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Abstrakt 
Bakgrund 
Multipel Skleros (MS) är en autoimmun, progredierande neurologisk sjukdom 
som över tid ofta leder till funktionsnedsättningar, exempelvis begränsad 
gångförmåga och fatigue. Hjälpmedelsanvändning, exempelvis manuell rullstol, 
kan användas för att minska funktionsnedsättningarnas inverkan och därmed 
hjälpa individen att hantera situationen, för att kunna vara fortsatt aktiv i 
vardagen. Studier har dock visat att det kan vara svårt att acceptera användning 
av rullstol och även andra hjälpmedel.  
 
Syfte 
Syftet med studien var att beskriva personer med MS uppfattningar av 
rullstolsanvändande inför att börja använda manuell rullstol i vardagen.   
 
Metod  
För att studera uppfattningar av framtida rullstolsanvändande hos personer med 
MS valdes kvalitativ design. Semistrukturerade djupintervjuer med åtta personer 
med MS användes för att samla in datamaterial. Efter transkribering 
analyserades materialet med fenomenografisk metod.  
 
Resultat  
Fem beskrivningskategorier som beskrev deltagarnas uppfattningar av framtida 
rullstolsanvändning framkom: Praktisk användning, Symbol, Utmanad 
självbild, Förhållningsätt och Livskvalitet. Beskrivningskategorierna 
inkluderade underkategorier som var av hindrande, möjliggörande och mer 
neutral karaktär. 

Sammanfattning  
Beskrivningskategorierna Praktisk användning, Symbol, Utmanad självbild, 
Förhållningsätt och Livskvalitet belyser viktiga faktorer för hälso- och 
sjukvårdspersonal att ta hänsyn till inför att bemöta personer med MS som ska 
börja använda rullstol. Personerna behöver få kunskap och erfarenhet av hur 
rullstol kan hanteras, ha förebilder som använder rullstol samt få verktyg att 
känslomässigt hantera behovet av att börja använda rullstol. Kunskap om hur 
rullstolsanvändning kan vara energibesparande behöver betonas. Resultatet kan 
inte generaliseras till alla personer med MS men ger ökad förståelse för hur 
inställning gällande möjligheter och svårigheter kan vara inför att börja använda 
rullstol.  
 
Nyckelord 
Manuell rullstol, multipel skleros, uppfattningar, fenomenografi, livskvalitet, 
kvalitativ metod. 

 



 

Abstract 
Background 
Multiple Sclerosis (MS) is an autoimmune progressive neurological disease 
causing various disabilities, for example gait impairment and fatigue. Assistive 
technology such as manual wheelchair might be used to adjust and cope with the 
disabilities. It has been shown that it can be hard for persons with MS to accept 
the use of manual wheelchair and other assistive technologies.   
 
Aim 
To describe how people with MS perceive future use of manual wheelchair in 
their everyday life.  
 
Method 
A qualitative design was used.  Semi-structured in-depth interviews were 
conducted with eight persons with MS. The transcribed interviews were 
analyzed with a phenomenographic approach.   
 
Results 
Five categories of description were identified: Practical use, Symbol, 
Challenged self-image, Approaches and Quality of life. Subcategories within 
each category of description described obstacles, opportunities and more neutral 
ways of how future use of manual wheelchair was perceived.   
 
Conclusion  
The present findings highlight important factors to consider for caregivers who 
meet persons with MS who is about to start using a manual wheelchair.  
Knowledge about and experiences of how to handle the wheelchair is needed. 
Furthermore, role models and tools to mentally handle the fact that you must 
start using a wheelchair are important to accept and adhere to future use. It is 
also important to talk about wheelchair use in terms of energy saving to cope 
with fatigue. The results cannot be generalized to the MS-population but can as 
well be identified among other persons with MS who is about to start using a 
wheelchair.  
 
Keywords 
Manual wheelchair, multiple sclerosis, perceptions, phenomenography, quality 
of life, qualitative method.  
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Inledning 
Jag arbetar som fysioterapeut i ett interprofessionellt team på en 
dagrehabilitering för personer med multipel skleros (MS). I mitt arbete träffar 
jag personer med MS som har behov av att använda rullstol. Det är mitt ansvar 
att förskriva och anpassa manuell rullstol utifrån patientens behov. Min kliniska 
erfarenhet är att det för personer med MS oftare kan vara ett stort steg att börja 
använda manuell rullstol. För att bättre förstå vad det är som gör att personer 
med MS tar till sig användandet av manuell rullstol eller inte valde jag att 
undersöka detta. Jag valde kvalitativ metod för att på ett djupare plan öka 
min och mina kollegors kunskap om hur det kan vara för personer med MS att 
börja använda manuell rullstol.  
 
Mig veterligen är detta ett relativt outforskat område. Min förhoppning är att den 
kunskap som framkommit i denna studie ska kunna bidra till att hälso- och 
sjukvårdspersonal ska få en bättre förståelse för hur det kan vara för personer 
med MS att börja använda manuell rullstol och bättre kunna bemöta individen i 
detta sammanhang.   Studien har också bidragit till nya frågeställningar för detta 
område som behöver studeras för att ge ytterligare kunskap gällande personer 
med MS och deras användande av manuell rullstol.   
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1 Bakgrund 
Multipel skleros (MS) är en autoimmun kronisk sjukdom som innebär att 
immunförsvaret angriper och skadar myelinet som omger nervtrådarna i det 
centrala nervsystemet (CNS), ibland skadas även nervtrådarna. Det gör att 
fortledningshastigheten i CNS försämras (1). Den näst vanligaste orsaken till 
neurologiska funktionsnedsättningar bland unga vuxna är MS. De flesta 
insjuknar mellan 20-40 års ålder (2).  Prevalens för MS i Sverige är cirka 
130/100 000 invånare, varje år diagnostiseras cirka 6/100 000 invånare med MS 
(3). Vanliga funktionsnedsättningar är gång- och balansrubbningar, fatigue (se 
sida 2), känselstörningar, ataxi, smärta, synstörningar, nedsatt blås- och 
tarmfunktion, värmekänslighet eller kognitiv påverkan. För flertalet drabbade 
personer leder MS över tid till varierande svårighetsgrad av olika 
funktionsnedsättningar och funktionshinder. Funktionsnedsättningarna medför 
begränsningar att göra och agera i olika aktiviteter vilket ofta framkallar behov 
av anpassningar i omgivande miljö och av hjälpmedel som kan underlätta 
vardagen för den drabbade. Möjligheterna att vara fortsatt aktiv och delaktig i 
olika aktiviteter i vardags- och arbetsliv påverkas (1).  

1.1 Funktionshinder  
Begränsad gångförmåga är bland de mest begränsande funktionshindren (4) för 
personer med MS och har beskrivits som en av de största utmaningarna i livet 
(4, 5). Att inte kunna gå som tidigare kan medföra svårigheter att utföra olika 
aktiviteter i vardagen, som att arbeta, eller att kunna delta i fritidsaktiviteter eller 
att resa. Gångsvårigheter i MS-populationen har beskrivits påverka 
självförtroendet, kärlekslivet och nära relationer negativt liksom förmågan att 
skapa nya relationer (4).  Vanliga orsaker till gångsvårigheter är exempelvis 
fatigue, balanspåverkan, spasticitet och nedsatt styrka (6). Även personer med 
låg grad av MS-relaterade funktionsnedsättningar uppvisar nedsatt gångförmåga 
i form av bland annat minskad steglängd och gånghastighet (7). 
 
Fatigue beskrivs också som en utav de mest begränsande MS-relaterade 
funktionsnedsättningarna (8-10). Fatigue kan beskrivas som en subjektiv känsla 
av brist på mental energi och eller fysisk energi som av individen upplevs 
inskränka på sedvanliga eller önskvärda aktiviteter (11, 12). Den kan vara både 
av primär karaktär och sekundär karaktär. Primär fatigue antas bero på centrala 
orsaker från påverkan i CNS medan sekundär fatigue kan bero på olika faktorer 
som exempelvis depression, sömnsvårigheter, smärta eller begränsad 
gångförmåga (13). Fatigue kan påverka gångförmågan negativt och skapa 
svårigheter att utföra aktiviteter i dagliga livet (10). Detta kan bland annat 
hanteras med energibesparande åtgärder i form av hjälpmedel, exempelvis 
rullstol med syfte att öka möjligheterna att ändå vara aktiv och delaktig (14, 15). 
 



 

3  
 

1.2 Livskvalitet 
Enligt World Health Organization (WHO) är livskvalitet ett brett och 
sammansatt mått på individens egen värdering av sitt fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnande. Livskvalitet avser individens uppfattning av sin 
livssituation i relation till rådande kultur och normer i förhållande till sina egna 
mål, förväntningar, värderingar, självständighetsgrad och intressen. Livskvalitet 
är en subjektiv upplevelse som påverkas av förändringar i livssituationen (16). 
Upplevd hälsa påverkar också livskvaliteten och används som ett eget begrepp: 
hälsorelaterad livskvalitet (17). Exempel på förändringar i en livssituation kan 
vara att få ett sjukdomsbesked som MS, en livslång sjukdom av progressiv 
karaktär. Vid ett sådant besked kan den aktuella livssituationen utmanas. En 
livslång sjukdom kan innebära fler förändringar över tid som kräver 
anpassningar som individen måste förhålla sig till. Förutom att lära sig leva med 
sjukdomen kanske behov av att använda hjälpmedel uppkommer, som 
exempelvis manuell rullstol. Att börja använda hjälpmedel kan vara en 
förändring som på nytt kan utmana livssituationen.  
 
Vid mätningar av hälsorelaterad livskvalitet och livskvalitet har det visats att 
personer med MS generellt skattar sin livskvalitet lägre jämfört med andra 
personer (18-23), även lägre än andra personer med funktionsnedsättningar (23). 
Fatigue, pågående skov, progressivt sjukdomsförlopp eller begränsningar i den 
sociala tillvaron var faktorer enligt Aron et al.’s. (23) studie som påverkar 
livskvaliteten negativt (23).  Även nedsatt aktivitetsförmåga och begränsad 
gång, - och förflyttningsförmåga har visats påverka livskvaliteten negativt (20).  

1.2 Hjälpmedel och livskvalitet 
I syfte att underlätta en persons vardag och underlätta de utmaningar i vardagen 
och i miljön som personer med MS har på grund av exempelvis gångsvårigheter 
och fatigue förskrivs hjälpmedel och görs anpassningar (14). Hjälpmedel kan 
möjliggöra och förstärka individens engagemang i aktiviteter genom att 
överbrygga individens förmåga i förhållande till de krav som omgivningen och 
miljön ställer för att kunna göra det individen själv vill (24, 25). Att göra 
anpassningar utifrån rådande förutsättningar skulle kunna ha betydelse för hur 
livskvaliteten uppfattas. Olika hjälpmedel har beskrivits som betydande för 
personer med MS för att ha en fungerande vardag (26).  Såväl manuell som 
eldriven rullstol har beskrivits som ett verktyg för att kunna ta sig fram och vara 
oberoende, samt att ha en positiv effekt på livskvalitet hos personer med MS 
(27). 

Kartläggande studier i MS-populationen visar att manuell rullstol är ett 
förflyttningshjälpmedel som förskrivs oftare än andra förflyttningshjälpmedel 
som exempelvis käppar, rollatorer, kryckor, eldrivna rullstolar och scootrar (28 - 
32). Rullstol förskrivs om personen med MS inte längre kan gå eller går med 
svårigheter av olika slag, exempelvis inte längre klarar av att gå längre sträckor. 
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Klinisk erfarenhet bland interprofessionella team som arbetar med rehabilitering 
av personer med MS antyder att tanken på att börja använda rullstol ofta väcker 
olika tankar och känslor och att det kan vara ett stort steg att börja använda 
manuell rullstol. Användning av hjälpmedel har även tidigare beskrivits som 
svårt att ta till sig för personer med MS (33).  Bara tanken på att behöva använda 
hjälpmedel har visats vara besvärande för en del personer med MS, även för de 
som redan använder hjälpmedel. Varför hjälpmedelsanvändning upplevdes som 
besvärande framkom inte i denna studie (4). I en studie av Boeije et al. (34), 
beskrev majoriteten av studiedeltagarna med MS behovet av att behöva använda 
rullstol i framtiden som besvärande på grund av de omställningar de antog att 
användandet skulle medföra (34).  

1.3 Problemformulering 
Utifrån det som författaren till föreliggande studie funnit saknas kvalitativa 
studier som beskriver hur personer med MS uppfattar användandet av manuell 
rullstol inför att börja använda den. Ökad kunskap avseende hur personer med 
MS uppfattar framtida användning av manuell rullstol skulle kunna ge hälso- 
och sjukvårdspersonal ökade möjligheter att stödja personer med MS som har 
behov av manuell rullstol, att överbrygga eventuella svårigheter att ta till sig 
manuell rullstol som hjälpmedel, samt ge en ökad förståelse för vad ett 
användande kan innebära för individen.  

1.5 Syfte 
Syftet med studien var att beskriva personer med MS’ uppfattningar av 
rullstolsanvändande inför att börja använda manuell rullstol i vardagen.   
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2 Metod 
För att studera uppfattningar av rullstolsanvändande hos personer med MS inför 
framtida användning av manuell rullstol (hädan efter rullstol) valdes kvalitativ 
design.  

2.1 Teoretisk referensram 
Fenomenografisk metod valdes för denna studie eftersom metoden fokuserar på 
variationer i att uppfatta, uppleva och föreställa sig ett objekt eller fenomen. 
Fenomenografisk metod ger möjlighet till att se ett fenomen ur fler perspektiv. 
 
Fenomenografi är en empirisk forskningsansats som utvecklades genom 
metodologiska erfarenheter från kvalitativ forskning. Ansatsens ursprung och 
introduktion av termen fenomenografi kan härledas till inlärningspsykologisk 
forskning som på 1970-talet utvecklades vid Pedagogiska Institutionen vid 
Göteborgs Universitet. Fenomenografi bygger på empiri och inte direkt på en 
teoretisk referensram eller bestämd filosofisk idétradition. Även om 
fenomenografi inte vuxit fram ur den fenomenologiska filosofin så anses 
fenomenologi kunna användas som teoretisk referensram för att grundlägga 
fenomenografiska idéer och ansatser (35).  Det finns likheter med 
fenomenologin men även skillnader. Utgångspunkten i fenomenologi avser att 
identifiera det gemensamma och det som förenar ett antal sätt att uppfatta och 
uppleva ett fenomen. Utgångspunkten blir att undersöka hur något är - det som 
verkar vara närmast sanningen (35). Fenomenografi intresserar sig istället för 
variationerna i personers upplevelser och uppfattningar utifrån ett så kallat 
”andra ordningens perspektiv”. Fenomenografi avser att undersöka hur ett 
fenomen uppfattas av personer, inte hur det faktiskt är. Det baseras på att 
personer har olika erfarenheter av världen de lever i. Uppfattningarna av världen 
ser ut på mer eller mindre olika sätt, men det innebär inte att en uppfattning är 
mer sann än någon annan (35, 36).  Människan beskrivs vara i ett samspel med 
omvärlden. Relationen med omvärlden är dynamisk och innebär att 
uppfattningar kan förändras över tid. Ur ett forskningsperspektiv är det inte den 
enskilda personens uppfattning som är av intresse utan uppfattningar som finns 
bland en grupp av personer (35).  

2.2 Rekrytering av deltagare 
Rekrytering av deltagare till föreliggande studie skedde av kursansvarig för 
Rullstolsskolan vid Rehab Station Stockholms (Rehab Station) utifrån inkomna 
remisser. Tilltänkta deltagare informerades muntligen om deltagande antingen 
via telefon i samband med bokning av inskrivningsbesök i Rullstolskolan, 
alternativt vid inskrivningsbesöket. Om intresse att delta i studien fanns erhölls 
också skriftlig information av kursansvarig eller författaren (bilaga 1, 2). 
Deltagarna som tackade ja till att delta i studien skrev under ett informerat 
samtycke (bilaga 1,2) och bekräftade därmed att de tagit del av information 
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kring studien, studiens tillvägagångssätt och behandling av personuppgifter samt 
tackat ja till att delta. Därefter bokades tidpunkt för intervju. 
 
Totalt inkluderades 15 deltagare, en av dessa valde dock att innan datainsamling 
påbörjats att tacka nej till deltagande av personliga skäl, och därmed kom 
insamlade data att bestå av totalt 14 intervjuer. Två av deltagarna kunde inte 
fullfölja intervjuerna vid rullstolsskolans första undervisningstillfälle av 
logistiska skäl.  Dessa intervjuer fullföljdes istället vid det andra 
undervisningstillfället. Som tack för deltagande i föreliggande studie fick alla 
deltagare en biobiljett.  

2.3 Urval 
Målsättningen med urvalet var att skapa variation bland deltagarna för att 
datamaterialet skulle bli så rikt som möjligt. Urval skedde bland personer med 
MS som var remitterade till deltagande i Rullstolsskolan. Urvalet var strategiskt 
avseende kön, ålder, samt tid sedan MS-diagnos.  
 
Inklusionskriterier: bekräftad MS-diagnos; förmåga att självständigt kunna delta 
i en intervju; kunna tala svenska. 
 
Exklusionskriterier: annan svår neurologisk sjukdom/skada eller psykiatrisk 
sjukdom; använde redan rullstol regelbundet i sin vardag.  
 
Personer som redan hade rullstol inkluderades enbart om rullstol använts vid 
speciella tillfällen som exempelvis resor och dylikt, eller om rullstol använts 
regelbundet tidigare men ej senaste året. Personer som använde rullstol endast 
vid särskilda tillfällen i vardagen, men som fick hjälp av andra att manövrera 
rullstolen inkluderades också. Personer som använde rullstol flera gånger varje 
vecka exkluderades dock.  
 
Deltagarna var mellan 35 – 75 år; åtta män och sex kvinnor. Deltagarna hade 
haft MS diagnos mellan ett och 30 år. Fem deltagare hade en progressiv typ av 
MS, sju hade skovvis förlöpande och två deltagare var osäkra på vilken typ av 
MS de hade. Fem deltagare arbetade heltid, en halvtid, en deltagare hade 
flexibel arbetstid, fyra var sjukskrivna, två var pensionärer och en deltagare hade 
sjukersättning. Nio deltagare var sammanboende eller gifta, fem var 
ensamstående. Åtta deltagare hade rullstol sedan tidigare men använde inte 
rullstolen regelbundet. Deltagarnas självupplevda svårigheter att gå på grund av 
MS beskrivs i figur 1.  
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Figur 1. MSWS-12(S) = Multiple Sclerosis Walking Scale (Svensk version). Stapeldiagrammet 
beskriver de 14 deltagarnas (numrerade från 1 till 14) självupplevda gångsvårigheter på grund av 
MS vid intervjutillfället. 0 % = inga gångsvårigheter och 100 % = extrema svårigheter att gå. 
 

2.4 Rullstolsskolan 
Rullstolsskolan på Rehab Station vänder sig till personer som behöver lära sig 
köra och manövrera rullstol i olika miljöer. Undervisningen består av 12 
tillfällen fördelade på tre halvdagar i veckan och kan anpassas vid behov. 
Rullstolskolans undervisning är indelad i fyra moment: sittergonomi, 
körergonomi, mekanik och metodik. Varje individs personliga målsättningar 
möts utifrån rådande omgivningsfaktorer med syfte att optimera 
rullstolsanvändandet för ökad självständighet och livskvalitet. Eventuell 
befintlig rullstol anpassas efter deltagarens behov, alternativt provas ny rullstol 
ut och förskrivs. Knappt hälften av deltagarna i Rullstolsskolan är personer med 
MS. 

2.5 Insamlingsmetod av datamaterial 
Semistrukturerade djupintervjuer användes för att samla in data. Intervjuerna 
spelades in med inspelningsapparat med ljudupptagning. Intervjuerna var 31 till 
76 minuter långa. Innan datainsamlingen utfördes två provintervjuer. Efter 
provintervjuerna justerades intervjuguiden något för att få en bättre struktur i 
utformningen (Bilaga 3). Författaren intervjuade samtliga deltagare och 
transkriberade åtta av 14 intervjuer. De andra sex intervjuerna transkriberades av 
en annan person med gedigen erfarenhet av transkription.  Intervjuerna var 
delvis strukturerade med en given första fråga. Sedan följde guiden vissa teman 
och gav samtidigt utrymme för intervjuaren att ställa andra frågor. Deltagarna 
fyllde också i ett självskattningsformulär avseende gångförmåga: Multiple 
Sclerosis Walking Scale 12 (Svensk version) (MSWS-12(S)), med syfte att 
beskriva deltagarnas aktuella upplevelse av gångsvårigheter på grund av MS (se 
figur 1). Skalan är ett reliabelt och valitt självskattningsformulär (Bilaga 4) (37).  
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2.5.1 Teman i intervjuguiden 
En inledande fråga som alla deltagare i studien fick svara på var ”Berätta hur du 
kom i kontakt med Rullstolsskolan?”. Temaområdena fokuserade på deltagarens 
uppfattningar av att själv använda manuell rullstol, uppfattningar av 
omgivningens tankar om att använda manuell rullstol, uppfattningar om den 
fysiska miljöns betydelse för användandet, samt uppfattningar av att använda 
manuell rullstol längre fram i framtiden (Bilaga 3). 

2.6 Analys 
Det transkriberade textmaterialet analyserades med fenomenografisk metod 
enligt Dahlgren et al, (38). Två personer, författaren och handledaren, läste 
igenom och analyserade materialet och i processen deltog sedan även en tredje 
forskare, så kallad triangulering. Analysprocessen genomfördes i sju steg: 
 
1. Familiarisering. Datamaterialet lästes igenom noggrant för att bli bekant med 
materialet i detalj.  
 
2. Kondensering. De mest betydelsefulla uttalandena som gjorts av 
respondenterna valdes ut för att återge en kort men representativ version av 
uppfattningarna av fenomenet.  
 
3. Jämförelse.  De utvalda uttalandena jämfördes sedan för att finna källor till 
likheter och skillnader.  
 
4. Gruppering. Liknande uttalande grupperades och utgjorde basen för 
kategoriseringen. 
 
5. Artikulering. Preliminärt försök till att beskriva essensen av likheterna inom 
varje grupp gjordes. Vad är det som förenar en grupp eller ska citaten placeras 
på något annat sätt? Detta steg tillsammans med steg 4 upprepades fleratlet 
gånger innan analysen ansågs tillfredsställande.  
 
6. Betecknande. Grupperna benämndes med ett passande uttryck som fångade 
essensen av artikuleringen.  
 
7. Kontrastering. De erhållna kategorierna jämfördes avseende likheter och 
skillnader innan de slutgiltiga beskrivningskategorierna fastställdes.  
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2.7 Säkerhet och behandling av personuppgifter 
Datamaterialet avidentifierades genom kodning. Det insamlade datamaterialet 
och kodnyckeln förvaras separat var för sig. Kodnyckeln förvaras i ett 
stöldskyddat rum och ljudfiler och transkriberad text förvaras elektroniskt på en 
filserver med personlig kod för åtkomst. Transkriberat utskrivet datamaterial 
förvaras i stöldskyddat utrymme. Kodnyckeln kommer att förvaras i 10 års tid 
och ska därefter förstöras (39). 
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Etiska aspekter 
För denna studie finns det ett etiskt godkännande från den regionala 
etikprövningsnämnden i Stockholm.  Diarienummer:2016/18-31/5 (Bilaga 5). 
Deltagarna i studien inkluderades efter att de fått muntlig och skriftlig 
information och tackat ja till deltagande. Forskarna tog hänsyn till att 
intervjuerna tar tid i anspråk, vilket kan vara påfrestande och tröttande. Hänsyn 
togs också till risken för aktualisering av negativa tankar i relation till 
sjukdomstillståndet och förmågan att vara ansvarstagande, aktiv och delaktig i 
samhället när rullstol behöver användas. Sådana tankar kan vara svåra att 
hantera på egen hand. Om behovet uppkom informerade forskaren om vart 
studiedeltagarna kunde vända sig för att få stöd. I övrigt fanns inga direkta risker 
med deltagandet i denna studie. Studiedeltagarna informerades att höra av sig 
om frågor och funderingar uppkom.  
 
Inom ramen för intervjun gavs tillfälle till reflektion om rullstolsanvändning, 
vilket skulle kunna bidra till att av studiedeltagaren upplevda problem 
uppmärksammades men också till att strategier för hanterande av problemen 
kunde identifieras.  
 
Intervjun skulle kunna uppfattas tröttande för studiedeltagaren, och alla 
studiedeltagare fick därför information om att de när som helst kunde pausa 
intervjun eller avbryta och återuppta vid annat tillfälle.  
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3 Resultat  
Vid analys av datamaterialet trädde fem beskrivningskategorier fram: Praktisk 
användning, Symbol, Utmanad självbild, Förhållningssätt och Livskvalitet. 
Varje beskrivningskategori innehöll ett flertal underkategorier (kursiverade i 
texten) som representerade möjligheter och hinder gällande uppfattningar av 
framtida användning av rullstol. Några underkategorier var av neutral karaktär; 
varken möjliggörande eller hindrande. 
Beskrivningskategorin Praktisk användning var av konkret karaktär och 
fristående från övriga beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna 
Symbol, Utmanad självbild, Förhållningssätt, Livskvalitet var mer abstrakta 
och relaterade till varandra  utan inbördes hierarki. Beskrivningskategorier med 
sina underkategorier presenteras i figur 2 och i den löpande texten. 
 

 
 
 Figur 2. Figur över beskrivningskategorier och underkategorier. Underkategorier som är av 
hindrande karaktär är placerade vid (-) tecknet, underkategorier av möjliggörande karaktär vid 
(+) tecknet. Underkategorier som är av mer neutral karaktär är placerade utanför (-) och (+). 

3.1 Praktisk användning 
Beskrivningskategorin Praktisk användning inkluderade uppfattningar om 
hinder och möjligheter kopplat till fysisk förmåga, rullstolens egenskaper och 
omgivningsfaktorer rörande utomhusmiljöer och samhällets tillgänglighet. 
Kunskapsbrist avseende hur och när rullstolen ska användas såg som ett hinder 
för rullstolsanvändning.  
 
Deltagarna uppfattade att rullstolsanvändning kunde medföra att den fysiska 
förmågan förbättras. Användning av rullstol uppfattades dock kräva en 
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förhållandevis god fysisk förmåga för att orka ta sig fram utomhus på lutande 
och eller ojämna underlag.  Det var osäkert om den egna fysiska förmågan var 
tillräcklig för att kunna klara av att använda rullstolen. En god rullstolsteknik 
uppfattades vara en förutsättning för att minska risken för slitage på kroppen i 
samband med rullstolsanvändande.  
 
”eh däremot så bor vi på ett sätt där rullstolen inte har någon plats liksom, 
amen som ja sagt, bor i en gammal stadsdel ehh man åker inte rullstol tror jag 
på kullerstenarna helst, kanske kursansvarig på rullstolsskolan gör det men, 
men jag känner mig lite osäker på det”(2) 
 
 Det förekom även uppfattningarna att rullstolens egenskaper har betydelse för 
att möjligöra eller hindra användning.  Deltagarna uppfattade att det var viktigt 
att rullstolen är individanpassad utifrån individens fysiska förmåga, lätt att 
manövrera, förvara, ta fram och ställa undan, lyfta och sköta om.   
 
”Att den (rullstolen) inte ska vara sådan där konstig kruxgrej som man inte kan 
liksom få rätt på…., det ska vara något lätt, behändigt och snabbt (att kunna 
använda rullstolen). Och där till också ett snabbt beslut, ja jag tar med den, jag 
sätter den i bilen hos någon… kanske kommer den till användning.” (12) 
 
 Omgivningsfaktorer så som utomhusmiljöer uppfattades vara (oftast) relativt 
lättillgängliga med rullstol men att använda rullstol där kunde ändå kräva en god 
körteknik. Deltagarna såg också andra fördelar med att använda rullstol som 
exempelvis möjlighet till bra platser på idrottsevenemang. Deltagarna uppfattade 
att samhället för sällan har fokus på tillgänglighet för personer som använder 
rullstol. Det krävs ofta planering för att använda rullstol i offentliga miljöer och 
användaren behöver planera för att kunna ta sig fram. Vid ombyggnationer i 
olika miljöer saknas ofta instruktioner om alternativa vägar vilket drabbar 
framför allt den som använder rullstol. (Så, även om rullstolstekniken är god och 
rullstolen anpassad så kan omgivningen hindra användning av rullstol.) 
 
”lite så här små skraj är man väl fortfarande hur man ska klara backar och 
liknande oh e allting anpassat? oh tänkte så ja bor ju i X, det e alla affärer oh 
sånt där det e ju inte handikappanpassade allihopa”(6) 
  
”Och självklart så kan jag tänka mig som i X där de bygger om, där har det ju 
även för mig varit som nästan omöjligt att ta sig fram. Så det kan ju absolut 
föreställa mig att sådana situationer är ju jobbigt om man har en rullstol då att 
plötsligt så har du ett vägbygge och man plötsligt måste byta sida av gatan och 
skumpa sig fram, ojämn mark och sådant kanske. Men över lag tycker jag att, ja 
att det utvecklas. Tycker jag det verkar som.” (14) 

 
Deltagarna uppfattade att de hade en kunskapsbrist, såväl teoretisk som 
erfarenhetsmässig, om när rullstolen ska eller kan användas.  Att inte ha kunskap 
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skapade osäkerhet inför kommande rullstolsanvändning. Deltagarna beskrev en 
oro för att hamna i en situation där de inte kunde hantera rullstolen och att då bli 
generad eller beroende av andra och därmed ett hinder för andra. 
 
”Vad kommer jag kunna använda den till? Kommer jag våga använda den?” 
(14) 
 
”så man i alla fall kan, kan veta sina begränsningar åtminstone. Så man vet vad 
man ska göra och vad man inte ska göra så man slipper hamna i att man liksom 
ja, att sitta fast i trafiken för att man inte kommer ifrån trottoaren. (2) 

3.2 Symbol 
Beskrivningskategorin Symbol inkluderade uppfattningar om hinder för 
användning av rullstol relaterat till sjukdom, begräsning och beroende samt till 
ojämlikhet. Rullstolsanvändning uppfattades även symbolisera möjligheter 
genom att det kan ge förståelse för sjukdomen från andra samt ge livet mer 
frihet. 
 
Deltagarna uppfattade att användandet av rullstol kunde ses som en symbol som 
tydliggör sjukdomen för individen och den inte längre går att undvika, som 
innebär progredierande funktionshinder och som är kronisk. Individen måste 
vara beredd på att bemöta andra människors frågor och kanske tvingas berätta 
om sina besvär.  Att börja använda rullstol uppfattades också symbolisera att 
sjukdomen är mer framskriden än vad individen själv och kanske även 
omgivningen förstår.  
 
”Eller det är ju såhär och det har jag tänkt på sen jag fick beskedet att jag hade 
MS. Det var en abstrakt framtid då så ser jag ju liksom hur, hur inget funkar, 
och då är det ju liksom, rullstolen är ju liksom slutet på den tanken, 
någonstans... Är ju liksom att, att till slut kommer jag inte kunna gå då kommer 
jag hamna i en rullstol, oh då kommer liksom allt ta slut, liksom… Det är 
någonstans den skräcken som finns där inne”(2) 
 
”På nåt så känns rullstolen som den ultimata symbolen att jag e sjuk.”(8) 
 
Deltagarna uppfattade att användandet av rullstol symboliserade begränsning 
och beroende. Att börja använda rullstol uppfattades också medföra beroende av 
andras hjälp och på så vis bli en belastning för andra. Att vara tvungen att 
planera i förväg i samråd med andra, uppfattades hindra deltagarnas frihet och 
skapa beroende.  Användandet sågs tydliggöra fysiska begränsningar. Rullstolen 
kunde ses som ett passivt hjälpmedel man blir förd i utav andra.  
 
”vi gör ju allting tillsammans men då känner jag i fall jag ska åka dit med 
rullstol då måste jag också ställa ett krav på hen att hen ska va med och anpassa 
sig till den situationen om du förstår vad jag menar eh att hen måste, att jag 
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måste, jag måste också kräva av hen och måste kräva av andra också där som 
att se till att vissa saker finns på plats och att göra det på ett sätt som funkar eh 
för mig. Och där kan jag känna att jag måste ställa krav på andra ehh och då 
känner jag mig inte fri.”(2) 
 
Deltagarna uppfattade att användande av rullstol symboliserade ojämlikhet. I 
rullstolen riskerade rullstolsanvändaren att vara i vägen genom att inte kunna 
röra sig så smidigt som andra gående individer. De som sitter i rullstol hamnar 
automatiskt på en lägre nivå än stående och gående individer. Det kan leda både 
till att personen i rullstol faktiskt eller upplevelsemässigt inte blir bemött på 
samma sätt. Behov av hjälp med att bli skjutsad sågs också som en form av 
ojämlikhet, genom att andra personer istället vänder sig till den som skjutsar och 
inte till rullstolsanvändaren. Uppfattningar fanns också att rullstolsanvändning 
skulle medföra tillskrivningar från andra om mentala funktionsnedsättningar. 
Deltagarna var oroliga för att bli behandlade annorlunda jämfört med personer i 
sin omgivning, oroliga för att andra ska tro att rullstolsanvändning skulle 
innebär fördelar exempelvis på jobbet.  Därtill beskrevs osäkerhet för mötet med 
andra personer vid rullstolsanvändning att det fanns sannolikhet att mötet skulle 
försätta den andra i obehag vilket då skulle kunna leda till att personen inte 
vågar ställa frågor eller ställa för mycket frågor eller helt undviker kontakt. Det 
fanns en önskan hos deltagarna att bli sedda och bekräftade utan att det blev för 
mycket fokus på rullstol och sjukdom.  
 
”Nej, asså för man känner sig så liten, det är ju det. Alla andra är ju, jag sitter 
ju ner och alla andra står upp så att det är bara att man hoppas ju alltid på att 
de inte bara ramlar över mig.(1) 
 
”Tänker att ja nu, jag får tala som till ett litet barn och det har, det måste vara 
något mer fel på den här personen. Inte bara benen, hen måste ha något fel i 
huvudet också.” (13) 
 
Rullstolsanvändning kunde ses som en symbol för ökad förståelse för 
sjukdomen från omgivningen. Ett sätt att tydliggöra för omgivningen att energin 
inte alltid räcker till.  
 
”Fast det kan ju också bli en markering, även för mina närmaste, att sitter jag i 
stolen så betyder det att jag är inte så pigg idag.” (10) 
 
Användning av rullstol uppfattades kunna symbolisera frihet i livet. Individen 
kan, via den energibesparing som rullstolsanvändning skulle kunna ge, vara mer 
spontan och inte behöva planera och välja i förväg vilka aktiviteter man vill vara 
delaktig i tillsammans med familj, vänner och eller i formella sammanhang. 
Behov av att tacka nej till att delta i olika aktiviteter för att energin inte räcker 
till skulle kunna minska. Med rullstol har individen också alltid en egen, given, 
sittplats och behöver inte planera sin aktivitet utifrån var det finns möjlighet att 
sitta och hur långt det är i mellan sittplatserna. Användande av rullstol skulle 
även kunna spara tid – det blir enklare och tar mindre tid att ta sig fram än när 
benen inte orkar. Därtill skulle händerna kunna användas på ett annat sätt än 
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jämfört med när de är upptagna av kryckkäppar eller käppar. Om individen själv 
manövrerade rullstolen skulle den i högre grad kunna vara aktiv på egna villkor 
och inte vara beroende av andra.  
 
” ja orkar inte åka till IKEA för det är mycket folk liksom ”whatever” IKEA e 
alltid jobbigt liksom men, men för mig är det ju inte ett val på samma sätt, ja 
kan ju inte fysiskt asså det, det tar alldeles för mycket kraft att göra det. Hela 
dan för mig blir förstörd, om jag tar en tur på IKEA då kan inte ja göra 
någonting annat på resten av dan. Oh ibland måste man ju göra det, man måste 
handla vissa grejer…” (5) 
 
”Det, det är nog det som har känts värst den senaste tiden, att jag känt mig låst. 
Och inte har kunnat vara med i, utan jag har varit tvungen att välja bort 
aktiviteter för att energin inte finns. Så.” (10) 

3.3 Utmanad självbild 
I beskrivningskategorin Utmanad självbild beskrev deltagarna hur de trodde att 
de uppfattades av andra om de skulle använda rullstol, men även den egna 
bilden av sig själv som användare av rullstol beskrevs. Beskrivningskategorin 
inkluderade uppfattningar om hinder gällande otillräcklighet och om konflikt 
avseende hur deltagarna såg på sig själva och de behov som fanns relaterat till 
funktionshinder. Deltagarna uppfattade även rullstolsanvändning som en 
möjlighet till ökad självständighet.   
 
Bland deltagarna fanns uppfattningar att användning av rullstol kunde medföra 
en risk att man uppfattas annorlunda av andra. Vid rullstolsanvändning riskerade 
individen för andra personer – arbetskollegor, bekanta och även nära vänner – 
att framstå som sårbar, opålitlig, inkompetent på sitt arbete, lat, och/eller 
begränsad såväl fysiskt men ibland också i hela sin person. Oro beskrevs för att 
fokus för andra kunde hamna på rullstolen och det negativa som 
rullstolsanvändningen symboliserade och att detta kunde överföras till en 
egenskap hos individen. Deltagarna var oroliga för att rullstolsanvändande 
skulle göra att de inte längre gick att räknas med i olika aktiviteter och istället 
riskerade att ses som sjuka och otillräckliga. Oro beskrevs för att inte kunna leva 
upp till de normer som ställs i omgivningen, eller risk att inte uppfattas kämpa 
eller uppfattas förvänta sig att andra ska hjälpa till. Oro beskrevs även för att 
rullstolsanvändning på arbetet skulle kunna leda till förändrade och mindre 
meningsfulla arbetsuppgifter.  
 
”jag har ju verkligen byggt upp ett yttre om att va väldigt stark, väldigt duktig, 
ja e väldigt kompetent på mitt jobb. Eh oh allt liksom, amen allt funkar ganska 
bra liksom allt e väldigt bra. Eh när det såklart inte är så bra hela tiden. Eh men 
det känns som om det börjar synas. Om det börjar synas. Det e nog mest att nån 
liksom, att jag e rädd för att liksom att, att folk ska tänka inte så mycket att ja 
inte e kanske stark eller behöver hjälp men att på nått sätt ska bedömningen va 
att ja inte klarar av saker. Eh asså både, både liksom fysiskt och, och speciellt 
på jobbet att de ska va nått liksom eh att jag e begränsad till att göra saker som 
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andra gör. Det är jag ju, fysiskt e ja begränsad redan eh men de e ingen som vet 
det. Eh oh ja, ja e inte bekväm med att folk vet att ja e fysiskt begränsad, att jag 
är begränsad till att göra saker som ja inte kan göra.”(5) 
 
Deltagarna uppfattade att deras rullstolsanvändning kunde medföra att de såg 
sjukare och äldre ut för omgivningen, dessa uppfattningar utmanade deltagarnas 
egen bild av sig själva. Dessa uppfattningar skapade en konflikt mellan självbild 
och de faktiska behov som fanns av att använda rullstol. Uppfattningarna 
handlade också om att det kanske inte egentligen var användandet av rullstol 
som var ett problem utan mer en besvikelse på sig själv för att kroppen inte 
längre fungerade som förut. Rullstolen blev en tydlig symbol för försämrad 
funktion och förmåga som påverkade självbilden på ett negativt sätt.   
 
”de ska liksom synas på nått sätt att eller vara ett tecken på att jag är begränsad 
som människa. Eh oh sen just det här att, att förklara liksom för folk att amen 
om jag ska använda den jag kommer ju ställa mig upp och gå asså att det blir 
frågetecken kring det också, amen varför behöver du rullstol när du kan stå upp 
oh gå det e ju också såhär de e inte många som förstår den här biten heller. Det 
man förväntar sig kanske att nån som sitter i en rullstol inte kan överhuvudtaget 
ehm att de e också liksom att folk också inte tycker att man, man går runt oh 
låtsas på nått sätt ehm att man inte behöver den ” (5) 
 
”sitter man i rullstol då blir man föråldrad. Då blir jag också inaktiv. … Eh så 
att jag ville hålla mig aktiv med så många aktiva medel som möjligt inte 
rullstolen som jag skydde som pesten. Den skulle göra mig sjukare tänkte jag 
eller få mig till äldre än vad jag är”(3) 

 
Deltagarna uppfattade att ett aktivt användande av rullstol, där individen själv 
hade kontroll i förhållande till ett passivt användande, var bättre i mötet med 
andra människor. Att själv kunna hantera allt det som hade med 
rullstolsanvändning att göra kunde underlätta möjligheterna att kunna ta plats, 
vara någon att räkna med och på egna villkor bestämma. Individen framstod då 
som självständig och kunde därmed upprätthålla sin självbild.  
 
”Just det där också att man, man kanske åker själv, då blir man ju mer en 
individ i sig som då sitter i rullstol mer än när man sitter i en stol som någon 
annan kör då blire ju att man e på nått sätt under den som kör”(8) 

3.4 Förhållningssätt 
Beskrivningskategorin Förhållningssätt inkluderade uppfattningar som 
beskriver ambivalens inför rullstolsanvändande.  Rullstolsanvändning kunde 
uppfattas som en förlorad kamp mot sjukdomen och en oro för framtid och 
förändring relaterat till MS – faktorer som var hindrande för att börja använda 
rullstol. Ett annat sätt att förhålla sig till rullstolsanvändning var att rullstolen 
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sågs som ett verktyg som ger möjligheter till aktivitet i olika sammanhang. Att 
ha förebilder som använder rullstol uppfattades möjliggöra rullstolsanvändning.  
 
Bland deltagarna förekom ambivalens inför att börja använda rullstol. 
Användandet av rullstol kunde skapa möjligheter till ett mer aktivt liv men 
tanken på användande var även ett känslomässigt hinder för framtida 
rullstolsanvändning. Att börja använda rullstol beskrevs som en förlorad kamp 
mot sjukdomen. Deltagarna uttryckte behov av att hitta strategier för att kunna 
balansera det som var positivt med rullstolsanvändande med de känslomässiga 
hinder som användandet av rullstol skulle kunna utgöra.   
 
”Nej men jag tycker nog fortfarande att det känns lite som ett nederlag 
känslomässigt även om ja rent praktiskt kan inse det men känslomässigt känns 
det liksom att aa. (Vad är det som gör att det känns som ett nederlag?) Att ja 
inte klarar mig”(8) 
 
Behovet av rullstol kunde öppna för frågor och oro kring hur framtid och 
förändring i sjukdomen skulle kunna påverka livet.  
 
”jag får kämpa dubbelt så hårt som alla andra ja får göra det mycket mer oh ja 
får anstränga mig mycket mer oh jag får göra mycket mer oh sådär oh så tänker 
man sådär amen tar det aldrig slut, tar det aldrig slut? Det blir liksom. Oh så 
blir det som en ny grej man ska vänja sig vid rullstol.”(8) 
 
Deltagarna uppfattade också att rullstolen i nutid var ett verktyg som kan 
underlätta ett fortsatt så bra liv som möjligt utifrån rådande förutsättningar både 
i nutid och i framtiden. Att kunna använda rullstol uppfattades som en trygghet 
för framtiden för att vid behov kunna använda rullstol direkt för att kunna 
upprätthålla en självständighet i aktiviteter i vardagen även om behovet i nuläget 
inte var aktuellt.  
 
”För man vill ju göra eller vill, jag vill göra massa saker eh hemma oh sådär 
men ja kanske måste komma till insikt att ja inte kan göra allting heller asså. Så 
det e väl. Då e det här en bra lösning på det här problemet just nu för att kanske 
hämta kraft oh kunna fokusera lite grann på framtiden”(6)  
 
”Jag har ju sådana dagar där, efter skov oftast, där jag har svårt att röra mig. 
Och skulle jag då vara ensam hemma,….. vill jag kunna gå och köpa lite mjölk 
om jag hade behövt det. Som en överlevnadsstrategi. Och vidare så är det ju det 
där att jag vill vara med i svängen, fastän jag kanske inte klarar, jag vill vara 
med på utflykter som jag inte vågar på grund av att inte kunna gå så långt. 
Kanske jag kommer att behöva den någon gång, kanske aldrig. Det vet jag inte. 
Men jag vill ha den. Det är en sådan här trygghet, säkerhetsgrej, som bara finns 
där bara för att finnas.” (12) 
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Deltagarna beskrev svårigheter att identifiera sig själv med att använda rullstol 
för att de ännu inte kommit så långt i sin sjukdom och för att de fortfarande 
kunde gå. Deltagarna uppfattade att det är lättare att ta till sig användning av 
rullstol och lära sig använda rullstol om det finns fler i omgivningen med 
liknande behov - förebilder.  Att ha förebilder bidrog till ett mer positivt synsätt 
på rullstolsanvändning. Personer som kan gå men som också har behov av att 
använda rullstol. Deltagarna uppfattade även att det underlättar att lära sig att 
använda rullstol praktiskt av en person som redan har erfarenhet av att använda 
rullstol.  Att bara få en rullstol kändes inte tillräckligt för att ta till sig 
användning. 
 
”För det tror jag är mer. Jag tror inte du bara kan ge en person en stol och 
köra här. Det krävs lite mer. Nej jag tänker att det, det finns massa hinder i 
samhället som du måste kunna hantera på något sätt. Och det lär man sig bäst i 
en skola. Eller av någon som har erfarenhet av det och. Och Någon som har 
erfarenhet att ta sig fram med ett sådant hjälpmedel.” (13) 

3.5 Livskvalitet 
Beskrivningskategorin Livskvalitet inkluderade uppfattningar av hinder 
avseende ohälsa, utanförskap samt möjligheter avseende hälsa, energibesparing 
och delaktighet gällande användning av rullstol.   
 
Bland deltagarna fanns uppfattningar att användning av rullstol skulle kunna 
bidra till ohälsa om rullstolen användes för mycket. Den fysiska funktionen 
skulle kunna försämras och därtill leda till ökad sjukdomskänsla och handikapp, 
vilket skulle kunna påverka självkänslan negativt och därmed försämra 
livskvaliteten.   
  
”Det jag är rädd för det är att jag förlorar den kraften jag har i benen, om jag 
använder den för mycket”. (13) 
 
Deltagarna uppfattade att rullstolsanvändning skulle kunna medföra en risk att 
inte bli accepterad av sin omgivning och att vänner kan bli avståndstagande. 
Oron gällde även de närmaste anhöriga, att de inte skulle förstå behovet av 
rullstolsanvändning. Deltagarna såg en risk i att vara den enda som använder 
rullstol och att samhörigheten med andra därmed kunde försämras, det vill säga 
de beskrev en oro för att hamna i ett utanförskap. 
 
”Visar man sin svaghet (Visa svaghet genom att använda rullstol) så blir man 
inte, så blir man inte, eh accepterad. Kanske, jag menar när jag säger det så här 
är det inget jag ställer upp på, men när i mitt känsloliv så, så, så kanske jag 
känner så.”(2) 

 
Deltagarna uppfattade att rullstolsanvändning skulle kunna bidra till förbättrad 
hälsa genom att möjliggöra aktivitet under samtidig energibesparing. Rullstolen 
skulle även kunna användas i träningssammanhang, som ett tränings- och 
motionsredskap. Genom att använda rullstol skulle energi kunna sparas och 
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användas till annan form av träning vilket skulle kunna vara bra för välmåendet 
och för att behålla fysisk förmåga. Rullstolen kunde även ses som ett redskap för 
att kunna uppnå den sköna känsla som uppstår vid löpning.  
 
”Ja, jag tänker mig ju att om jag använder den så kommer jag ju må bättre, för 
att det är ju ansträngningen som gör så ont. Och när jag får så ont då påverkas 
ju det mentala, och jag blir extremt trött och orkar ju inte göra någonting. Och 
det här kan ju då vara ett hjälpmedel, att hålla mig vaken och uppe liksom 
längre och mer. Att jag ska orka mer. Och slippa en del av smärtan kanske, 
eftersom det är väldigt påfrestande”. (14) 
 
”det positiva med användandet av rullstol är ju att jag ska komma ut mer och 
bli rörligare, eh och eh använda kroppen mera då så att man blir aktivare och 
för hälsans skull då.”(4) 

 
Rullstolsanvändning uppfattades kunna bidra till ökad livskvalitet. Deltagarna 
uppfattade att rullstolsanvändning skulle kunna ge tillgång till energi kroppsligt 
och mentalt vilket skulle kunna leda till ökade möjligheter att vara delaktig i den 
mån man själv ville i olika sammanhang. Därigenom kunde kontroll skapas över 
livet på lika villkor som andra, utan behov att anpassa sig efter omgivningen och 
andra människor. Rullstolsanvändning kunde även ses som en möjliggörare för 
att kunna göra vardagliga aktiviteter på egen hand, exempelvis upplevdes 
möjligheten att själv kunna handla som viktig och meningsfull för upplevelse av 
frihet och kvalitet i livet. Rullstolsanvändning som energibesparing sågs som en 
mögliggörare att kunna tillföra energi för att bättre kunna njuta av tillvaron och 
berika livet både i nuet och i framtiden. 
 
”Jag kanske har mer energi och mer inspiration att laga god middag och göra 
sådant där. Sådant som bara jag släppt, lagt åt sidan. Bara spara energi. 
(Syftar till energibesparing av att använda rullstol)” (11) 
 
”de e en hjälpande hand liksom. Det, det märker ja, det har det verkligen varit 
för sen när ja fick det sista skovet så har ja varit inne i samhället några gånger i 
olika situationer. Stapplat runt liksom i Parken där alla andra går omkring och 
då hade ja ingen rullstol för ja ville inte ta med den här sjukhusstolen på det 
sättet. Då hade ja verkligen behövt nu kunde ja ju, ja satt inte i sjön liksom man 
kunde ju liksom gå och ställa sig någonstans eller sätta sig ganska nära hela 
tiden men ändå att ja hade nå njutit mera om ja hade haft rullstolen med mig 
tror ja på nått sätt. Det hade ja gjort”.(7) 
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4 Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 
Föreliggande studie avsåg att beskriva personer med MS’ uppfattningar av 
rullstolsanvändande inför framtida användande av manuell rullstol i vardagen. 
Fem beskrivningskategorier identifierades: Praktisk användning, Symbol, 
Utmanad självbild, Förhållningssätt och Livskvalitet. Resultatet visar på 
olika sätt att uppfatta framtida rullstolanvändande, av hindrande, möjliggörande 
och neutral karaktär. 
 
Att känna osäkerhet inför och inte ha tillräcklig kunskap inför att börja använda 
rullstol, tillsammans med osäkerhet relaterat till fysisk förmåga att hantera en 
rullstol i olika miljöer, beskrevs i beskrivningskategorin Praktisk användning. 
Individen behöver få möjlighet att utifrån egna förutsättningar lära sig att 
använda rullstol i olika miljöer och när det kan vara lämpligt att använda 
rullstol. Det är viktigt att förstå att den egna fysiska förmågan, rullstolens 
egenskaper och aktuell miljö avgör rullstolens användbarhet.  För ökad 
förståelse för hur rullstolen kan bistå individen är det önskvärt att individen får 
testa rullstol i de miljöer individen kan tänkas ha hjälp av den. Brist på kunskap 
om och träning inför användning av ett hjälpmedel har visats vara faktorer som 
leder till minskad användning och att hjälpmedel överges bland personer med 
MS (32). Det är rimligt att anta att ökad kunskap och träningsmöjligheter kan 
leda till att rullstolen används mer. En tidigare studie visar att god 
manövreringsteknik vid användning av rullstol förbättrade livskvaliteten för 
personer med ryggmärgskada (40). Även om sjukdomsförloppet för personer 
med MS är annorlunda och eventuellt också deras förhållningssätt till rullstol, 
kan en god manövreringsteknik ha betydelse för livskvaliteten även i denna 
grupp. Ökad rullstolsanvändning och höjd livskvalitet skulle kunna ha ett 
samhällsekonomiskt värde genom minskad vårdbelastning som följd och att 
rullstolar inte förskrivs i onödan. Rullstolsskolan på Rehab Station är ett 
exempel på hur kunskap om rullstolsteknik och rullstolsanpassning kan ges till 
personer med MS. 
 
Beskrivningskategorin Symbol tydliggjorde rullstolsanvändning som ett stigma 
för sjukdomen. En förklaring till att rullstol inte används är för att individen 
själv då inte längre kan undvika påverkan av sin MS-sjukdom och detta trots att 
rullstolsanvändning skulle kunna ge mer frihet och möjligheter i livet. 
Rullstolsanvändning symboliserade även beroende och begränsningar, 
ojämlikhet och ökad frihet likt i en studie av Boeije et al. (34), där 
studiedeltagarna uppfattade att rullstolsanvändning skulle kunna medföra 
begränsningar, beroende, ett ojämlikt bemötande men även viss frihet (34). För 
deltagarna i föreliggande studie som alla kunde gå är användning av rullstol ett 
behov som växt fram över tid. Rullstol som hjälpmedel kan vara svårt att ta till 
sig när individen fortfarande kan gå och den blir istället ett bevis på sjukdomens 
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progression och förlust av förmåga. Rullstolsanvändning som symbol för andra 
som har behov av att använda rullstol där det inte finns något val i situationen 
kan tänkas se annorlunda ut. Där kan rullstolen vara ett måste för att över 
huvudtaget ta sig fram. I en studie av Morgan et al, som undersökte hur 
rullstolsteknik lärs ut till personer med ryggmärgskada identifierades viktiga 
komponenter för att lära sig använda rullstol (41), men det framkom inga 
psykologiska aspekter likt fynden i föreliggande studie. Vid en undersökning av 
hur äldre personer som med stroke påverkades av rullstolsanvändning framkom 
ingen stigmatisering (42). För att minska stigmatiseringen kring 
rullstolsanvändning för personer med MS kan det vara av värde att hälso- och 
sjukvårdspersonal tidigt efter insjuknande lyfter de energibesparande 
möjligheter som användning av rullstol kan ge i olika situationer, liksom att 
individen tidigt får positiv erfarenhet av personer med MS som använder 
rullstol.  
 
Beskrivningskategorin Utmanad Självbild belyste uppfattningar av 
rullstolsanvändande i förhållande till andra i sin omgivning och hur det 
utmanade den egna självbilden samt föreställningar av att rullstolsanvändning 
skulle bidra till en bild av sig själv som mer inaktiv, sjukare och äldre än vad 
individen faktiskt var. Detta medförde svårigheter att upprätthålla den egna 
självbilden. Beskrivningskategorin Utmanad självbild framhäver ytterligare 
stigmatisering av rullstolsanvändande. Oro beskrevs för att bli uppfattad på ett 
negativt sätt och att ses som otillräcklig i såväl arbetssammanhang som andra 
sammanhang. Våra fynd avseende oro relaterad till arbetslivet är förenlig med 
fynd från en studie av Larsson Lund et al.(43), som handlar om ”arbetsjaget” 
och hjälpmedel (43). Galli et al. (44) visade i en studie att personer som inte 
använder rullstol eller inte haft annan erfarenhet av personer som använder 
rullstol är snabbare på att ge en person som använder rullstol negativa attribut än 
positiva (44). Det kan relateras till den oro som fanns om att bli uppfattad utifrån 
en negativ bild av andra i föreliggande studie. Även om det sker omedvetet så 
tillförskriver sig individen dessa negativa attribut på grund av implicita 
fördomar och brist på kunskap och erfarenhet av rullstolsanvändning.  
 
Uppfattningar av svårigheter att identifiera sig med att använda rullstol för att 
det inte gick ihop med den självbild som fanns som gående, frisk, ung och aktiv 
kan vara relaterat till avsaknad av förebilder som använder rullstol, eller och 
brist på kunskap och erfarenhet av rullstolsanvändning. Vid intervjuerna 
framkom erfarenheter av att rullstol är ett passivt hjälpmedel och att det ofta är 
sjuka och äldre som använder rullstol.  Det framkom också att deltagare som 
hade erfarenheter av personer som använde rullstol och även kunde gå 
underlättade för individen att identifiera sig med att vara rullstolsanvändare.  
Våra fynd antyder vikten av att ha förebilder som använder rullstol och av 
vikten av att få lära sig om vad och hur rullstolen kan användas för att skapa 
möjligheter i livet liksom att användning istället kan skapa förutsättningar för att 
upprätthålla självbilden av sig själv som aktiv, självständig och ungdomlig. Det 
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fanns också uppfattningar om att aktiv rullstolsanvändning skulle kunna öka 
självständigheten samt uppfattas som en självständig individ och därmed 
upprätthålla sin självbild. Detta visar på att det är viktigt att anpassa rullstolen så 
att individen själv kan manövrera och ha kontroll över rullstolen. Att själv kunna 
manövrera sin rullstol tycks ha en positiv påverkan på livskvaliteten hos 
personer med MS som använder rullstol (27).   
 
I beskrivningskategorin Förhållningssätt framkom en ambivalens kring 
rullstolsanvändning och uppfattningar att det skulle kunna innebära en förlust 
mot sjukdomen. Förlust mot MS i samband med att börja använda hjälpmedel 
beskrivs också i en studie av Finlayson et al. (33). Uppfattningar som dessa kan 
hålla tillbaka individen från att använda rullstol, eftersom individen 
känslomässigt inte bearbetat sin sjukdom. Rullstolsanvändning beskrevs även 
som en möjliggörare för att kunna fortsätta göra det som gjorts förut och vara 
fortsatt aktiv att utifrån rådande förutsättningar. Skillnaden i dessa uppfattningar 
kan bero av förhållningssättet till sjukdomen. Om sjukdomen bearbetats kanske 
behovet av att använda rullstol inte får en lika betydande roll som 
sjukdomssymbol och det kan vara lättare att börja använda rullstol. Som 
vårdgivare kan det vara viktigt att identifiera var personen befinner sig i denna 
process. Vetskapen kan underlätta för att veta på vilket sätt frågan om 
rullstolsanvändning ska bemötas. Möjligen behöver fokus främst riktas mot 
bearbetning av sjukdomen och på hur personens liv ser ut och vad den vill med 
sitt liv. Sedan kanske rullstolsanvändning kan föras in i diskussionen som ett sätt 
att uppnå det individen vill göra i livet. Fynden gällande ambivalens kring 
rullstolsanvändning känns igen i från en studie av Larsson Lund et al.(43), där 
nyttan och fördelarna med att använda ett hjälpmedel i förhållande till 
tydligheten för andra att individen har en funktionsnedsättning övervägdes bland 
personer med olika typer av funktionsnedsättningar (43). 
 
Att inför rullstolsanvändande träna rullstolsteknik tillsammans med andra 
personer med liknande behov, eller med personer som redan använder rullstol, 
kan vara värdefullt. Det kan leda till minskad oro för att vara annorlunda och 
hamna utanför i sociala situationer. Att ha förebilder omkring sig som kan visa 
möjligheterna med rullstolsanvändning och hur hinder kan bemötas kan vara av 
stor vikt. 
 
Beskrivningskategorin Livskvalitet innehöll uppfattningar av att 
rullstolsanvändning kan leda till oro för ohälsa genom förlust av funktion och 
utanförskap, men även främja hälsa, aktivitet och delaktighet.  
Behov av att börja använda rullstol kan vara en förändring som ibland utmanar 
individens aktuella livssituation och trygghet, då det blir en påminnelse om att 
individen har MS som är en livslång progressiv sjukdom med osäker prognos. 
Frågor om framtiden med MS kan uppstå, som i föreliggande studie, där oro 
uttrycktes för att rullstolsanvändning skulle leda till försämring av 
funktionsnivå.  Oro uttrycktes även för utanförskap genom avståndstagande från 
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andra eller att inte längre kunna eller få umgås på lika villkor. Ett sätt för 
vårdgivare som förskriver rullstol att bemöta oron för förlust av funktion skulle 
kunna vara att prata om rullstolen som ett verktyg för energibesparing för att 
orka träna och behålla funktion. Det skulle kanske vara betydelsefullt att få prata 
tillsammans med någon som redan använder rullstol och kan gå. Kanske kan 
rullstolsanvändning främja gångförmågan? Till författarens kännedom saknas 
det forskning avseende hur användning av rullstol påverkar gångförmågan. 
Förändringen att börja använda rullstol uppfattades som ett sätt att skapa 
förutsättningar för energibesparing. Energi som skulle kunna möjliggöra ökat 
engagemang i vardagliga aktiviteter, i sociala umgängen, att kunna träna och 
därmed kunna skapa förutsättningar för ett aktivt liv, förbättrad hälsa och 
deltagande på egna villkor. Rullstolsanvändning skulle då kunna leda till 
bibehållen eller förbättrad livskvalitet. Användning av rullstol har visats ha en 
positiv påverkan på livskvalitet för personer med MS (27). Användningen av 
rullstol kan vara ett sätt att hantera symtom som fatigue och gångnedsättningar 
för att kunna vara mer aktiv i dagliga livet och socialt (14,15).  

4.2 Metodologiska överväganden 
Föreliggande studie har bidragit till ökad förståelse för hur personer med MS 
uppfattar användandet av rullstol inför att börja använda rullstol. Resultatet av 
studien kan inte generaliseras till MS-populationen som helhet. Presenterade 
beskrivningskategorier skulle dock kunna identifieras bland andra personer med 
MS som har nedsatt gångförmåga och behov av att använda rullstol i vardagen 
men ännu inte börjat använda rullstol. Det är också möjligt att de skulle kunna 
identifieras hos andra personer med liknande progressiv sjukdom. 
 
Vid kvalitativa studier är det viktigt att insamlat material är varierat och rikt 
(35). För att förstå ett fenomen och uppnå mättnad av datamaterialet har 
rekommenderats uppemot 20 deltagare (45). Datamaterial från åtta intervjuer 
ansågs som tillräckligt för detta magisterprojekt. Det insamlade datamaterialet 
bedömdes som tillräckligt för att fastställa aktuella beskrivningskategorier, 
ytterligare variationer kunde dock ha framkommit i ett större datamaterial.  
 
Tre av åtta deltagare var kvinnor, vilket inte speglar MS-populationen i stort då 
det är fler kvinnor än män som drabbas av MS (1-3). Materialet speglar i övrigt 
den grupp av personer med MS som relaterat till sjukdomens progression har 
behov av att börja använda rullstol.  
 
Faktorer som kan ha påverkat variationen i urvalet var att samtliga deltagare 
redan tackat ja till deltagande i rullstolsskolan innan intervju och kan därmed 
från början haft en mer positiv inställning till rullstolsanvändning. Sex av 
deltagarna var remitterade från Rehab Station, de andra två via primärvården, 
vilket speglar remissflödet till Rullstolskolan för MS patienterna.   
Datamaterialet i föreliggande studie analyserades huvudsakligen av författaren 
och handledaren enligt Dahlgren et al. (38). För att öka trovärdigheten användes 
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även triangulering genom att en tredje forskare medverkade i analysprocessen. 
Handledaren och den tredje forskaren har mångårig erfarenhet av kvalitativ 
forskning, såväl som populationen som studerades, vilket stärker trovärdigheten 
av resultaten. 
 
Författaren och handledaren är fysioterapeuter med mångårig erfarenhet av MS, 
författaren har också stor erfarenhet av att prova ut och anpassa rullstol. Även 
övriga personer som varit delaktiga i föreliggande studie har mångårig 
erfarenhet av att behandla personer med MS. Erfarenhet och kunskap kan ses 
vara av värde i analysprocessen genom att det finns en djupare förståelse för 
patientgruppen samt för rullstolen som hjälpmedel. En nackdel kan vara att 
eventuell förförståelse kan ha bidragit till ett snävare perspektiv vid analys av 
datamaterialet och att resultatet färgats av den. 
 
Intervjuaren arbetar som fysioterapeut på samma arbetsplats där rekrytering av 
deltagare skedde, men var inte involverad i Rullstolskolan under pågående 
projekt. Tre av åtta studiedeltagare hade en till tre månader innan intervjun varit 
patienter hos författaren, vilket kan ha påverkat resultatet. Trots tidigare relation 
med författaren upplevdes deltagarna ändå kunna prata fritt om både det som 
upplevdes positivt som negativt. Brist på erfarenhet hos intervjuaren tillika 
författaren av kvalitativ metod skulle också kunna ha påverkat resultatet. Två 
stycken provintervjuer genomfördes med syfte att träna intervjuteknik och testa 
frågeområden. Intervjuguiden ändrades något efter provintervjuerna men 
ändringarna ansågs ej vara av betydande karaktär för datainsamlingen.  Dessa 
intervjuer ansågs vara av tillräcklig kvalitet för att ingå i datamaterialet.  
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4.3 Kliniska implikationer 
Resultatet belyser viktiga aspekter som kan vara till nytta för hälso- och 
sjukvårdpersonal som bemöter personer med MS som ska börja använda rullstol 
eller har ett behov av rullstolsanvändning. Resultatet tyder på att personer med 
MS som ska börja använda rullstol har behov av att lära sig att använda rullstol i 
olika miljöer och behöver få rullstolen anpassad utifrån sina fysiska 
förutsättningar. Vidare behöver individen få möjlighet att parallellt bearbeta 
sjukdomen, då en förändring i livssituationen som rullstolsanvändning kan 
utmana den aktuella livssituationen. Att också få möta andra personer som också 
använder rullstol och som det går att relatera till som förebilder är viktiga 
aspekter för att lättare ta till sig rullstolen som ett användbart hjälpmedel. Det är 
även viktigt att förstärka uppfattningar som är positiva till rullstolsanvändning 
som ett sätt att hantera sjukdomen, spara energi och göra det individen själv vill. 
Att individen i samband med att hen ska börja använda rullstol får tillfälle att 
reflektera kring och känslomässigt bearbeta det egna användandet av rullstol 
skulle kunna underlätta framtida användande.  
    

4.4 Implikationer för fortsatta studier 
Det är viktigt att vidare undersöka hur en genomgången Rullstolsskola kan 
påverka personer med MS’ uppfattningar om rullstolsanvändning och hur 
personerna tar till sig rullstolen som ett hjälpmedel. En sådan studie skulle 
kunna bidra till ytterligare förståelse för faktorer som avgör rullstolsanvändande. 
Det vore även värdefullt att intervjua vårdpersonal som förskriver rullstol om 
hur de uppfattar personer med MS’ användande av rullstol samt vilken kunskap 
som finns av att prova ut och anpassa rullstolar. Det vore även värdefullt att 
studera hur användning av rullstol påverkar gångförmåga och fysisk aktivitet 
hos personer med MS som ännu kan gå. 
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5 Slutsats 
Resultatet i föreliggande studie belyser viktiga faktorer för hälso- och 
sjukvårdspersonal att ta hänsyn till i arbetet med att stödja personer med MS 
inför det att de ska börja använda rullstol. Resultatet kan dock inte generaliseras 
till hela MS-populationen men kan ge ökad förståelse för olika aspekter av 
uppfattningar som kan förekomma hos personer med MS inför att de ska börja 
använda rullstol.  
 
Personer med MS behöver inför att börja använda rullstol få kunskap och 
erfarenhet av hur rullstolen kan hanteras, men de behöver även få verktyg att 
känslomässigt hantera det faktum att de behöver börja använda rullstol. Kunskap 
om hur rullstolsanvändning kan vara energibesparande behöver betonas. Att ha 
förebilder som använder rullstol kan vara viktigt för att underlätta tanken på att 
själv börja använda rullstol. Fortsatt forskning gällande rullstolsanvändning och 
personer med MS behövs därför.  
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Instutionen för neurobiologi, 
Vårdvetenskap och Samhälle 
Sektionen för fysioterapi 
 

 

Bilaga 1. 
Skriftlig information om studien för tilltänkta forskningsdeltagare och förfrågan 
om deltagande samt samtyckesformulär för projektet: En kvalitativ studie av hur 
personer med multipel skleros uppfattar framtida användande av manuell 
rullstol. 
 
Information om forskningsprojekt på Rehab 
Station Stockholm 
Bakgrund och syfte  
Föreliggande studie avser att studera hur personer med Multipel Skleros (MS) 
uppfattar användandet av manuell rullstol (rullstol) innan de har börjat använda 
den i sin vardag.  
 
Studien genomförs med målet att personal inom vård/rehabilitering ska få ökad 
kunskap och djupare förståelse för att på ett praktiskt-, pedagogiskt och 
psykologiskt plan ska kunna möta, stödja och hjälpa personer med MS att 
hantera sin nya livssituation när man ska börja använda rullstol i vardagslivet. 
De rehabiliterande insatserna för personer med MS kommer därmed att 
förbättras och deras förmåga att vara delaktiga i olika vardagliga aktiviteter kan 
öka som följd.  

Förfrågan om deltagande 
Du tillfrågas att delta i denna studie eftersom du tillhör målgruppen personer 
med MS som ännu inte använder manuell rullstol i sitt vardagsliv men där 
tankar och planer på detta finns. Studien genomförs inom ramen för 
Rullstolsskolan vid Rehab Station Stockholm där du har blivit antagen. Du har 
redan tillfrågats via telefon om du vill delta i denna studie. Med detta brev 
tillfrågas du på nytt om du vill delta och du delges även skriftlig information om 
studien. Om du väljer att delta i studien kommer datainsamlingen att ske i 
anslutning till ditt första besök på Rullstolsskolan.   

Hur går studien till?   
Du kommer att intervjuas av en fysioterapeut om dina uppfattningar och 
föreställningar om rullstolsanvändning.  Intervjun är enskild och genomförs i 
samband med ditt första besök på rullstolsskolan. Intervjun, som spelas in med 
ljudinspelningsapparat till ljudfil beräknas ta mellan 60 och 90 minuter. Om det 
behövs kan intervjun delas upp till två tillfällen. Efter avslutad intervju kommer 
du också få fylla i ett självskattningsformulär som handlar om din gångförmåga.  
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Du kommer att delta i en intervju och besvarar ett frågeformulär. Du kommer i 
övrigt inte utsättas för något prov eller fysiska tester inom ramen för deltagandet 
i studien.  

Hantering av data och sekretess 
Om du samtycker till att medverka i studien upprättas ett dataregister med dina 
och andra forskningsdeltagares personuppgifter (det vill säga sådana uppgifter 
som direkt eller indirekt kan härledas till en enskild individ). De uppgifter du 
lämnar vid intervjun och dina personuppgifter kommer inte att vara tillgänglig 
för obehöriga. Endast de forskare som arbetar i projektet kommer kunna ha 
tillgång till datamaterialet och se dina personuppgifter. Ansvarig för dina 
personuppgifter är Rehab Station Stockholm. Ändamålet med den behandling av 
personuppgifter vi avser att utföra är att registrera de data som insamlas vid 
intervjun utan att forskningsdeltagarnas identitet avslöjas.  
 
För uppgifter om hälsa och andra personliga förhållanden råder stark sekretess. 
Uppgifter kan dock komma att lämnas ut till myndigheter och till andra forskare, 
detta inom ramen för den rådande starka sekretessen. Vill du ha reda på vilka 
uppgifter som finns registrerade om dig skall du skriftligen begära det hos 
kontaktpersonen. Ett sådant utdrag har du rätt att få en gång per år utan kostnad. 
Framkommer det att det står något felaktigt om dig skall den uppgiften rättas. 
Uppgifterna kommer förvaras i 10 års tid och då vara anonymiserat, kodnyckeln 
förstörs sedan. 
Därefter är det inte längre möjligt att lämna ut något registerutdrag.  
 
Väljer du att avbryta ditt deltagande i studien kommer inga fler uppgifter om dig 
att samlas in men vi har rätt att behålla det som fram till den tidpunkten är 
insamlat.  
 
Mer uppgifter om personuppgiftslagen (1998:204) kan du få från 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-
204/ 
 
Slutresultatet av studien kommer att presenteras som ett examensarbete vid 
Karolinska Institutet och kommer att skickas in till lämplig vetenskaplig tidskrift 
för möjlighet till publicering. Resultatet kommer att presenteras på gruppnivå 
där varje enskild individ kommer vara anonym och avidentifierad.  
  
Hur får jag information om studiens resultat?  
Om intresse finns att ta del av studiens resultat kan du ta kontakt med ansvarig 
för studien för återkoppling av resultatet. Vid övriga frågor eller funderingar 
gällande ärenden om studien har du möjlighet att vända dig till ansvarig för 
studien.  

Försäkring, ersättning 
För dig som deltar i studien gäller patientförsäkringen. Som tack för din 
medverkan i studien kommer du erhålla en biobiljett. Ingen annan ersättning 
ingår. 
 
 
 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
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Frivillighet?  
Det är helt frivilligt att delta i studien. Du kan avbryta din medverkan när som 
helst under studien utan att ange skäl. Om så är fallet kommer detta inte påverka 
din rehabilitering eller bemötandet av dig i vården eller andra eventuella 
vårdkontakter varken på Rehab Station Stockholm eller någon annanstans. 

Ansvarig för studien är:  
Forskningshuvudman är Rehab Station Stockholm.  
Frösundaviks Allé 13.  
169 89 Solna  
 
Kontaktperson; Kerstin Wahman leg fysioterapeut, Med dr. 
Email:kerstin.wahman@rehabstation.se 
08-555 440 74 

Ansvarig för att genomföra studien är: 
Sverker Johansson, Leg Fysioterapeut, Docent och Universitetslektor.  
Email: sverker.johansson@ki.se 
Sektionen för fysioterapi. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och 
samhälle. Karolinska institutet. 141 83 Huddinge 
 
Jennie Karlsson, Fysioterapeut på Rehab Station Stockholm och student på 
Magisterkursen i Klinisk Medicinsk Vetenskap på Karolinska Institutet  
Email: jennie.karlsson.2@stud.ki.se 
Rehab Station Stockholm. Frösundaviks Allé 13. 169 89 Solna.  
 

mailto:Kerstin.wahman@rehabstation.se
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INFORMERAT SAMTYCKE 
 
Jag, ________________________________________, har fått muntlig såväl 
som skriftlig information om studien och erbjudits att delta i den. Syftet med 
studien är att studera hur personer med MS uppfattar användandet av manuell 
rullstol inför att man ska börja använda rullstolen i sin vardag. Jag har också fått 
information om vad mitt deltagande kommer att innebära för mig.    
 
Jag har i samband med informationen fått tillfälle att ställa frågor om studien, 
vad mitt deltagande i studien innebär och att min fortsatta vård inte påverkas om 
jag tackar nej till deltagande.  
Jag samtycker också till att ett dataregister med mina personuppgifter upprättas. 
Jag vet att ändamålet med den behandling av personuppgifter som kommer att 
utföras i studien är att registrera de data som insamlas vid intervjun. Ansvarig 
för registret är Rehab Station Stockholm. 
Jag vet att för uppgifter om hälsa och andra personliga förhållanden råder stark 
sekretess, men att uppgifter kan komma att utlämnas till myndigheter och till 
andra forskare. Jag vet också att om jag vill få veta vilka uppgifter som finns 
registrerade om mig så ska jag skriftligen begära det hos kontaktpersonen. Ett 
sådant utdrag har jag rätt att få en gång per år utan kostnad. Framkommer det 
något felaktigt om mig skall den uppgiften rättas. Uppgifterna om mig kommer 
förvaras i 10 års tid och då vara anonymiserat, kodnyckeln förstörs sedan. 
Därefter är det inte längre möjligt att inhämta något registerutdrag.  
Väljer jag att avbryta mitt deltagande i studien kommer inga fler uppgifter om 
mig att samlas in men forskarna har rätt att behålla de uppgifter som fram till 
den tidpunkten är insamlat.  
Begäran om samtycke avser följande datainsamlingar: 
Datainsamling med intervju samt frågeformulär om din gångförmåga. 
  
Ja, jag tillåter att data samlas in och registreras       Nej, jag tillåter inte att data 
samlas in och registreras  
 
Härmed tackar jag ja till deltagande i ovan nämnda studie.  
Jag bekräftar nedan med min namnteckning att jag samtycker till behandling av 
personuppgifter enligt ovanstående beskrivning. 
 
Ort och datum: 
 
 
Namnteckning:  
 
 
Namnförtydligande:  
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Bilaga 2.  
Skriftlig information om studien för tilltänkta forskningsdeltagare och förfrågan 
om deltagande samt samtyckesformulär för projektet: En kvalitativ studie av hur 
personer med multipel skleros uppfattar framtida användande av manuell 
rullstol. 

 
Information om forskningsprojekt på Rehab 
Station Stockholm 
Bakgrund och syfte  
Föreliggande studie avser att studera hur personer med Multipel Skleros (MS) 
uppfattar användandet av manuell rullstol (rullstol) i samband med att man 
börjar använda den.  
 
Studien genomförs med målet att personal inom vård/rehabilitering ska få ökad 
kunskap och djupare förståelse för att på ett praktiskt-, pedagogiskt och 
psykologiskt plan ska kunna möta, stödja och hjälpa personer med MS att 
hantera sin nya livssituation när man ska börja använda rullstol i vardagslivet. 
De rehabiliterande insatserna för personer med MS skulle därmed kunna 
förbättras och deras förmåga att vara delaktiga i olika vardagliga aktiviteter 
skulle kunna öka som följd.  

Förfrågan om deltagande 
Du tillfrågas att delta i denna studie eftersom du tillhör målgruppen personer 
med MS som ännu inte använder manuell rullstol i sitt vardagsliv men där 
tankar och planer på detta finns. Studien genomförs inom ramen för 
Rullstolsskolan vid Rehab Station Stockholm där du har blivit antagen. Om du 
väljer att delta i studien kommer datainsamlingen att ske i anslutning till ditt 
första besök på Rullstolsskolan. En uppföljande intervju görs också tre till fyra 
månader efter att du avslutat rullstolsskolan.  

Hur går studien till?  
Vid det första intervjutillfället, innan rullstolsskolan, kommer du att intervjuas 
av en fysioterapeut om dina uppfattningar om rullstolsanvändning.  Intervjun är 
enskild och genomförs innan du börjar i rullstolsskolan. Intervjun spelas in med 
ljudinspelningsapparat och beräknas ta mellan 60 och 90 minuter. Om det 
behövs kan intervjun delas upp. Efter avslutad intervju kommer du få fylla i ett 
självskattningsformulär som handlar om din gångförmåga.  
 
Vid den uppföljande intervjun tre till fyra månader efter att du avslutat 
rullstolsskolan intervjuas du igen och då fokuserar intervjun på dina erfarenheter 
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av rullstolsanvändning efter ditt deltagande i rullstolsskolan. Intervjun 
genomförs på Rehab Station Stockholm eller på annan plats som du väljer. Den 
spelas in på ljudinspelningsapparat och beräknas ta upp till 60 minuter. 
 
Detta innebär att du deltar i två intervjuer och besvarar ett frågeformulär vid 
varje intervjutillfälle. Du kommer i övrigt inte utsättas för något prov eller 
fysiska tester inom ramen för deltagandet i studien.  

Hantering av data och sekretess 
De uppgifter du lämnar vid intervjun och dina personuppgifter kommer inte att 
vara tillgänglig för obehöriga. Endast de forskare som arbetar i projektet 
kommer kunna ha tillgång till datamaterialet och se dina personuppgifter. 
Ansvarig för dina personuppgifter är Rehab Station Stockholm. Ändamålet med 
den behandling av personuppgifter vi avser att utföra är att registrera de data 
som insamlas vid intervjun Uppgifterna avidentifieras för att skydda 
studiedeltagarnas identitet.  Citat från de inspelade intervjuerna kommer att 
användas i presentationen av studien men på ett sådant sätt att studiedeltagarna 
inte kan identifieras.  
 
För uppgifter om hälsa och andra personliga förhållanden råder stark sekretess. 
Uppgifter kan dock komma att lämnas ut till myndigheter och till andra forskare, 
detta inom ramen för den rådande starka sekretessen. Vill du ha reda på vilka 
uppgifter som finns registrerade om dig skall du skriftligen begära det hos 
kontaktpersonen. Ett sådant utdrag har du rätt att få en gång per år utan kostnad. 
Framkommer det att det står något felaktigt om dig skall den uppgiften rättas. 
Uppgifterna förvaras i 10 års tid och är då anonymiserade, kodnyckeln förstörs 
sedan. Därefter är det inte längre möjligt att lämna ut något registerutdrag.  
 
Väljer du att avbryta ditt deltagande i studien kommer inga fler uppgifter om dig 
att samlas in men vi har rätt att behålla det som fram till den tidpunkten är 
insamlat.  
 
Mer uppgifter om personuppgiftslagen (1998:204) kan du få från 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-
204/ 
 
Slutresultatet av studien kommer att presenteras som ett examensarbete vid 
Karolinska Institutet och kommer att skickas in till lämplig vetenskaplig tidskrift 
för möjlighet till publicering. Resultatet kommer att presenteras på gruppnivå 
där varje enskild individ kommer vara anonym och avidentifierad.  
  

 
Hur får jag information om studiens resultat?  
Om intresse finns att ta del av studiens resultat kan du ta kontakt med ansvarig 
för studien för återkoppling av resultatet. Vid övriga frågor eller funderingar 
gällande ärenden om studien har du möjlighet att vända dig till ansvarig för 
studien.  
 
 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
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Försäkring, ersättning 
Sedvanlig patientansvarsförsäkring gäller under tiden du är inskriven i 
rehabiliteringsprogrammet/rehabiliteringen/rullstolsskolan vid Rehab Station 
Stockholm. Som tack för din medverkan i studien kommer du erhålla en 
biobiljett. Ingen annan ersättning ingår. 

Frivillighet?  
Det är helt frivilligt att delta i studien. Du kan avbryta din medverkan när som 
helst under studien utan att ange skäl. Om så är fallet kommer detta inte påverka 
din rehabilitering eller bemötandet av dig i vården eller andra eventuella 
vårdkontakter varken på Rehab Station Stockholm eller någon annanstans. 

Ansvarig för studien är:  
Forskningshuvudman är Rehab Station Stockholm.  
Frösundaviks Allé 13.  
169 89 Solna  
 
Kontaktperson; Kerstin Wahman leg fysioterapeut, Med dr. 
Email:kerstin.wahman@rehabstation.se 
08-555 440 74 
 
Ansvarig för att genomföra studien är: 
Sverker Johansson, leg sjukgymnast, Docent och Universitetslektor.  
Email: sverker.johansson@ki.se 
Sektionen för fysioterapi. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och 
samhälle. Karolinska institutet. 141 83 Huddinge 
 
Jennie Karlsson, leg fysioterapeut på Rehab Station Stockholm och student på 
Magisterkursen i Klinisk Medicinsk Vetenskap på Karolinska Institutet  
Email: jennie.karlsson.2@stud.ki.se 
Rehab Station Stockholm. Frösundaviks Allé 13. 169 89 Solna.  
 

mailto:Kerstin.wahman@rehabstation.se
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INFORMERAT SAMTYCKE 
 
Jag, ________________________________________ , har fått muntlig såväl 
som skriftlig information om studien  och erbjudits att delta i den. Syftet med 
studien är att studera hur personer med MS uppfattar användandet av manuell 
rullstol inför att man ska börja använda rullstolen i sin vardag. Jag har också fått 
information om vad mitt deltagande kommer att innebära för mig.    
 
Jag har i samband med informationen fått tillfälle att ställa frågor om studien, 
vad mitt deltagande i studien innebär och att min fortsatta vård inte påverkas om 
jag tackar nej till deltagande.  
 
Jag samtycker också till att ett dataregister med mina personuppgifter upprättas. 
Jag vet att ändamålet med den behandling av personuppgifter som kommer att 
utföras i studien är att registrera de data som insamlas vid 
datainsamlingstillfällena. Ansvarig för registret är Rehab Station Stockholm. 
 
Jag vet att för uppgifter om hälsa och andra personliga förhållanden råder 
sekretess, men att uppgifter kan komma att utlämnas till myndigheter och till 
andra forskare. Jag vet också att om jag vill få veta vilka uppgifter som finns 
registrerade om mig så ska jag skriftligen begära det hos kontaktpersonen. Ett 
sådant utdrag har jag rätt att få en gång per år utan kostnad. Framkommer det 
något felaktigt om mig skall den uppgiften rättas. Kodnyckeln kommer att 
förvaras i 10 år och vara anonymiserat. Därefter är det inte längre möjligt att 
inhämta något registerutdrag.  
 
Väljer jag att avbryta mitt deltagande i studien kommer inga fler uppgifter om 
mig att samlas in men forskarna har rätt att behålla de uppgifter som fram till 
den tidpunkten är insamlat.  
 
Begäran om samtycke avser följande datainsamlingar: 
 
Datainsamling med intervju samt frågeformulär om din gångförmåga, innan 
rullstolsskolan påbörjas.   
Ja, jag tillåter att data samlas in och registreras       Nej, jag tillåter inte att data 
samlas in och registreras  
 
Datainsamling med intervju samt frågeformulär om din gångförmåga, tre till 
fyra månader efter att rullstolsskolan avslutats.   
Ja, jag tillåter att data samlas in och registreras       Nej, jag tillåter inte att data 
samlas in och registreras  
 
Härmed tackar jag ja till deltagande i ovan nämnda studie.  
 
Jag bekräftar nedan med min namnteckning att jag samtycker till behandling av 
personuppgifter enligt ovanstående beskrivning. 
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Ort och datum: 
 
 
Namnteckning:  
 
 
Namnförtydligande:  
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Bilaga 3.  
Intervjuguide för projekt: En kvalitativ studie av hur personer med multipel 
skleros uppfattar framtida användande av manuell rullstol. 

Intervjuguide – Semistrukturerad djup intervju 

Första frågan som ställs till alla 
”Berätta hur du kom i kontakt med rullstolsskolan?* 

Tema 
A. Uppfattningar om att själv använda manuell rullstol.  
• Berätta vad användandet av rullstol skulle innebära för dig i ditt vardagsliv?  

 
• Berätta hur känner/kände du inför tanken att du skulle använda rullstol? 
- När började du fundera kring rullstol och på vilket sätt? 
- Hur föreställde du dig ditt användande?    

 
• Berätta om tidigare upplevelse av rullstol (exempelvis om du själv använt rullstol 

någon gång eller har andra erfarenheter). 
- Ge exempel på det. 

 
• Berätta om dina förväntningar på rullstolsskolan. 

  
B. Dina uppfattningar om omgivningens tankar och reaktioner om att använda 

rullstol (vårdgivare, närstående och människor i allmänhet).  
 

• Berätta hur du upplever att din omgivning skulle reagera på att du ska använda rullstol?  
- Exempelvis familj och nära vänner. 
- Okända exempelvis på stan, eller bekanta. 
• Berätta om upplevelsen av diskussionen om att börja använda rullstol med förskrivare: 

ex arbetsterapeut/Fysioterapeut 
C. Miljö/ Tillgänglighet i samhället.  
• Berätta om var och i vilken utsträckning du tror du kommer använda rullstolen.  
• Berätta om dina föreställningar/förväntningar på tillgänglighet i samhället.  
D. Uppfattningar om rullstolsanvändandet i framtiden 
• Berätta om hur du föreställer dig ditt rullstolsanvändande i framtiden? 
E. Avslut 
• Berätta hur det kändes för dig att prata om rullstolen på det här sättet?*  
• Är det något du vill lägga till i samtalet eller ändra på?  

 
*Kursiv text innebär att frågan ställs till alla. 
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Bilaga 4.  
Självskattningsformulär avseende gångförmåga för projekt: En kvalitativ studie 
av hur personer med multipel skleros uppfattar framtida användande av manuell 
rullstol. 

 
Gångskala vid MS, svensk version MSWS-12(S) 

 
Namn:______________________    Datum:____________ 

 
Dessa frågor handlar om begränsningar av din gångförmåga orsakade av din MS-sjukdom under de senaste 2 
veckorna. Ringa för varje påstående in den siffra som bäst beskriver din grad av begränsning. Var 
snäll och svara på alla frågor även om vissa frågor liknar varandra eller verkar vara irrelevanta för dig. Om du 

inte kan gå alls, kryssa i denna ruta �. 
 

Under de senaste två veckorna, 
Hur mycket har din MS-sjukdom                  Inte alls    Lite               Måttligt       Rätt mycket        Extremt                 
                    mycket          

 
1. Begränsat din förmåga att gå                  1    2 3                   4               5 
 
2. Begränsat din förmåga att springa?          1    2 3                   4               5 
 
3. Begränsat din förmåga att gå upp            1    2 3                   4               5 
    och ned i trappor?       

    
4. Gjort det svårare att stå upp 
   samtidigt som du gör något ?                   1    2 3                   4               5 

 
5. Begränsat din balans när du  
    står upp eller går ?                    1    2 3                    4              5 

 
6. Begränsat hur långt du kan gå?                 1    2 3                    4              5 

 
7. Gjort att du måste anstränga 
    dig mer för att gå ?                     1    2 3                    4               5 

 
8. Gjort det nödvändigt för dig att 
    använda stöd inomhus (hålla i  
    möbler, använda käpp osv)?                       1    2 3                     4               5 

  
9. Gjort det nödvändigt för dig att  
    använda stöd utomhus                       1    2 3 4               5 
   (använda käpp, rollator osv) ? 
             
10. Gjort att du går långsammare?                  1    2 3 4               5 

 
11. Påverkat hur smidigt du går?                     1    2 3 4               5 

 
12. Tvingat dig att koncentrera dig 

    på din gång?                       1    2 3 4               5 
 
 

Var snäll och kontrollera att du har ringat in EN siffra för VARJE fråga. 
 

Hobart JC, Riazi A, Lamping DL, Fitzpatrick R, Thompson AJ. Measuring the impact of MS on walking ability:the 

12-Item Walking Scale (MSWS-12). Neurology 2003;60(1):31-6. 
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Bilaga 5. Regionala etikprövningsnämndens beslut gällande projektet: En 
kvalitativ studie av hur personer med multipel skleros uppfattar framtida användande av 
manuell rullstol. 
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