets attityder. Att vara synlig men inte sedd syftar på deltagarnas 

upplevelse av att människor ständigt uppmärksammar hjälpmedlet men inte personen som 

använder det. 

 

5.3.1 Stigmatiserande eller värdefulla möten 

Subtemat belyser hur deltagarna påverkas av andra människors attityder och hur mötet med 

likasinnade bidrar till en positiv upplevelse.   

 

I mötet med andra människor upplevdes förflyttningshjälpmedlet ofta bidra till negativa 

attityder. Hjälpmedlet blev en symbol för oförmåga och nedsatt funktion (35, 36, 38,), vilket 

orsakade att användarna kände sig stigmatiserade (34, 35, 36). Detta ledde till att deltagarna 

kände sig sårbara, frustrerade och att de var tvungna att vara på sin vakt för att inte bli 

förödmjukade (32, 33). I flera studier upplevde deltagarna att de blev behandlade som mindre 

vetande, då människor missuppfattade vad rullstolen innebar (35, 37): ”People treat you 

differently, they tend to think you’re not intelligent.”(37). Deltagarna upplevde sig även ibland 

förbisedda och ignorerade när andra pratade över huvudet på dem, då människor tilltalade 

deltagarens följeslagare istället för deltagaren själv (35, 36, 37). I en studie beskrev deltagarna 

upplevelsen av att alltid bli bedömda utifrån sitt förflyttningshjälpmedel: “as if now that I am 

in a chair it doesn’t matter if I am educated, pretty, if I work, rock climb, or anything. All that 

matters is that I am different lookin’. Don’t get me wrong. I am different! But not in the way 

that people seem to think of me” (38). Deltagarna upplevde att de ständigt syntes alltför väl, 

men inte alls blev sedda för den de verkligen var (32, 36).  

 

I en studie fann man, till skillnad från i de övriga, att deltagarna upplevde att människor till 

största delen bemötte dem med vänlighet och hjälpsamhet (39). Det förekom dock negativa 

attityder också, en deltagare hade blandade upplevelser av bemötandet: ”…Kindly, mostly. 

Patronizing, some. Little kids, scared to death”(39). 
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Deltagarna pratade om skillnaderna i hur de upplevde mötet med ”likasinnade” jämfört med 

andra människor i samhället. De upplevde att de hade större utbyte av att möta andra som var 

i samma situation: “they often understand the situation. Walking people like you and my 

personal helper don’t always understand the situation” (42). Det var också en positiv 

upplevelse att se människor med förflyttningshjälpmedel ute i samhället, vilket gjorde det 

lättare för deltagarna att acceptera sin egen situation (39). 

 

5.3.2 Utsattheten i samhället 

Utsattheten i samhället visar på hur samhällets syn på deltagarna ledde till att de upplevde sig 

begränsade i sina aktiviteter och att de fick kämpa för sin plats i samhället. 

Deltagarna upplevde att de blev diskriminerade på grund av samhällets syn på deras 

möjligheter till delaktighet (35, 36, 37). De deltagare som upplevt detta uttryckte en önskan 

att bli behandlade som andra (36, 38). De påpekade att de var precis som andra, att deras 

intressen var desamma och att de därför hade samma behov av att delta i samhället (36). En 

man beskrev hur diskrimineringen kunde yttra sig: “It’s easier for an able bodied person out 

there, and a lot of people don’t want to accept it, they don’t want to believe it. OT say ‘oh you 

are just as normal as any other person, you can do just as much as a walking person’. NO 

you cannot…there is discrimination out there against disabled people…an able bodied person 

has more of a chance getting a job than a disabled person. It’s as simple as that because he 

has got the labor to work. A disabled person does not.” (38). 

 

Deltagare som arbetade för att åstadkomma ökad tillgänglighet och bättre möjligheter för 

användare av förflyttningshjälpmedel upplevde att de kämpade i motvind och inte fick gehör 

för vad de hade att säga. En rollatoranvändare beskrev sin irritation över den dåliga 

tillgängligheten i kollektivtrafiken:“They won’t drop those [$@#!] platforms (…)They said 

they would but I went flying, boy!" (33). Deltagarna kände att ingen tog ansvar för att förbättra 

tillgängligheten (36). De fann också att de inte fick den hjälp de behövde när de var i behov 

av ett nytt förflyttningshjälpmedel (42). Delaktighet sågs av deltagarna både som en rättighet 

och något man själv var ansvarig för att åstadkomma. Ansvaret delades dock med övriga 

samhället. Det förekom också att människor märkte att de värderades i pengar, vilket de 

upplevde som omänskligt och nedvärderande (36). 

 

5.4 Känslor inför förändringen i tillvaron 

Temat utgörs av de känslor av förlust, förändrad självbild och acceptans, som uppkommer i 

samband med den förändring det innebär att börja använda förflyttningshjälpmedel.  

 

Behovet av förflyttningshjälpmedlet ledde till en förändrad livsstil, där nya utmaningar 

uppstod som väckte många olika känslor, såsom förlägenhet och skam, men även glädje och 

uppskattning (32, 33, 35, 37, 41). I flera studier visade det sig att deltagarna hade upplevt 

känslor av förlust (35, 37, 40). Förlusten av den fungerande kroppen och rörligheten 

upplevdes starkt av flera deltagare (37). En man uttryckte hur rörligheten var själva livet: 

“Once your mobility is affected, you’re a dead person” (39). Ett annat exempel på förlust var 

förlusten av sin självständighet, då de ofta var i behov av hjälp från andra.“I feel helpless” 

sade en kvinna när förlusten av självständigheten kom på tal (37). Det blev tydligt att 

förändringen väckte många känslor. 
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 I de flesta studierna kom det fram att deltagarna upplevde att deras självbild ändrades i 

samband med att förflyttningshjälpmedlet blev en del av vardagen (32, 37, 38, 42). En 

deltagare beskrev den påfrestande process det innebar att tänka om: “I was ashamed, of being 

me that person that walked and of seeing myself in a wheelchair” (35).  

 

För många var det svårt att acceptera att den tidigare aktivitetsförmågan nu var så begränsad 

att ett förflyttningshjälpmedel var nödvändigt (34, 38, 39, 42). Detta beskrevs av en person 

som använde manuell rullstol: ”Very complicated, because we are agile in everything, then 

suddenly we are imprisoned in the chair” (35).  I flera av studierna visade det sig att många 

upplevde en motvillig acceptans. De fann sig i sin situation, men skulle helst slippa använda 

hjälpmedlet om de kunde (37, 39):” Not a thing I can do about it. I've come to accept it. 

That's it. I don't like it but…Maybe I… I figure my age and what has happened to me made me 

where I am.” (39). Andra deltagare hade inte lika svårt att acceptera hjälpmedlet, utan 

upplevde det som en räddning och kunde därför lättare integrera hjälpmedlet i vardagen (32, 

39). 

 

För att kunna uppskatta sitt hjälpmedel och kunna använda det upplevde flera deltagare att de 

behövde tid på sig för att vänja sig ”you gotta grow into it” (39). En kvinna upplevde hur 

bilden av henne själv gick från inkapabel till kapabel när hon blev van vid rullstolen: ” That 

yesterday’s interests were possible today and thus understood herself as capable, as newly 

abled” (38). I flera studier visade det sig också att hjälpmedlet med tiden blev ett uttryck för 

självständighet (33, 35, 38). 

 

 

6. Diskussion 
 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att använda förflyttningshjälpmedel. I 

resultatet framkom att personer som använder förflyttningshjälpmedel upplevde att 

hjälpmedlet bidrog till känslor av frihet och meningsfullhet, men att hjälpmedlet begränsade 

dem när det inte blev en väl integrerad del av vardagen. Deltagarna påverkades av andra 

människors bemötande och de upplevde starka känslor vid de förändringar i livet, som 

behovet av förflyttningshjälpmedel innebar. 

 

6.1  Resultatdiskussion  

6.1.1 Göra vad jag vill, på den plats jag själv väljer 

En känsla av frihet visade sig när deltagarna hade möjlighet att utföra de aktiviteter de själva 

fann meningsfulla. När förflyttningshjälpmedlet fungerade i samspel med personen och 

dennes behov upplevde flera deltagare att hjälpmedlet bidrog till en känsla av frihet, 

självständighet och meningsfullhet. Deltagarna upplevde dock att deras beroende av andra 

påverkade dem negativt, genom att de kände sig mindre självständiga. Bonikowsky et al (3) 

skriver att självständighet uppnås när personen fungerar på ett sätt som stämmer överens med 

dennes önskemål och värderingar. För en arbetsterapeut som arbetar med att hjälpa en klient 

att eftersträva självständighet, kan det följaktligen vara viktigt att ta reda på vad just den 

personen lägger i begreppet. Townsend et al (43) diskuterar dock begreppet självständighet 
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utifrån en annan synvinkel och menar att det är viktigt att fundera över vilka värderingar man 

som arbetsterapeut lägger i begreppet självständighet. Rehabiliteringens ständiga strävan efter 

självständighet skulle kunna ge klienter känslan av att de inte duger som de är och att det är 

fel att ta hjälp av andra. Enligt Creek (44) går självständigheten inte nödvändigtvis förlorad 

när en person behöver hjälp av andra. Personen är fortfarande självständig i sina beslut och 

kan själv välja inom vilka områden hjälpen behövs. Därigenom kan personen få energi över 

till det han eller hon upplever meningsfullt. Arbetsterapeuter kan i sitt arbete bidra till att 

klienter ser på behovet av hjälp på ett nytt sätt, som gör att personen kan använda hjälpen till 

att få en meningsfull vardag. 

 

Deltagarna upplevde att hjälpmedlet fungerade både som möjliggörare och begränsare av 

förflyttning och meningsfulla aktiviteter. Upplevelsen av hjälpmedlet som en begränsare 

kunde kopplas till dess funktionalitet och utformning, medan hjälpmedlets möjliggörande 

effekt kopplades till möjliggörandet av socialt umgänge och meningsfulla aktiviteter. Det 

stämmer överens med vad McMillen och Söderberg (45) fann i en studie om bland annat 

förflyttningshjälpmedel. Hjälpmedlet visade sig både möjliggöra ett bättre liv och orsaka en 

del svårigheter. 

 

I flera studier upplevde deltagarna dessutom hjälpmedlet som en del av den egna kroppen, 

vilket gjorde att de därmed till fullo kunde utnyttja hjälpmedlets möjliggörande effekt. Detta 

visade sig hos användare av både rollatorer, manuella och eldrivna rullstolar. Ett liknande 

resultat visade sig i en studie (46) med kvantitativ ansats, där det framkom att många personer 

med ryggmärgsskada kom att betrakta rullstolen som en del av kroppen. En intressant aspekt 

är att många användare i denna litteraturstudie såg förflyttningshjälpmedlet som en del av den 

egna kroppen, medan hjälpmedel sorteras in under omgivningsfaktorer i ICF (14). 

 

Enligt resultatet har hjälpmedlets anpassning till personen och dennes förutsättningar stor 

betydelse för om användaren upplever det som en möjliggörare av aktivitet, eller som en 

begränsning. Vid förskrivningen är det många komponenter att ta hänsyn till, såsom 

personens förmågor och behov samt den omgivning där hjälpmedlet skall användas (13, 47). 

Uppföljning av hjälpmedlet är också viktigt, enligt DiMarco (47), för att 

förflyttningshjälpmedlet skall fortsätta fungera som en möjliggörare. Uppföljningen behövs 

på grund av att användarens behov förändras, vilket leder till att hjälpmedlets funktion och 

passform behöver bedömas på nytt. En noggrann uppföljning kan därmed förhindra att 

personer begränsas i onödan av hjälpmedel som inte längre uppfyller deras behov.  

 

Att kunna välja miljö där aktiviteter utförs, visade sig viktigt i de analyserade artiklarna. Den 

fysiska miljön är ofta begränsande, men den kan även vara en möjliggörare när den är 

utformad för att passa personer som använder förflyttningshjälpmedel. Detta är enhetligt med 

ICF’s (14) definition av funktionshinder, vilken går ut på att funktionshinder uppstår när 

omgivningens utformning gör att en persons förutsättningar inte räcker till. Det innebär att en 

person med en funktionsnedsättning kan klara sig lika bra som någon annan i en väl utformad 

miljö, men få stora svårigheter i en miljö som ställer upp hinder.  

 

Miljön innefattar även bostäder och deltagarna fann att bostadsmiljön påverkade dem i 

aktivitetsutförandet (32, 34, 36, 42). De upplevde också att familjelivet riskerade att bli 

lidande om bostadens utformning gjorde att de stängdes ute från sina anhörigas liv (36). 

Rigby et al (48) skriver att hemmet är en mycket viktig del i människors liv och är nära 

sammankopplat med identitet och värderingar. Många aktiviteter äger rum i hemmet och 
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därför har hemmiljöns utformning stor inverkan på personens möjligheter till aktivitet. För 

personer som använder förflyttningshjälpmedel är det inte bara den egna hemmiljön som 

behöver vara utformad för tillgänglighet, utan även hemmiljön hos andra. Först då har den 

som använder förflyttningshjälpmedel en rättvis möjlighet att delta i sociala sammanhang. 

 

6.1.2 Att vara synlig, men inte sedd 

I sociala sammanhang hade andra människors bemötande stor effekt på deltagarnas 

välbefinnande. Många av deltagarna hade negativa erfarenheter av människors bemötande och 

kände sig stigmatiserade. De upplevde att de hela tiden var synliga, men inte sig sedda utifrån 

sin person. Dessa attityder skulle kunna medföra att personer med förflyttningshjälpmedel 

upplever hinder i att ta sig ut i samhället. Att de känner att de måste tänka på hur de uppfattas 

av andra i ett försök att motbevisa attityderna. Sandström (49) skriver, i enlighet med studiens 

resultat, att känslan av att vara annorlunda är ett resultat av andras bemötande. Det var 

däremot deltagare i en av artiklarna som upplevde att de övervägande blev bra bemötta (39). 

Barker et al (39) tolkade sitt resultat som att dessa äldre deltagare var säkra på sig själva och 

därför blev mindre besvärade av andras attityder. Vidare kan det tänkas att en person som 

själv fullt ut accepterat sitt hjälpmedel kan vara bättre rustad att möta andra människors 

attityder. 

 

Deltagare i denna studie talar om vikten av möten med personer som har liknande 

erfarenheter av att använda förflyttningshjälpmedel. Personerna som upplevt detta fann att de 

blev förstådda på ett annat sätt än av andra. Gemenskapen med andra i liknande situation kan 

bli ett socialt stöd (50). Sandström (49) skriver också om det positiva i att umgås med andra i 

samma situation, men nämner även hur det kan ha en negativ effekt genom att man upplever 

sig bli en del av en grupp där den enda gemensamma nämnaren är funktionshinder. Som 

arbetsterapeut kan man ta tillvara på de positiva effekterna dessa möten kan medföra, genom 

att ge sina klienter möjlighet att möta andra i liknande situation, exempelvis genom 

gruppaktiviteter. Det är dock viktigt att vara medveten om att det inte är självklart att alla 

upplever detta positivt. Därför kan det vara bra att understryka att deltagandet i en sådan 

grupp är frivilligt. 

 

Deltagarna upplevde diskriminering kopplad till deras förutsättningar att vara en del av 

samhället. Tillgängligheten utgjorde ofta en stor begränsning. De upplevde dock att de hade 

svårt att få respons för sina synpunkter gällande delaktighet och tillgänglighet. Detta rimmar 

illa med det regelverk Förenta Nationerna (51) har satt upp, vilket anger att människor med 

funktionsnedsättningar ska ha samma möjligheter som andra i samhället. Enligt Whiteford 

(15) hindras framsteg på detta område av den rådande attityden till personer med 

funktionshinder, då de betraktas som inkapabla och inte förväntas kunna utföra aktiviteter i 

samhället.  Denna attityd kan tänkas ha bidragit till det motstånd deltagarna upplevde när de 

stred för sin rätt till delaktighet. Arbetsterapeuten kan bidra till att minska detta motstånd 

genom att informera makthavare om hur viktig tillgängligheten i samhället är för personer 

som använder förflyttningshjälpmedel och informera om vilka konsekvenserna blir i vardagen 

för dessa personer.  
 

Deltagarna i en studie (36) upplevde att de ofta värderades i pengar och gavs dåligt samvete 

över detta. Deras liv och förutsättningar blev en kostnadsfråga.  Detta kan kopplas till 

Kielhofners (52) resonemang om att samhällets sociala och ekonomiska förutsättningar kan 

slå extra hårt mot personer med funktionsnedsättning, genom att deras valfrihet påverkas av 
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de resurser de får tillgång till. Så länge detta fortgår har personer med funktionsnedsättningar 

svårt att få de möjligheter de har rätt till (51). 
 

6.1.3 Känslor inför förändringen i tillvaron 

Förändringen som behovet av förflyttningshjälpmedel innebar gav upphov till många olika 

känslor. Det var en ansträngande process som ledde till att deltagarna tappade kontakten med 

vissa viktiga livsområden. Förlusten av rörligheten som möjliggörare av aktiviteter var en 

återkommande upplevelse, främst bland rullstolsanvändare. DiStefano et al (53) beskriver 

sambandet mellan förflyttningsförmåga, självständighet och delaktighet och menar att det är 

av största vikt att kunna förflytta sig för att vara aktiv. Detta kan kopplas till Warrens (1) 

beskrivning av rörlighetens betydelse för ett aktivt liv. Rörlighetens betydelse för aktivitet är 

stor, då en nedsatt fysisk förmåga leder till att aktivitetsutförandet blir lidande (11). Enligt 

Cole och Tufano (7) är aktivitet allt vi människor gör, således kan ett nedsatt 

aktivitetsutförande ha stor inverkan på en persons liv. Det kan leda till att personen får svårt 

att uttrycka sin personlighet och därmed kan personen uppleva att en del av identiteten går 

förlorad. Aktiviteten strukturerar och formar en människas dag och blir en del av det 

vardagliga mönstret (54). Exempelvis identifierar sig en person som dagligen är ute i skog och 

natur som en friluftsmänniska och kan därför få svårt med sin identitet efter en nedsatt 

funktionsförmåga, som hindrar engagemanget i aktiviteten.  

 

I flera av studierna visade det sig att deltagarna upplevde att deras självbild förändrades i 

samband med att hjälpmedlet blev en del av tillvaron (32, 34, 35 37, 38, 41, 42). Detta stöds 

av Vrkljan och Polgar (55) som menar att självbilden är nära kopplad till förmågan att delta i 

meningsfulla aktiviteter och därmed kan en förändring i förmågan antas leda till en förändring 

av självbilden. Med detta i åtanke är ett holistiskt synsätt (7), där man ser människan i sin 

helhet, viktigt vid arbetsterapeutisk behandling, eftersom det är många komponenter som 

påverkar klientens upplevelse av sig själv och sina förmågor. 

 

Deltagarnas förmåga att acceptera hjälpmedlet varierade från att se hjälpmedlet som en ren 

nödvändighet till att se det som en räddning. Enligt deltagarna i flera av de analyserade 

studierna var acceptans resultatet av att personen fick tid på sig att fundera och vänja sig vid 

tanken på sig själv och sitt behov av förflyttningshjälpmedel. Detta överensstämmer med 

Bates et al (56) studieresultat, där det visade sig att det tar upp till ett par år att anpassa sig till 

den nya situationen, då det är många komponenter som skall stämma. Även Hedberg-

Kristensson et al diskuterar acceptans och menar att det tar tid att vänja sig vid tanken på sig 

själv med ett förflyttningshjälpmedel (26). Detta kan kopplas till den förändrade självbilden 

som diskuteras ovan, då det medför att personen behöver omvärdera sig själv och hela sin 

situation. De rutiner och aktivitetsutföranden som en människa har, utvecklas under lång tid 

(12). Att börja använda ett förflyttningshjälpmedel innebär att aktivitetsförmågan och 

rutinerna behöver omformas. Detta kan tänkas spela en viktig roll i hur personer accepterar 

sitt förflyttningshjälpmedel. Arbetsterapeuten kan i sin yrkesroll bidra till acceptans hos 

klienten, genom att visa på hur förflyttningshjälpmedlet kan integreras i klientens 

vardagsaktiviteter.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie inkluderar ett brett spektrum av upplevelser från personer med olika 

funktionsnedsättningar (ryggmärgsskada, stroke, åldersrelaterade gångsvårigheter, 
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neurologiska sjukdomar), åldrar (20-årsåldern till 90-årsåldern) och erfarenheter av att 

använda förflyttningshjälpmedel.  Dessutom bidrog urvalet av artiklar med upplevelser från 

olika delar av världen (Sverige, Danmark, Norge, USA, Brasilien). Detta innebär att studien 

omfattar upplevelser av förflyttningshjälpmedel i olika sammanhang och kulturer, vilket kan 

ha satt sin prägel på resultatet. Detta är i enlighet med vad Radomski (57) skriver, då hon 

påpekar att kulturen har stor inverkan på hur delaktiga personer med funktionsnedsättningar 

är i samhället. Denna litteraturstudie berikas av variationen hos deltagarna, då tanken med 

studien var att inkludera så många olika upplevelser som möjligt. Därför sattes inte 

exklusionskriterier för att begränsa variationen i nationalitet eller diagnos.  

 

Litteraturstudiens kvalitativa ansats är relevant för att uppnå syftet att beskriva upplevelser av 

att använda förflyttningshjälpmedel (28). De valda databaserna, Cinahl, Medline och Amed, 

erbjöd ett sökfält med forskning inom vårdområdet, vilket var relevant för litteraturstudiens 

arbetsterapeutiska fokus (29). Vid den preliminära sökningen kunde konstateras att de mest 

användbara sökorderna var ämnesord som fanns indexerade i databaserna. Därmed användes 

fritextsökning endast där motsvarande ämnesord inte fanns indexerade. Senare vid urvalet 

kunde konstateras att Cinahl gav de mest användbara träffarna.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier bidrog till att sökningen fokuserades på relevanta studier 

(29). Ett av inklusionskriterierna var att studien skulle omfatta artiklar från år 2000 och 

framåt. Detta resulterade dock i ett för stort antal artiklar och därmed begränsades urvalet 

ytterligare till artiklar skrivna från år 2003 och framåt. Ett annat inklusionskriterie var att 

informanten skulle vara den person som använde förflyttningshjälpmedlet, vilket ledde till att 

studier där anhöriga intervjuades exkluderades. De artiklar som valdes ut hade därmed 

studiegrupper där ingen hade kommunikationssvårigheter. Detta kan ha influerat resultatet. 

Även studier som handlade om barn med förflyttningshjälpmedel exkluderades. Anledningen 

till det var att få ett hanterbart antal träffar. Det är tänkbart att barn har en annan upplevelse än 

vuxna, vilket hade kunnat påverka resultatet.  

 

De förflyttningshjälpmedel som inkluderades i studien var manuella rullstolar, eldrivna 

rullstolar, rollatorer, kryckor och käppar. Vid datainsamlingen visade det sig dock att det 

fanns mycket få studier med huvudfokus på upplevelser av att använda kryckor och käppar. 

De som fanns uppfyllde inte inklusionskriterierna och föll därför bort. Därmed inkluderades 

inga studier som huvudsakligen rörde käppar och kryckor, men käppar nämns i jämförelse 

med rollatorer i en av artiklarna (34). Det fanns betydligt fler studier om upplevelser av att 

använda rullstol, än om att använda rollator.  Detta kan tänkas bero på att personer som 

använder rullstolar är representerade längre ned i åldrarna än de som använder rollatorer (58), 

vilket i sin tur medför ett större intresse för rullstolar. Det är också möjligt att det har att göra 

med rullstolens mer laddade symbolvärde (20).  

 

Urvalet resulterade i 11 artiklar. Samtliga var publicerade i tidskrifter som kräver att etiska 

överväganden är gjorda och att studierna har blivit godkända av en etisk granskningskommitté 

(29). Tidskrifternas publiceringskrav gjorde att artiklar där etiska överväganden inte 

uttryckligen nämns ändå kunde inkluderas i denna litteraturstudie. 

 

Vid kvalitetsgranskningen kunde en tydlig gräns sättas mellan låg och medel kvalitet. 

Däremot var gränsen mellan medel och hög kvalitet svår att urskilja, då många studier fick 

liknande antal poäng, men skiljde sig åt genom olika rika beskrivningar av delarna. Dessutom 

värderades ett jakande svar på metoddelarna högre än om data- och analysmättnad uppnåddes. 
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Gränsen mellan medel och hög kvalitet avgjordes således genom att jämföra artiklarna med 

varandra. En artikel bedömdes ha låg kvalitet (38). Denna artikel var en fenomenologisk 

studie som inte gav metodförfarandet så stort utrymme. Den var dock publicerad i en tidskrift, 

Disability and Society, (59) som har utförligt beskrivna publiceringskrav, vilket gjorde att 

artikeln kunde inkluderas trots det låga betyget. En annan av artiklarna i studien (33) bestod 

av både kvalitativ och kvantitativ forskning. Denna artikel inkluderades trots detta, då 

resultatet var presenterat på ett sådant sätt att de kvalitativa delarna lätt gick att skilja från de 

kvantitativa. 

   

Vid dataanalys finns det alltid flera sätt att tolka fynd på. Artiklar med kvalitativt innehåll har 

dessutom inte lika entydiga resultat som kvantitativa studier. Därför har en dialog hela tiden 

förts om innehållet och hur det skall förstås och sorteras. Teman växte fram ur en process där 

materialet granskades utifrån olika synvinklar och där olika teman prövades. De slutgiltiga 

teman och subteman som presenteras i resultatet visade sig vara de som gav den mest 

överskådliga bilden av materialets innehåll.  

 

Under studiens gång var författarna medvetna om att den egna förförståelsen kan påverka 

resultatet (29). Denna litteraturstudie är skriven med bakgrund i arbetsterapi, vilket kan ha 

färgat resultatet. Även författarnas personliga erfarenheter utgör en del av förförståelsen. 

Under analysens gång diskuterades hela tiden vad som faktiskt stod i artiklarna, för att inte 

resultatet skulle snedvridas av författarnas förförståelse. Under analysen utfördes vissa steg 

var för sig av författarna, för att undvika att parterna påverkade varandra. Således erhölls två 

olika perspektiv på materielats innehåll och författarnas individuella förförståelser belystes.   

Resultatet har sedan diskuterats utifrån annan litteratur inom området för att finna ytterligare 

stöd för de slutsatser som drogs. 

 

Tolkningen av resultatet styrks med citat från de analyserade artiklarna. Dessa citat är på 

engelska för att inte riskera att innebörden och nyanserna går förlorade i en svensk 

översättning.  

 

I flera av de granskade studierna påtalar forskarna att resultatet inte nödvändigtvis kan 

generaliseras till alla situationer (32, 34, 35, 36), men att det dock kan vara överförbart till 

liknande situationer. Samma sak gäller denna litteraturstudie. Det går inte att säga att alla 

hjälpmedelsanvändare har samma upplevelser som deltagarna i denna studie.  

 

6.3 Slutsatser  

Många komponenter påverkar hur användaren upplever sitt liv med förflyttningshjälpmedel. 

Hjälpmedlets funktion och omgivningens tillgänglighet kan upplevas som möjliggörare eller 

begränsare av aktivitet och därmed känslan av frihet och mening. Medmänniskornas och 

samhällets attityder är bidragande faktorer till starka upplevelser hos användarna. I och med 

den förändring som förflyttningshjälpmedlet medför uppkommer känslor av förlust, en 

förändrad självbild och utmaningen att acceptera sin situation och sitt förflyttningshjälpmedel.   

 

Förskrivningsprocessen i sin helhet påverkar användarnas förutsättningar till ett 

välfungerande liv. Arbetsterapeuten har således ett stort ansvar att förskriva det 

förflyttningshjälpmedel som bäst uppfyller personens behov. Genom ett klientcentrerat 
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arbetssätt, där arbetsterapeuten får inblick i klientens liv och tar reda på hur hjälpmedlet bäst 

kan anpassas, kan detta möjliggöras (22).  

 

Utifrån resultatet i denna studie kan arbetsterapeuten få kännedom om den variation av 

upplevelser som kan uppstå vid användningen av förflyttningshjälpmedel. Detta kan bidra till 

att arbetsterapeuter gör klienter mer delaktiga i förskrivningsprocessen, vilket i sin tur kan 

leda till en mer positiv upplevelse för klienterna. 

 

Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara en djupgående intervjustudie, för att fördjupa 

förståelsen av hur förflyttningshjälpmedel kan upplevas. Det kan också vara intressant att 

jämföra huruvida upplevelsen skiljer sig åt mellan användare av olika sorters 

förflyttningshjälpmedel och om upplevelsen påverkas av om funktionsnedsättningen är 

medfödd eller förvärvad. Med tanke på att flertalet av de analyserade studierna var utförda i 

Nordamerika och Skandinavien, kan det tänkas vara intressant att titta på om 

hjälpmedelsanvändare i andra delar av världen beskriver andra upplevelser. 
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Bilaga 1  

Sökstrategi: 

Datum Sökning  Sökord Träffar Urval 1  Urval 2  Urval 3  Kommentar 

 Databas nr 

  

  Urval 

utifrån 

relevanta 
titlar. 

Urval 

utifrån 

läsning av 
abstrakt. 

Urval utifrån 

läsning av 

fulltext samt 
utifrån 

årsbegränsning 

år 2003-2013. 

  

21/9-13 

Cinahl 
  Ambulation aids          Både Cinahl Headings 

och Explode (+) används 

för inkludering av 

relevanta och befintliga 

undergrupper till 

samtliga söktermer.  

1 OR  3382       

  Wheelchairs          

  Life style          

  OR         

2  Quality of life  114887       

  OR          

  Life change events          

3 1 AND 2 222 20 8 4 

Limits År 2000-2013           

21/9-13 

Cinahl 
  Ambulation aids          Både Cinahl Headings 

och Explode (+) används 

för inkludering av 

relevanta och befintliga 

undergrupper till 

söktermerna. 

"Narratives", saknar 

dock explode (+)-

funktion. 

1 OR  3382       

  Wheelchairs          

  Qualitative studies          

2 OR 58794       

  Narratives          

3 1 AND 2 111 27 17 11 

Limits År 2000-2013           

27/9-13 

Amed 
  

Dependent 

ambulation  
        

Subjects används för 

inkludering av relevanta 

undergrupper.  1 OR 609       

  Wheelchairs          

  Life style          

  OR         

2 Quality of life  4787       

  OR         

  Life change events          

3 1 AND 2 14 2 - - 

Limits År 2000-2013           

27/9-13 

Amed 
  

Dependent 

ambulation  
        

Subjects används för 

inkludering av relevanta 

undergrupper till 

"Dependent 

ambulation" och 

"Wheelchairs". 

Söktermerna 

"Qualitative research" 

1 OR 609       

  Wheelchairs          

  Qualitative research          

2 OR 1484       
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  Narration         och "Narration" 

användes dock i fritext. 

3 1 AND 2 8 2 1 - 

Limits År 2000-2013           

7/10-13 

Medline 
  

Dependent 

ambulation  
        

MeSH-termer används 

för inkludering av 

relevanta undergrupper 

till samtliga söktermer. 

Explode (+) används för 

inkludering av befintliga 

undergrupper till 

söktermen "life style". 

1 OR 1828       

  Wheelchairs          

 Life style         

  OR         

2 Quality of life  121725       

  OR         

 
Life change events          

3 1 AND 2 108 11 2 1 

Limits År 2000-2013           

7/10-13 

Medline   
Dependent 

ambulation  
        

MeSH-termer används 

för inkludering av 

relevanta undergrupper. 
1 OR 1828       

  Wheelchairs          

  Qualitative research          

2 OR 20635       

  Narration          

3 1 AND 2 27 3 2 1 

Limits År 2000-2013           

Totalt 

(inkl. 

dubbletter)     

490 65 30 17 

  

Totalt 

(exkl. 

dubbletter) 

      46 21 11   
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      Bilaga 2 

Artikelmatris:  

Titel 

Författare 

Land, Årtal 

Syfte Design 

Deltagare  

Hjälpmedel Resultat 

32) 

Walking on the edge: 

meanings of living in 

an ageing body and 

using a walker in 

everyday life – a 

phenomenological 

hermeneutic study 

 

Brännström, Bäckman 

och Santamäki Fischer 

 

Sverige, 2012 

 

Belysa betydelsen 

av den levda 

erfarenheten av att 

leva i en åldrande 

kropp och använda 

rollator i det 

dagliga livet 

Narrativa intervjuer 

Fenomenologisk 

hermeneutisk analys 

 

Antal deltagare: 7 

Rollatorer Walking on the edge, att vandra 

längs randen, befanns sammanfatta 

personernas situation. Detta 

baserades på två teman. Att vara 

sårbar och beroende handlade om 

att känna sig utsatt och om 

svårigheterna med att använda 

rollatorn. Att vara självsäker och 

självständig handlade om hur 

rollatorn möjliggjorde fortsatt 

aktivitet och gav deltagarna 

säkerheten de behövde för att kunna 

fortsätta med det som var viktigt i 

livet. 

33) 

The impact and use 

of walkers among 

older adults: a pilot 

 

Thomas, Connelly och 

Laliberte-Rudman 

 

Kanada, 2008 

 

Att undersöka 

effekten en 

förskriven rollator 

har på 

aktivitetsutförande, 

och undersöka de 

personliga 

erfarenheterna hos 

fyra äldre 

Kvantitativa tester: 
(standardiserade mätningar 

av rörlighet, balans och 

delaktighet) 
 Djupintervju 

 

Antal deltagare: 4(3) 

Rollatorer Det visade sig att deltagarna hade 

svårt att integrera rollatorn i sitt 

vardagsliv, men när det lyckades 

ledde det till ökad säkerhet. Det 

kändes svårt för deltagarna att visa 

sig med rollatorn eftersom de såg 

den som ett synligt tecken på ökade 

svårigheter. 

 

34) 

Very old Swedish 

women’s experience 

of mobility devices in 

everyday occupation: 

a longitudinal case 

study 

 

Löfqvist, Nygren, 

Brandt och Iwarsson 

 

Sverige, 2009 

Att undersöka hur 

mycket gamla 

ensamlevande 

svenska kvinnor 

upplever sitt bruk 

av hjälpmedel över 

tid. 

Longitudinell 

fallstudie med 

djupintervju och 

observation. 

 

Antal deltagare: 3 

Rollatorer 

(käppar och 

gåbockar)  

Det visade sig att rollatorn var ett 

mångsidigt hjälpmedel som gav 

kvinnorna ökad säkerhet och hjälpte 

dem att fortsätta klara sig bra i 

hemmet. De upplevde alla 

svårigheter med att röra sig ute i 

samhället med rollatorn, och fann 

ibland att den var klumpig i 

hemmet. De var mycket beroende 

av en fysisk omgivning som 

underlättade, och de använde 

rollatorn som en del av en 

helhetslösning. 

35) 

Social 

representations of the 

wheelchair for people 

with spinal cord 

injury 

 

Costa, Melo, 

Garanhani och 

Fujisawa  

 

Brasilien, 2010 

 

 

Att förstå vad 

rullstolen 

representerar i ett 

socialt 

sammanhang för 

personer med 

ryggmärgsskada 

Djupintervjuer 

Innehållsanalys 

 

Antal deltagare: 10 

Manuella 

rullstolar 

Studien resulterade i 5 teman: Det 

första temat, Ett omistligt verktyg 

(an indispensable piece of 

equipment), understryker 

betydelsen av hjälpmedlet för att 

klara det dagliga livet och komma 

ifrån den ”fångenskap” som livet 

med en ny ryggmärgsskada kan te 

sig som. Tema två, Symbol för 

funktionshinder (symbol of 

disability), behandlar den kulturella 

aspekten och hur 

rullstolsanvändaren ofta exkluderas 

i sociala sammanhang. Tema tre, 
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Medel för förflyttning och 

transport, står för den praktiska 

nyttan av hjälpmedlet och fokuserar 

på hur rullstolen är till nytta för 

användaren. Tema fyra, 

Förlängning av ben och kropp, står 

för hur personerna integrerar 

rullstolen i sitt kroppsspråk och sitt 

sätt att vara. Flera deltagare 

beskriver hur rullstolen är deras 

ben. Tema fem, ett uttryck för 

autonomi, handlar om hur 

hjälpmedlet blir ett redskap för 

frihet och oberoende. 

36) 

The ups and downs of 

social participation: 

experiences of 

wheelchair users in 

Norway 

 

Hjelle och Vik 

 

Norge, 2011 

 

Undersöka hur 

personer med 

funktionshinder 

upplever 

delaktighet i 

samhället 

Fokusgruppsdiskussi

oner 

Konstant komparativ 

analys 

 

Antal deltagare: 6 

Rullstolar Flera kategorier som beskrev social 

delaktighet visade sig. Kategori ett, 

Att vara engagerad, bestod av 

subkategorierna ”att engagera sig i 

sitt och andras liv” och ”att 

engagera sig i kampen för 

funktionshindrades rättigheter”. 

Kategori två, Att vara en del av 

samhället, bestod av 

subkategorierna ”lika värde”,”att 

värderas utifrån samma regler som 

andra”,” vara inkluderad” och 

”valfrihet”. Kategori tre, Att 

interagera som medborgare, kunde 

delas in subkategorierna i ”att 

interagera med andra medborgare” 

och ”att interagera med 

stadsplanerare”. Deltagarna 

konstaterade att delaktighet var 

både ett personligt ansvar och något 

som myndigheter och makthavare 

kunde påverka. De kom fram till att 

de själva kunde göra mycket för att 

öka sin delaktighet, men också att 

de åtgärder som krävdes för att till 

exempel göra offentliga platser 

tillgängliga, ofta var svåra att 

övertyga myndigheterna om. De 

beskrev olika situationer där de 

klättrat på delaktighetsstegen, eller 

fallit ned på den. 

37)  

The experience of 

being grounded: a 

phenomenological 

study of living with a 

wheelchair 

 

Barlew, Secrest, Guo, 

Fell och Haban 

 

USA, 2012 

 

Undersöka 

upplevelsen av att 

sitta i rullstol 

Halvstrukturerade 

intervjuer  

 

Antal deltagare: 6 

Rullstolar Fyra teman visade sig utgöra den 

levda erfarenheten. Temat 

förödmjukelse gällde deltagarnas 

upplevelser av andras reaktioner 

och bemötande. Frustration 

handlade om den egna upplevelsen 

av sina begränsningar. Förlust 

handlade om att mista tid, 

värdefulla aktiviteter, och vissa 

vänner. Ödmjukhet handlade om 

hur man upplever det 

”funktionshindrade jaget”. 

38) 

Becoming en-

Diskutera den 

kreativa process det 

Intervjuer 

Etnografiska 

Manuella 

rullstolar 

Studien resulterade i tre teman: 

Tema ett, En-wheeling i 
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wheeled: the situated 

accomplishment 

 

Papadimitriou 

 

USA, 2008 

innebär när vuxna 

med fysiska 

nedsättningar blir 

rullstolsanvändare 

anteckningar 

 

Antal deltagare: 30 

rehabsammanhang, beskriver hur 

deltagarna lärde sig handskas med 

sin ”nya” kropp och bli nykapabla 

istället för inkapabla. Tema två, En-

wheeling i vardagslivet, handlade 

om hur deltagarna sedan mötte 

världen utanför 

rehabiliteringssjukhuset, hur de 

upplevde att de blev bemötta och 

hur de skapade ett nytt sätt att vara. 

Tema tre, Att bli en-wheeled i en 

värld som bygger på ableism: 

rullstolen som symbol för 

oförmåga, handlade om hur 

samhället bemöter 

rullstolsanvändare, och deltagarnas 

erfarenheter av detta. 

39) 

Acceptance and 

meanings of 

wheelchair use in 

senior stroke 

survivors 

 

Barker, Reid & Cott 

 

Kanada, 2004 

Förstå den levda 

erfarenheten hos 

äldre som överlevt 

en stroke och 

använder rullstol i 

dagliga livet 

Halvstrukturerade 

intervjuer 

Konstant komparativ 

analys 

 

Antal deltagare: 10 

Manuella 

rullstolar 

Elrullstolar 

Det visade sig att deltagarnas 

acceptans kunde delas upp i tre 

former av acceptans. Den första av 

dessa var motvillig acceptans, där 

deltagarna såg att rullstolen var 

nödvändig för dem, samtidigt som 

de hade svårt att uppskatta den. 

Deltagarna i kategorin tacksam 

acceptans såg rullstolen som 

nödvändig, men också som en stor 

tillgång eftersom den tillät dem att 

göra vad de önskade. I den sista 

acceptanskategorin fanns deltagare 

som hade uppnått inre acceptans 

och som utöver att se rullstolen som 

en nödvändighet och en tillgång såg 

den som en naturlig del av sig 

själva. Flera betydelser av 

rullstolsanvändning visade sig 

också. Ökad rörlighet handlade om 

att med hjälp av rullstolen kunna 

förflytta sig dit man ville. 

Vårdgivarens börda handlade om 

hur deltagarnas anhöriga 

påverkades. ”Frihet” och 

”instängdhet” byggde på 

deltagarnas upplevelse av huruvida 

de var fria eller låsta i vad de 

gjorde. Minskad spontanitet gällde 

situationer där deltagarna fann att 

de måste planera långt i förväg för 

att kunna göra vad de önskade. 

Varierat bemötande berörde 

situationer där andras reaktioner 

påverkade deltagarna. Förlust av 

vissa högt skattade aktiviteter och 

roller gällde saker deltagarna inte 

längre kunde ägna sig åt. Det 

hängde dels ihop med hinder i 

miljön och dels med hur mycket 

ansträngning som krävdes. 

40) Undersöka den Halvstrukturerade Manuella Resultatet presenteras i följande 
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The experience of 

senior stroke 

survivors: Factors in 

community 

participation among 

wheelchair users 

 

Barker, Reid & Cott 

 

Kanada, 2006 

levda erfarenheten 

hos äldre som 

överlevt en stroke 

och använder 

rullstol i dagliga 

livet 

intervjuer 

Konstant komparativ 

analys 

 

Antal deltagare: 10 

rullstolar 

Elrullstolar 

teman: Nedsättningar i 

kroppsfunktion och struktur 

handlade om hur personernas 

fysiska förmågor gjorde dem 

beroende av rullstolen. 

Aktivitetsnedsättningar och 

delaktighetsbegränsningar 

handlade om möjligheter och 

begränsningar när deltagarna 

använde sin rullstol. Flera av 

deltagarna var beroende av hjälp 

från en anhörig för att kunna utföra 

de aktiviteter de önskade. 

Omgivningsfaktorer berörde hinder 

i miljön med avseende på 

tillgänglighet. Deltagarna beskrev 

hur trappor, kanter och backar 

begränsade deras möjligheter till 

delaktighet. Övrigt (inkluderar 

personliga faktorer) handlade om 

hur deltagarna fann mening i det de 

gjorde. 

41) 

Perceived impacts of 

a first wheelchair on 

social participation 

 

Rousseau-Harrison, 

Rochette, Routhier, 

Dessureault, Thibault 

och Cote 

 

Kanada, 2011 

Dokumentera 

inflytandet en 

förskriven manuell 

eller elektrisk 

rullstol hade på 

deltagarnas dagliga 

aktiviteter och 

sociala roller 

Halvstrukturerade 

intervjuer 

 

Antal deltagare: 10 

Manuella 

rullstolar 

Elektriska 

rullstolar 

Studiens resultat presenteras i fyra 

teman: Det första temat var 

förändring i dagliga aktiviteter och 

handlade om hur hjälpmedlet gjorde 

det möjligt att fortsätta med, till 

exempel, hushållsarbete och att äta 

(nutrition). Tema två, 

Förväntningar som inte uppfyllts, 

handlade om begränsningar hos den 

manuella rullstolen. Tema tre, 

Påverkan på sociala roller, beskrev 

hur deltagarna kunde fortsätta att 

vara socialt aktiva och till exempel 

gå på konserter och besöka butiker. 

Tema fyra, Emotionella 

förändringar, berörde alla de 

känslor som visade sig, och hur 

deltagarna fick vänja sig vid att 

använda rullstolen. När de sedan 

vant sig, kände de sig friare. 

42) 

Everyday life for 

users of electric 

wheelchairs – a 

qualitative interview 

study 

 

Rossen, Sörensen, 

Jochumsen och Wind 

 

Danmark, 2012 

Att undersöka hur 

användare av 

elrullstolar upplever 

sitt dagliga liv och 

hur elrullstolen 

påverkar deras 

dagliga aktiviteter. 

Halvstrukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys med 

hjälp av ValMo 

 

Antal deltagare: 9 

Elektriska 

rullstolar 

Författarna fann att flera teman 

visade sig. Rullstolens funktioner 

innefattade tillgänglighet som rörde 

svårigheter att ta sig fram med 

rullstolen, batteri som handlade om 

de begränsningar rullstolens batteri 

utgjorde, antingen genom att vara 

för stort och tung eller genom sin 

begränsade kapacitet, och För stor 

eller för liten – att välja rätt 

elrullstol som handlade om att 

försöka kompromissa mellan en 

rullstol som möjliggjorde 

uteaktiviteter och en som gick 

smidigt att använda inomhus. 

Temat Rullstolen som förlängning 

av kroppen handlade om hur 
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hjälpmedlet med tiden blev som en 

del av användarens kropp, under 

förutsättning att deltagaren fått en 

rullstol som var väl anpassad till 

honom eller henne. Temat 

rullstolen och socialt liv gällde hur 

rullstolen hjälpte deltagarna att vara 

socialt aktiva, samt vilka 

begränsningar den utgjorde för 

deras sociala liv. Rullstolen och 

identiteten handlade dels om hur 

rullstolen påverkade deltagarnas 

självbild och dels om hur den 

påverkade hur andra såg och 

bemötte dem. De deltagare som 

hade ett rikt socialt liv med arbete 

eller frivilligarbete, idrott eller 

hobby där de träffade andra, mådde 

bättre än de som upplevde sig 

begränsade. 

 

 

 


