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Introduktion: Varje år drabbas mellan 250 000 – 500 000 personer runt om i världen av en 

ryggmärgsskada. Att drabbas av en ryggmärgsskada leder ofta till ogynnsamma 

konsekvenser. Ofta orsakas konsekvenserna av otillräcklig medicinsk vård, rehabilitering 

samt hinder i sociala och fysiska miljöer. Att använda copingstrategier i ett tidigt skede är 

viktigt för måendet och anpassningsförmågan efter en ryggmärgsskada. Syfte: Belysa 

copingstrategier som används av personer vid en förvärvad ryggmärgsskada. Metod: 

Litteraturstudie som utgått från Polit och Becks (2017) nio steg. CINAHL och PsycINFO 

användes som databaser. Artiklarna granskades utifrån Polit och Becks (2017) 

granskningsmallar av kvalitativa- och kvantitativa studier. Tio artiklar användes i studiens 

resultat. Systematisk databearbetning resulterade i fyra kategorier. Resultat: De 

copingstrategier som personer med förvärvad ryggmärgsskada använde sig av delades in i 

kategorierna Anpassning till vardagen, Socialt perspektiv, Psykologiskt perspektiv och 

Religion och tro med underkategorierna Adaption, Problemlösning, Socialt stöd och 

interaktion, Förebildsinfluering, Hopp och positivt tänkande, Målsättning och Acceptans. 

Slutsats: Flertalet olika copingstrategier framkom i studiens resultat. Genom att belysa de 

copingstrategier som används ökar kunskap samt förståelse kring hur ryggmärgsskadade 

upplever situationen vilket kan hjälpa dem själva samt andra i dess omgivning att ge rätt stöd 

och omvårdnad vilket kan leda till en förbättrad hälsa och ett förbättrat välmående hos 

personer med en förvärvad ryggmärgsskada. 
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Introduktion 

 

Varje år drabbas mellan 250 000 och 500 000 personer runt om i världen av ryggmärgsskador 

varav 90 % av fallen har traumatisk orsak. Majoriteten av ryggmärgsskadorna orsakas av 

trafikolyckor, våld och fall. Personer som drabbats av en ryggmärgsskada har upp till fem 

gånger högre risk att dö en tidig död i jämförelse med personer utan ryggmärgsskada. 

Ryggmärgsskador kan också leda till lägre utbildning, sämre ekonomiska förutsättningar vilket 

medför samhällsekonomiska konsekvenser samt konsekvenser för den drabbade individen. 

Dessa konsekvenser är dock sällan direkt relaterade till den faktiska skadan, utan orsakas av 

otillräcklig medicinsk vård och rehabilitering samt hinder i sociala och fysiska miljöer (WHO 

2013). Forskning visar att både copingstrategier och resurser relaterade till coping har en 

relevant och vital koppling för anpassningsförmåga efter en ryggmärgsskada (Livneh & Martz 

2014). Användning av copingstrategier i ett tidigt skede i rehabiliteringsprocessen har visat sig 

vara viktigt för det långsiktiga psykiska måendet (Kennedy et.al 2015). Studiens 

forskningsområde var hantering av komplexa ohälsotillstånd.  

Bakgrund 

Ryggmärgsskador 

En förvärvad ryggmärgsskada innebär en skada på ryggraden som inte är medfödd och som kan 

orsakas av yttre våld eller av olika sjukdomstillstånd som påverkar ryggraden (Socialstyrelsen 

2019). Skadan resulterar sedan i att nervförbindelserna i ryggmärgen skadas eller förstörs (Nas 

m.fl 2015).  2018 registrerades 270 patienter i årsrapporten för primärrehabilitering för 

ryggmärgsskadade i Sverige (WebRehab Sweden 2018). 

En ryggmärgsskada är en tvåstegsprocess som involverar både en primär fas och en sekundär 

fas. I den primära fasen inkluderas de initiala mekaniska skadorna som uppstår på grund av 

lokal deformation av ryggraden som kan orsakas av exempelvis kollisionsolyckor eller 

skottskador. Komprimeringen leder till neurala skador och skador på blodkärl till följd av 

förskjutna benfragment och frakturer. Den sekundära fasen initieras av den primära skadan och 

inkluderar en kaskad av cellulära och biokemiska processer, såsom ödem, vaskulär ischemi, 

apoptos eller posttraumatisk inflammation (Hachem et al 2017).  
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Fysiska komplikationer vid ryggmärgsskador 

Symtomen vid en ryggmärgsskada är olika beroende på var i ryggen skadan är lokaliserad och 

skadans allvarlighetsgrad. Symtomen kan innefatta delvis eller hel förlust av motorisk eller 

sensorisk funktion av armar, ben eller större delar av kroppen. De allvarligaste 

ryggmärgsskadorna kan även ge påverkan på mag-tarmkanal, urinblåsa, andning, blodtryck och 

hjärta (WHO 2013). 

Kronisk smärta är ett av de svårare symtomen att hantera efter en ryggmärgsskada. Mellan 65 

- 85% av alla personer med en ryggmärgsskada upplever någon form smärta. Utav dessa 

upplever en tredjedel svår smärta. Smärta är ett symtom som kan leda till försvårat och 

försämrat rehabiliteringsarbete och är ett problem som ofta interfererar det vardagliga livet 

(Heutink et al. 2013).  

En ryggmärgsskada påverkar patienten på många sätt och har bland annat inverkan på 

patientens självständighet och fysiska förmåga. Exempel på fysiska komplikationer som kan 

uppstå efter en ryggmärgsskada utöver det neurologiska bortfallet är urinvägsinfektioner, djupa 

ven-tromboser, trycksår, spasticitet samt kardiovaskulära problem. Det finns ett starkt 

förhållande till skadans omfattning och huruvida skadan är komplett eller inte samt vilken 

skadenivå patienten har (Nas et al 2015). Även om en ryggmärgsskada är en förödande händelse 

för patienten som ofta innebär permanenta fysiska funktionshinder kan många trots detta återgå 

till självständiga och aktiva liv (Suarez et al 2013). 

 

Psykosociala och psykologiska komplikationer vid ryggmärgsskador 
 

En förvärvad ryggmärgsskada ger vanligtvis ett stort psykiskt trauma för både den drabbade 

och dess anhöriga. Det finns koppling till psykosociala och ekonomiska problem då 

funktionshindret från ryggmärgsskadan inte sällan resulterar i förlust av arbete. Krisreaktion 

och anpassningsprocess kan ibland pågå över flera år. Psykisk ohälsa är vanligt för 

ryggmärgsskadade personer. Anpassningsprocessen efter en ryggmärgsskada och de 

psykologiska reaktionerna på skadan kommer oftast inte förrän den ryggmärgsskadade har 

skrivits ut och kommit hem, detta på grund av bland annat försvarsmekanismer och 
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medicinering. Det är därför viktigt med strukturerad och långvarig uppföljning efter patientens 

hemgång (Holtz & Levi 2006). 

Vid vård av en patient med nydebuterad ryggmärgsskada spelar det psykologiska stödet från 

vårdpersonalen stor roll. Även om de nytillkomna fysiska behoven hos patienten är stora bör 

det ändå läggas stor vikt i att värna om patientens psykologiska behov. Då sjuksköterskan ofta 

är den som arbetar närmast patienten är det viktigt att observera patienten och vara lyhörd för 

att i tidigt skede upptäcka sörjande patienter. Sjuksköterskan är en viktig del i patientens 

sorgearbete i samband med en ryggmärgsskada och har en viktig roll när det kommer till att 

motivera, samt ge patienten hopp (Bibi et al 2018). 

Surarez et al (2013) beskriver vikten av att kunna uppfatta sig själv som “normal” i vardagliga 

situationer. I denna process är en viktig del att adaptera och anpassa sig efter de nya 

förutsättningarna för att på så sätt kunna undvika potentiellt utstickande eller avvikande 

situationer för omgivningen. Genom att lösa problem och kunna interagera smidigt med sin 

omgivning ökar känslan av hälsa och välbefinnande efter en ryggmärgsskada. Känslan av 

välbefinnande hos patienterna ökar i förhållande till känslan av att uppfattas som normal av sin 

omgivning. 

 

Coping 
 

Definitionen av coping är enligt Lazarus & Folkman (1984) en ständig förändring av kognitiva 

och beteendemässiga ansträngningar för att kunna hantera inre och yttre påfrestningar som 

överskrider personens resurser.  

Coping som process kan ses under långa perioder av sorgearbete och andra stora förändringar 

i livet. Processen kan pågå i flera år och kännetecknas av flera känslomässiga svårigheter och 

olika sätt att hantera dessa på. Den copingrelaterade processen går att dela in i tre 

huvudfunktioner. Den första handlar om observationer och bedömning om vad personen 

faktiskt gör i förhållande till vad personen borde göra eller vad personen vanligtvis gör. Här 

sker en tolkning om huruvida en situation eller händelse är värd att uppmärksammas. Det är 

också i detta steg personen i fråga gör en utvärdering om sina möjligheter att bemästra 

situationen. Den andra funktionen som beskrivs i den copingrelaterade processen är hur en 
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person reagerar på, och tänker kring, en viss situation. I det tredje steget beskrivs en förändring 

i personens normala hanteringsstrategi (Lazarus & Folkman 1984).  

Lazarus och Folkman (1984) nämner känslofokuserad och problemfokuserad coping. Folkman 

(1997) lyfter även meningsfokuserad coping. Problemfokuserad coping liknar strategier som 

används för problemlösning, där inriktningen oftast är att definiera problemet och att lösa 

problemet, medan det med känslorelaterad coping menas olika former av mekanismer som 

syftar till att minska emotionell stress och emotionella besvär. Exempel på denna typ av coping 

är undvikande, distansering, minimering och en form av selektiv uppmärksamhet (Lazarus & 

Folkman 1984). Meningsfokuserad coping innefattar copingstrategier som fokuserar på 

positiva känslor och att finna mening och hopp. Copingstrategier kan exempelvis vara positiv 

omvärdering, målsättning, problemfokuserad hantering och religiös och spirituell tro (Folkman 

1997).  

 

Problemformulering 
 

En förvärvad ryggmärgsskada är en traumatisk händelse för personer som drabbas både fysiskt 

och psykiskt. Den drabbade genomgår ofta stora psykologiska och fysiska påfrestningar och för 

att hantera de påfrestningar en ryggmärgsskada innebär kan olika former av coping tillämpas. 

Genom att undersöka vilka copingstrategier personer med en förvärvad ryggmärgsskada 

använder sig utav ökar kunskap samt förståelse kring hur personerna upplever situationen vilket 

kan hjälpa dem själva samt andra att ge rätt stöd och omvårdnad. 

 

Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa copingstrategier som används av personer vid en 

förvärvad ryggmärgsskada. 
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Metod 
 

Studien var en litteraturstudie.  

En litteraturstudie innebär en systematisk och metodisk granskning av tidigare forskning inom 

en specifik forskningsfråga (Polit & Beck 2017). Metodvalet för denna litteraturstudie är 

baserad på Polit och Beck (2017) nio steg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modellen visar Polit och Becks modell som är fritt översatt (Polit & Beck 2017). 

 

Litteratursökning 

I steg ett i Polit & Becks (2017) nio steg preciseras och utformas ett syfte för litteraturstudien.   

I steg två i Polit & Becks (2017) nio steg skapas en sökstrategi genom att välja databaser och 

sökord. CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature) användes för att 

databasen innehåller artiklar om omvårdnad och PsycINFO (Psychology Information) användes 

för att databasen innehåller artiklar relaterade till psykologi. Sökorden valdes utifrån syftet av 

studien. Olika sökord användes samt kombinerades för att få en avgränsad och specifik sökning 
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relevant till studiens syfte (Polit & Beck 2017). I litteraturstudien användes sökorden Coping 

och Spinal Cord Injuries.  

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var att artiklarna skulle handla om personers 

copingstrategier vid förvärvade ryggmärgsskador. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 

2009-01-01–2019-09-17 och vara på engelska samt inkludera män och kvinnor över 18 år. 

Exklusionskriterierna var patienter med medfödda ryggmärgsskador och studier utförda på djur. 

 

I steg tre av Polit och Becks (2017) nio steg har identifiering och sökning gjorts av primärkällor. 

Identifierade källor dokumenteras.  I databasen CINAHL användes sökorden Spinal Cord 

Injuries och Coping. Samtliga ord söktes som major headings (MH). Först gjordes sökningar 

med enskilda ord. Därefter gjordes en kombination med sökorden Spinal Cord Injuries och 

Coping där båda söktes som major headings och med den booleska operatorn AND för att få 

mer specificerad och avgränsad sökning. 

I databasen PsycINFO användes samma sökord som i CINAHL (Spinal Cord Injuries och 

Coping). Först gjordes sökningar med enskilda ord, båda som Major subject (MJSUB). Sedan 

kombinerades sökorden med AND för att få en mer avgränsad sökning. 
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Resultat av databassökning och urval. (2019-09-17) 

Tabell 1. Sökningar i CINAHL med sökning, sökord, antal träffar och urval 1, 2 och 3 

CINAHL Sökning Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

 S1 (MH ”Coping”) 6051    

 S2 (MH ”Spinal 

Cord Injuries”) 

3748    

 S3 S1 AND S2 66 25 8 8  

S = sökning, MH = Major Headings 

 

Tabell 2. Sökningar i PsycINFO med sökning, sökord, antal träffar och urval 1, 2 och 3 

PsycINFO Sökning Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

 S1 
Coping  

(MJSUB) 

7191    

 S2 
Spinal 

Cord 

Injuries 

(MJSUB) 

1231    

 S3 S1 AND 

S2 

35 11 ((6)) 1 1 

S = Sökning, MJSUB = Major Subject, (()) = Externa dubbletter  
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Urval  

I steg 4 i Polit och Becks (2017) nio steg görs urval 1 där relevanta artiklar till syftet inkluderas. 

Detta gjordes genom att läsa titel och abstrakt på de framkomna artiklarna. 101 artiklar lästes 

varav 36 artiklar överensstämde och ingick i urval 1. Sex artiklar var externa dubbletter som 

hittades i både CINAHL och PsycINFO. Artiklar vars rubrik och abstrakt som inte svarade på 

studiens syfte sorterades bort.  

I steg 5 och 6 i Polit och Becks (2017) niostegsmodell görs urval 2 och stegen skedde parallellt. 

I steg 5 och 6 lästes materialet igenom och artiklar relevanta till syftet valdes. Totalt lästes 30 

artiklar där syfte, urval och resultat granskades. Granskningen utfördes för att kontrollera att de 

valda artiklarna var relevanta till studiens syfte samt att de stämde överens med inklusions- och 

exklusionskriterier. Av de 30 artiklarna var det totalt nio som överensstämde och ingick i urval 

2. Av de hämtade artiklarna kom åtta från CINAHL och en från PsycINFO. De exkluderade 

artiklarna överensstämde inte med studiens syfte eller inklusionskriterier.   

Utöver de artiklar som funnits i databassökningen hittades även en artikel som överensstämde 

med litteraturstudiens syfte, inklusions- och exklusionskriterier. Den lokaliserades i de redan 

utvalda artiklarnas referenslista. Artikeln inkluderades i resultatet efter att ha genomgått 

kvalitetsgranskning enligt Polit och Becks (2017) granskningsmall för kvantitativa studier.  

I steg 7 i Polit och Becks (2017) nio steg görs urval 3. Där kvalitetsgranskades artiklarna från 

urval 2 kritiskt. Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes enligt Polit och Becks (2017) 

granskningsmallar Guide to on Overall Critique of Quantitative Research Report för 

kvantitativa artiklar och Guide to on Overall Critique of a Qualitative Research Report för 

kvalitativa artiklar. De utvalda artiklarna hade en tydlig problemformulering, ett etiskt 

övervägande, klar metodbeskrivning och en tydlig redovisning av resultatet. Tio artiklar 

kvarstod efter urval 3. Artiklarna redovisas i Bilaga 1.  

Databearbetning och Analys 

I steg 8 i Polit och Becks (2017) nio steg analyserades och sammanställdes artiklarnas material 

(Polit och Beck 2017) och det gjordes enligt en induktiv ansats. Artiklarna som användes i 

resultatet skrevs ut i pappersform och materialet bearbetades systematiskt. Artiklarna lästes 

först individuellt och sedan gemensamt för att säkerställa att innehållet tolkats likartat. Relevant 

innehåll till studiens syfte markerades. De relevanta resultaten från artiklarna skrevs ned och 

sammanfattades. Excellprogram användes för att sammanställa likheter och olikheter från 

artiklarnas resultat. I steg 9 förberedes, i enlighet med Polit och Beck (2017), en kritisk 
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sammanställning. Utifrån studiens dataanalys som utfördes på ett systematiskt sätt skapades 

kategorier och underkategorier. Dataanalysen resulterade i fyra kategorier och sju 

underkategorier.  

Forskningsetiska ställningstaganden 

En litteraturstudie skall redogöra samtliga artiklar från databassökningen. Artiklarna skall också 

ha genomgått etisk prövning i form av en etisk kommitté eller ha vidtagit andra etiska 

överväganden (Polit och Beck 2017). Vid artikelgransking granskades samtliga artiklar av båda 

författarna. Sedan jämfördes författarnas tolkning av artiklarna för att kontrollera och jämföra 

att båda författarna dragit samma slutsats om artikelns innehåll. Detta utfördes i försök att 

undvika risken för feltolkning. Alla artiklar samt resultat som framkommer i studien är i största 

möjliga mån presenterade utan påverkan av författarnas egna värderingar då förförståelse om 

ämnet kan ha inverkan på resultatet. Insamlingen av data till studien har varit opartisk och 

neutral i största möjliga mån. Information till studien är hämtad från primärkällor. Samtliga 

artiklar som överensstämt med studiens syfte, inklusionskriterier och exklusionskriterier har 

inkluderats i studien. Då artiklarna i studien är skriva på engelska har svensk-engelskt lexikon 

används i försök att undvika missförstånd. Referenser redovisas enligt Harvard KAU (Hjort 

2019).  
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Resultat 

Litteraturstudiens resultat grundades i tio vetenskapliga artiklar där sex artiklar var av kvalitativ 

metod och fyra var av kvantitativ metod. Artiklarna var skrivna i USA, Kanada, Irland, Stor 

Britannien, Taiwan, Sri Lanka, Iran och Sydkorea vilket totalt gav åtta olika länder. Artiklarna 

belyste copingstrategier som används hos personer med förvärvade ryggmärgsskador och 

utifrån analysen av artiklarna skapades fyra kategorier och sju underkategorier.  

Den första kategorin var Copingstrategier – anpassning till vardagen där underkategorierna 

definierades som Adaption och Problemlösning. Den andra kategorin var Copingstrategier – 

socialt perspektiv där underkategorierna identifierades som Socialt stöd och interaktion och 

Förebildsinfluering. Den tredje kategorin identifierades som Copingstrategier – psykologiskt 

perspektiv där underkategorierna var Hopp och positivt tänkande, Målsättning och Acceptans. 

Den sista kategorin som identifierades var Copingstrategier – Religion och tro.  

 

Copingstrategier – anpassning till vardagen 
 

Adaption 

Positiv adaption är en vanlig copingstrategi för personer med en förvärvad ryggmärgsskada 

(Song & Nam 2010). Positiv adaption är associerad med livskvalité i vardagen (Kennedy et al 

2011) samt är en egenskap som upplevs vara stressreducerande hos personer med 

ryggmärgsskador (Aria 2015). Beteendeförändring är också en typ av positiv adaption som kan 

leda till ökad livskvalité (Kennedy et al 2011). I en studie av Barone och Water (2012) visade 

det sig att yngre individer klarade av att använda sig utav mer positiv adaption och psykosocial 

anpassningsförmåga än dess motsats. Att använda sig av familj och vårdpersonal kan vara ett 

viktigt verktyg för att adaptera till livet efter en ryggmärgsskada (Babamohamadi et al 2011a). 

Att plötsligt gå från att vara en självständig individ till att vara beroende av andra är en stor 

omställning som kräver omvärderingar och omdefinieringar av både sociala och yrkesmässiga 

mål. Många känner att de blir en börda för nära anhöriga och känner sig underlägsna vilket kan 

upplevas som både stressande och smärtsamt. Självständighet är något många deltagare i 

studien strävar efter. Metoder för att nå självständighet kan vara utbildning, kontakt med andra 

i liknande situation, anställningar, söka information och sätta upp mål för sin egen 

självständighet vilket också leder till ökad självkontroll (Babamohamadi et al 2011b). 
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En funktionsnedsättning kan ibland resultera i skam och avsky vilket också kan ha inverkan på 

adaptionen för den påverkade personen. Om den ryggmärgsskadade personen känner skam och 

ogillande över sin kropp och sin funktionsnedsättning leder detta ofta till en försämrad 

självacceptans och adaption (Chuang et al 2015).  

Problemlösning 

Problemlösning var en av de mest frekvent använda copingstrategierna i studien av Song och 

Nam (2010).  Barone och Water (2012) visar i sin studie att yngre män med nyförvärvade 

ryggmärgsskador som inte var gifta har stor tendens att använda sig av planerande 

problemlösning som en copingstrategi.   

 

Copingstrategier – socialt perspektiv 
 

Socialt stöd och interaktion 

Socialt stöd från familj, vänner och anhöriga beskrivs som en viktig copingstrategi för personer 

med ryggmärgsskada (Arya et al 2016; Babamohamadi et al 2011a). Även vårdpersonal kan 

vara ett viktigt stöd (Arya et al 2016; Kaiser & Kennedy 2011). Många uttryckte en tacksamhet 

över att inte blivit övergivna av sin familj samt att familjen och vännerna var ett stort 

emotionellt stöd i processen att hantera skadan och den nya livssituationen (Arya et al 2016). 

Till en början när personen själv inte accepterat skadan kan det vara svårt att ta hjälp och få 

stöd av andra personer i sin omgivning. Detta sker ofta först när personen själv har accepterat 

den nya livssituationen (Chuang et al 2015).   

Flera av deltagarna från Babamohamadis et al (2011a) studie ansåg att familj och annat socialt 

stöd från anhöriga minskade stressnivåer och underlättade konfrontationen av eventuella hinder 

och problem i vardagen, vilket deltagarna ansågs förbättra både psykiskt och fysiskt välmående.  

Att känna sig behövd är en viktig copingstrategi efter en ryggmärgsskada. Många vardagliga 

aktiviteter blir påverkade efter en ryggmärgsskada och det är viktigt att hitta någonting som gör 

att känslan av betydelsefullhet bibehålls. Att ge tillbaka, hjälpa och fortfarande kunna bidra 

gjorde att deltagarna kände sig behövda (Dibb et al 2014). 

… It´s the little things that can make your life easier that this kind of things 

[Functional Electrical Stimulation] can help with, but mentally it´s more 

important to feel useful, to feel happy with the surroundings and so on. Mentally 

it´s feeling useless is what gets you depressed. If you feel lika you´re not of any 
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use, if you´re doing a job or if you are in a situation where you feel like you are 

contributing and that it´s not the end of the world than, you know, that´s it, it´s 

cool (Dibb et al 2014, s. 1049).    

Förebildsinfluering 

Flera studier vittnar om att deltagares nyskapade relationer med andra ryggmärgsskadade 

personer var mycket viktiga för copingprocessen (Arya et al 2016; Babamohamadi et al 2011b, 

Babamohamadi et al 2011a; Kaiser & Kennedy 2011). Genom att lyssna, hjälpa, motivera och 

inspirera varandra genom rehabiliteringen blev detta en mycket effektiv copingstrategi (Arya 

et al 2016). Ett mentorskap har visat sig ha en positiv association med copingstrategier som 

acceptans och viljan att kämpa hos patienter som levt med sin förvärvade skada under en längre 

tid (Rocchi et al 2018). Att se upp till andra personer som varit i liknande situationer är något 

som kan ha effekt på hur den nyskadade personen ser på sig själv i positiv bemärkelse (Dibbs 

et al 2014). Studier vittnar om att träffa andra förebilder med ryggmärgsskador, och jämföra sig 

själv med dessa, är en viktig copingstrategi som leder till hoppfulla och positiva känslor (Dibb 

et al 2014; Kaiser & Kennedy 2011). Deltagarna upplevde att efter de sett förebilden göra något, 

så vågade de själva också prova det förebilden nyss gjort.  

… it was only when I was watching people and listening and talking to people 

about their experiance … you think ”I can be that, I can do that” (Dibbs et al 2014, 

s. 1047).  

Copingstrategier – psykologiskt perspektiv 

 

Hopp och positivt tänkande 

Hopp var en av de vanligast förekommande copingstrategier som användes av deltagarna i 

Babamohamadis et al (2011b) studie. Studien visar att hopp var en strategi som även var viktig 

för användandet av andra copingstrategier. Stunder då hopp tillämpades som en copingstrategi 

av deltagarna var bland annat vid framtidsvisioner, inför operationer, utvecklingen inom 

medicinska åtgärder samt att deltagarens medicinska tillstånd skulle förbättras i framtiden 

(Babamohamadis et al 2011b).  

Positivt tänkande är även en faktor som ofta är relaterad till ökad livskvalité (Kennedy et al 

2011). Positivt tänkande är en viktig copingstrategi för deltagarna i Babamohamadis et al 

(2011a) studie där stort fokus låg på att fokusera på deltagarnas möjligheter istället för 

deltagarnas svårigheter. Det positiva tänkandet hjälpte deltagarna att ta sig igenom orosmoment 
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och rädslor som kan uppkomma i samband med en ryggmärgsskada (Babamohamadi et al 

2011a).  Även i Kaiser och Kennedys (2011) studie belystes positivt tänkande som en viktig 

strategi.  

Målsättning  

Många patienter i Aryas et al (2016) studie berättade att de satte upp rehabiliteringsmål som en 

copingstrategi för att bibehålla motivation och framtidsvision. Även deltagare i Dibbs et al 

(2014) studie berättar att något som var viktigt under rehabiliteringen efter en skada är att ha 

realistiska mål och målsättningar.   

I am here now and I´m going to make the most of what I´ve got and if I walk, I 

walk, if I don´t I don´t. I will try things but you know expectations will be, well 

this may work, as I say, the small things are most important, getting the little things 

into place are more important than trying to run before you can walk… The thing 

is that when you´re at the top you can only go down, so don´t build your hopes 

too high (Dibb et al 2014, s.1046–1047). 

 

Acceptans 

Livet efter en ryggmärgsskada kan vara mycket traumatiskt och många negativa känslor kan 

uppstå innan acceptans över den nya livssituationen sker och personen kan gå vidare i livet 

(Chuang et al 2015). Dibbs et al (2014) studie visar att finna acceptans i sin nya livssituation är 

en process som tar olika lång tid för olika individer. Sättet individen skadade sig på är en faktor 

som kan ha inverkan på individens acceptans. Deltagare i studien beskriver en tacksamhet över 

att ha överlevt sin skada, vilket är något som gjort det enklare för deltagarna att acceptera sin 

skada (Dibbs et al 2014). Till en början kan det vara svårt för den nyskadade personen att 

acceptera den nya livssituationen (Chuang et al 2015), och något som kan göra det svårare är 

att beskylla någon annan för att ha förorsakat skadan (Dibb et al 2014), men när acceptans skett 

kan fortsatt bearbetning av skadan börja (Chuang et al 2015). Babamohamadi et al (2011a) 

skriver i sin studie att självförtroende är en viktig komponent för att personer med 

ryggmärgsskador ska ha förmågan att acceptera sina nya förutsättningar och sina nya liv.  

Kennedy et al (2011) visar att acceptans har en signifikant relation till livskvalité och 

sinnesstämning hos personer med förvärvade ryggmärgsskador. Studien visar också att de 

personer, med en förvärvad ryggmärgsskada, som ser den nya livssituationen som icke-

hanterbar och hotande inte har samma förutsättningar att hantera situationen som de personer i 

samma situation som istället accepterar skadan. En studie av Baron och Water (2012) visade att 
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patienter som har låg förmåga att hantera stress, har lägre utbildning och som nyligen förvärvat 

sin skada använder sig av flyktmekanismer i större utsträckning. I studien av Kaiser och 

Kennedy (2011) berättar vissa av deltagarna att det var viktigt att acceptera känslor som 

uppkommit i samband med skadan samt att uttrycka dem, medan andra hade ett behov av att 

tränga undan de känslor som var kopplade till deras skada.  

Copingstrategier – Religion och tro 

Majoriteten av deltagarna i Aryas et al (2016) och Babamohamadis et al (2011a) studier 

använde sig av religion och tro som den mest frekvent använda copingstrategin. Under särskilt 

svåra stunder förlitade sig deltagarna på andliga utföranden för att finna tröst och en inre 

tillfredsställelse. Vissa trodde även att religion och tro hade en vital del i förbättringsprocessen 

av deras hälsotillstånd (Arya et al 2016). Personer med religiös tro tror att allt som sker i vårt 

universum är Guds vilja. Därför använder de sig av tron för att acceptera verkligheten 

(Babamohamadi et al 2011b; Babamohamadi et al 2011a). I Babamohamadis et al (2011b) 

studie trodde många av deltagarna att skadan var deras öde utvalt av Gud. De flesta av studiens 

deltagare sökte hjälp och stöd genom att be och genom att besöka Imamer som en 

copingstrategi. 
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Diskussion  

Litteraturstudiens syfte var att belysa copingstrategier hos personer med förvärvade 

ryggmärgsskador. Databearbetningen resulterade i fyra kategorier där kategorierna bestod av 

de olika copingstrategier som personerna som lever med ryggmärgsskador brukar. I den första 

kategorin låg fokus på en anpassning till vardagen. Där belystes faktorer som adaption och 

problemlösning hos studiernas deltagare. Den andra kategorin resultatet visade var 

copingstrategier i en social kontext där stöd från anhöriga, förebilder och mentorer var vitala 

konstellationer. Den tredje kategorin identifierades som copingstrategier ur ett psykologiskt 

perspektiv där hopp, positivt tänkande och acceptans exemplifierades. I resultatets sista kategori 

belyses copingstrategin religion och tro. 

Resultatdiskussion 

Resultatet i litteraturstudien visade att flertalet olika copingstrategier används av patienter med 

ryggmärgsskador. Från studiens resultat kan kopplingar göras till Lazarus och Folkman (1984) 

och Folkmans (1997) copingstrategier problemfokuserad, känslofokuserad och 

meningsfokuserad coping. Problemfokuserad coping kopplar författarna ihop med 

problemlösning, då problemfokuserad coping handlar om att definiera problem och att sedan 

lösa dem. Känslofokuserad coping kopplades till socialt stöd och förebildsinfluering då 

emotionellt stöd och selektiv uppmärksamhet är vitala komponenter. Meningsfokuserad coping 

kopplades till adaption, målsättning, hopp och positivt tänkande samt religion och tro. 

I kategorin Anpassning till vardagen framkom det att adaption var den vanligaste 

copingstrategin. Adaption kan vara beteendeförändring eller omvärderingar och 

omdefinieringar i personers sociala och yrkesmässiga mål. Chevalier et al (2009) visar i sin 

studie att användning av andra copingstrategier har en vital roll för individens förmåga till 

adaption och visade att känslofokuserad coping hade stort inflytande för individens 

anpassningsförmåga till den nya livssituationen. Studien visar också att variabler kopplade till 

sociodemografi och personens funktionshinder hade låg koherens för att uppnå optimal 

adaption. Användandet av andra copingstrategier visade sig dock ha stor inverkan på 

effektiviteten för individens förmåga till anpassning.  

Anpassning och förmåga till adaption är faktorer som visats ha stor betydelse får mål och 

målsättningar hos personer med ryggmärgsskada. Studier har visat att personer som har svårt 

med anpassning och adaption också upplever större svårigheter med anställningar samt att 

deltaga i olika sociala sammanhang och aktiviteter (Chevalier et al 2009).  
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Under kategorin Socialt perspektiv var det Socialt stöd och interaktion och Förebildsinfluering 

som användes som copingstrategier enligt resultatet i litteraturstudien. Socialt stöd innefattade 

stöd från familj, vänner och anhöriga men även från vårdpersonal. I en studie av Müller et al. 

(2011) bekräftas att socialt stöd är en viktig del i att personer med ryggmärgsskador ska finna 

god hälsa och funktion. 

En annan copingstrategi som framkom i resultatet var Förebildsinfluering. Nyskapade 

relationer med andra ryggmärgsskadade personer var viktigt för många. Genom att träffa andra 

förebilder med ryggmärgsskador och att jämföra sig själv med dessa gav deltagarna hoppfullhet 

och positiva känslor. I Ljungbergs et al (2011) studie bekräftas att mentorskap och 

förebildscoaching är en viktig del av rehabiliteringsprogrammet som ökar förståelsen för de 

utmaningar personer med ryggmärgsskador möter.  

I kategorin Copingstrategier – psykologiskt perspektiv var acceptans den mest förekommande 

copingstrategin. Exempel på acceptans bland deltagarna var acceptans över livssituationen, 

acceptans över skadan och att acceptera de känslor som uppkommer i samband med en 

ryggmärgsskada. Kennedy et al (2010) visar i sin studie att acceptans är en av de viktigaste 

faktorerna för psykologiskt välbefinnande efter en förvärvad ryggmärgsskada. Kennedys et al 

(2016) studie visade att acceptans var den mest användbara copingstrategin som användes redan 

i vecka tolv, men också tio år efter skadan. Redan 1950 beskriver Nagler (1950) vikten av 

acceptans över den nya livssituationen för att gå vidare med framtida beslutsfattanden och 

rehabilitering.  

Religion och tro var den vanligast förekommande copingstrategin i två av de valda artiklarna 

som redovisades i resultatet. Överlag var dock religion och tro en av de minst använda 

copingstrategierna. Religion och tro gav tröst, inre tillfredsställelse och var viktigt för 

förbättringen av deltagarnas hälsa, men även för att acceptera verkligheten.  

I Abu-Raiyas och Pargaments (2015) studie belyses religion som en viktig faktor för människor 

under perioder i livet med svårigheter och motgångar. Studien konstaterar också att det finns 

faktorer och variabler som gör att personer med större sannolikhet använder sig av religion som 

en copingstrategi. Några av de faktorer som studien nämner är låg socioekonomisk status, kön, 

hög ålder och kritiska händelser, som exempelvis en kronisk skada eller sjukdom (Abu-Raiyas 

& Pargaments 2015). Totalt hämtades artiklarna från åtta olika länder och de länder där religion 

och tro var den vanligaste förekommande copingstrategin var de artiklar där deltagarna 

härstammade från Iran respektive Sri Lanka. WVS (2015) har visat att människors tro har en 
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nyckelroll gällande bland annat ekonomisk utveckling och jämställdhet. Analysen av WVS data 

skapades av Ronald Inglehart och Christian Welzel som hävdar att det finns två 

huvuddimensioner av kulturell variation i världen. Traditional values kontra Secular-rational 

values och Survival values kontra Self-expression values. En global karta visar dessa 

huvuddimensioner och dess fördelning i olika länder. Där blir det tydligt att Iran är ett land där 

Traditional values och religion är väl etablerade (WVS 2015). Då kartan visar att det finns stora 

kulturella och religiösa variationer i olika delar av världen menar författarna att det kan finns 

en koppling mellan val av copingstrategi och geografisk lokalisation. I länder där religion är en 

vital del av vardagen är det också logiskt att religion används som en copingstrategi i högre 

utsträckning i dessa länder.  

 

I resultatet går det att utläsa att flertalet olika copingstrategier framkommer hos olika personer 

samt att copingstrategier varierade beroende på geografisk lokalisation. Det ger en indikation 

på att det är svårt att generalisera copingstrategier då dessa är högst individuella. Ofta vävs 

strategier ihop med varandra och påverkar varandra i olika grad.  

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien utgick från Polit och Becks (2017) nio steg för att få en systematisk struktur i 

litteraturstudiens process. De databaser som användes var CINAHL och PsycINFO.  De valda 

databaserna ansågs som lämpliga för studiens syfte. Sökningen gjordes även på databasen 

PubMed, med samma sökord som i CINAHL och PsycINFO, som MeSH (Medical Subject 

Headings) men utan givande resultat för studiens syfte.   

Sökorden som användes var Coping och Spinal cord injuries. För litteraturstudien användes 

endast två sökord då författarna ansåg att antalet artiklar som framkom under sökningen gav ett 

tillräckligt resultat. Även andra sökord provsöktes i databassökningen med valdes sedan bort 

till följd av otillräckliga resultat eller otillräcklig resultatmängd.  Sökorden söktes antingen i 

Major Subject (MJSUB) eller Major Headings (MH) för att de artiklarna med relevant innehåll 

skulle inkluderas i studien. Coping användes för att nå information om personers sätt att hantera 

svåra situationer och Spinal Cord Injuries användes för att beröra personer med 

ryggmärgsskada. Sökorden kombinerades sedan för att få information om personers sätt att 

hantera den svåra situation som en ryggmärgsskada kan innebära. En svaghet i studien kunde 

varit att endast två sökord användes då en kombination av flera sökord kunde ha gett ett större 

antal artiklar vilket kunde ha resulterat i flera artiklar till studiens resultat.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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I litteratursökningen inkluderades artiklar från 2009-01-01 till 2019-09-17, detta för att 

resultatet av forskningen skulle vara ny och relevant. Samtliga artiklar som inkluderades var 

skrivna på engelska och litteraturstudiens resultat är byggd på författarnas fria tolkningar och 

översättningar av artiklarnas innehåll. Detta kan ses som en svaghet för litteraturstudien då detta 

inte var författarnas modersmål. Dock ansåg författarna att artiklar på engelska minskade risken 

för feltolkning av artiklarnas innehåll då terminologin är densamma. Det gör att de begrepp och 

ord som används i de olika artiklarna är lika vilket ger ett mer sammanhängande resultat. 

Lexikon användes vid språksvårigheter eller när risk för feltolkning fanns. För att styrka studien 

lästes och kvalitetsgranskades samtliga artiklar separat av litteraturstudiens författare för att 

minska risken för feltolkning. Båda författarna var delaktiga i databearbetningen och arbetade 

systematiskt.  

I urval 1 valdes artiklar ut efter att ha läst studiens titel och sammanfattning. Detta 

tillvägagångssätt kan ha medfört att relevanta artiklar valts bort till följd av bristfällig 

sammanfattning och titel.  

En artikel inkluderades i studien utöver de artiklar som framkommit av databassökningen. Då 

litteraturstudiens författare ansåg det vara önskvärt att litteraturstudien baserades på tio 

vetenskapliga artiklar valdes därför denna in efter att ha genomgått kvalitetsgranskning.  

Litteraturstudien baserades på tio artiklar varav sex hade kvalitativ ansats och fyra hade 

kvantitativ ansats. Styrkan hos kvalitativa studier är att de ger en fördjupad bild av personernas 

upplevelser. Kvantitativa artiklar har styrkan att de visar en bredare bild av en verklighet genom 

ett högre antal informanter och andra infallsvinklar. Då studiens syfte var att belysa 

copingstrategier som används vid en förvärvad ryggmärgsskada anser författarna att både 

artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats var relevanta för att stärka resultatet. Författarna 

eftersträvade att resultatet skulle ge en djupare förståelse om ryggmärgsskadades upplevelser 

av att använda copingstrategier. Författarna hade även för avsikt att söka ett generaliserat 

resultat. Därför valdes artiklar både med kvalitativ metod och kvantitativ metod. Citat användes 

från vissa kvalitativa artiklar i resultatet. Citaten var skrivna på artikelns originalspråk för att 

inte riskera misstolkning och få en djupare och mer ingående bild av personernas 

copingstrategier. Studien inkluderar artiklar från Storbritannien (n=2), Kanada (n=1), Sri Lanka 

(n=1), Sydkorea (n=1), Taiwan (n=1), Iran (n=2), USA (n=1) och Irland (n=1). Eftersom 

artiklarna har stor global variation kan det medföra kulturella skillnader i hur personerna i 

studierna använder sig av copingstrategier samt vilka copingstrategier personerna väljer att 

använda sig av.  
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Klinisk betydelse 

Att inneha kunskaper om copingstrategier efter en förvärvad ryggmärgsskada är en viktig 

komponent som kan användas för att främja välmående och hälsa hos individer med en 

förvärvad ryggmärgsskada. Litteraturstudien belyser de faktorer som underlättar och förenklar 

livet efter en ryggmärgsskada vilket förhoppningsvis kan leda till ökad medvetenhet som kan 

hjälpa både personen själv, familj och närstående samt vårdpersonal. Ökad medvetenhet kan 

göra det enklare att identifiera eventuella problem och hinder i ett tidigt skede samt finna 

lösningar till problemen. Författarna anser att vårdpersonal borde få större tillgång till 

utbildningar om copingstrategier vid kroniska skador och sjukdomstillstånd för att optimera 

patienternas upplevelser och vård.  

Framtida forskning 

Framtida forskning om copingstrategier vid ryggmärgsskador har stor betydelse för att personen 

ska kunna hantera sin skada och nya livssituation, men det har även betydelse för familj, annat 

socialt stöd och vårdpersonal. Då det fanns skillnader mellan hur olika typer av copingstrategier 

användes i olika delar av världen kan en fördjupning inom hur copingstrategier används inom 

olika geografiska områden vara ett intresseområde för framtida forskning. Ett annat intressant 

forskningsområde skulle kunna vara att jämföra copingstrategier i förhållande till utövarens 

ålder för att se om det finns ytterligare skillnader i val av copingstrategier relaterat till ålder.  

Slutsats 

Syftet med studien var att belysa copingstrategier som används av personer vid förvärvade 

ryggmärgsskador. Olika copingstrategier framkom i studiens resultat och flertalet interagerade 

med varandra. Adaption, Socialt stöd och interaktion, Acceptans och Förebildsinfluering var 

de vanligast framträdda typerna av copingstrategier som redovisades i litteraturstudiens resultat. 

Andra copingstrategier som framkom i resultatet var Hopp och positivt tänkande, 

Problemlösning, Målsättning och Religion och tro. Genom att belysa de copingstrategier som 

används ökar kunskap samt förståelse kring hur personerna upplever situationen vilket kan 

hjälpa dem själva samt andra i dess omgivning att ge rätt stöd och omvårdnad vilket kan leda 

till en förbättrad hälsa och ett förbättrat välmående hos personer med en förvärvad 

ryggmärgsskada.  
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Bilaga 1. Artikelmatris 

 

Författare Land 

 

År Syfte Metod Huvudresultat 

 

Arya, S et.al.  

 

 

Sri Lanka  

 

 

 

2016 

 

 

Syftet var att undersöka 

psykologiska konsekvenser 

för personer med 

ryggmärgsskador i Sri 

Lanka. 

 

Metod: Kvalitativ metod. 

 

Urval: 23 deltagare som 

rekryterats från Ragama 

Rheumataology and 

Rehabilitation Hospital i Sri 

Lanka.  

 

Datainsamling: Fokusgrupp. 

 

Bortfall: 0 % 

 

Resultat: Fyra områden på 

livsinverkan, tre typer av 

copingstrategier och fyra 

orosmoment var identifierade i 

studien. Den vanligast 

förekommande copingstrategin var 

religion tätt följt positiv adaption 

och målsättningar.   

 

Babamohamadi, 

H et.al. 

 

Iran  

 

 

 

2011a 

 

Syfte: Undersöka 

perspektiv och erfarenheter 

hos ryggmärgsskadade 

patienter som rör barriärer 

och faciliteter för 

copingstrategier. 

 

Metod: Kvalitativt metod.  

 

Urval: 18 deltagare rekryterades 

från Theran University of 

Medical Sciences och The 

Protection Center of Spinal Cord 

Disables of Iran i Iran.  

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Bortfall: 0 %.  

 

Resultat: Faciliteter är enligt studien 

är självförtroende, tro och religion, 

stöttande nätverk och positivt 

tänkande. 
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Babamohamadi, 

H et.al. 

 

Iran  

 

 

 

2011b 

 

Syftet med studien var att 

utforska copingstrategier 

som används av iranska 

patienter med 

ryggmärgsskador. 

 

 

Metod: Kvalitativ metod.  

Urval: 18 deltagare rekryterades 

från Imam Khomeini-sjukhus och 

skyddscentret för 

ryggmärgsskadade i Iran. 

 

Datainsamling: Djupgående 

intervjuer, tills mättnad uppfyllts. 

Inspelat material transkriberades 

ordagrant. 

 

Bortfall: 0% 

 

 

 

 

Resultat: Tre viktiga 

copingstrategier för patienter med 

ryggmärgsskador i Iran var hopp, 

strävan mot självständighet/egenvård 

och söka hjälp via religiösa aspekter 

 

 

Barone, S & 

Water, K. 

 

USA 

 

 

 

2012 

 

Syfte: Klarlägga vilka 

socialdemografiska 

aspekter och ”hardiness” 

som har inverkan på 

individers copingstrategier.  

 

Metod: Kvantitativ metod. 

 

Urval: 1000 enkäter skickades ut 

varav 243 uppfyllde studiens 

inklusionskriterier.  

 

Datainsamling: Utmailade 

enkäter.  

 

Bortfall: 19% 

 

 

 

 

Resultatet. Resultatet visade att 

yngre individer klarade av att 

använda sig utav mer positiv 

adaption och psykosocial 

anpassningsförmåga än dess motsats 

Yngre ogifta män använder 

självkontroll, acceptans, planering 

och problemlösning. Studien visade 

också att patienter som har låg 

förmåga att hantera stress, har lägre 

utbildning och som nyligen förvärvat 

sin skada använder sig av 

flyktmekanismer i större 

utsträckning. 



28 

 

 

Chuang, C-h et.al 

 

Taiwan 

 

 

 

2015 

 

Syftet med studien var att 

undersöka livserfarenheter 

hos personer med 

ryggmärgsskador i Taiwan 

 

Metod: Kvalitativ metod. 

 

Urval: Strategiskt urval. 10 

deltagare rekryterades från 

Association of Spinal Cord Injury 

Persons in Southern Taiwan.  

 

Datainsamling: Ostrukturerade 

eller öppna intervjuer.  

 

Bortfall: Redovisas ej 

 

 

 

 

Resultat: Coping är en viktig del i 

patienternas upplevelse av en 

traumatisk ryggmärgsskada där 

upplevelsen går att dela upp i fyra 

delar, vilket är: 

1. känslan av chock och att vara 

oförberedd för skadan. 

2. panik och rädsla,  

3. förtvivlan, kaos och ångest. 

4. självacceptans och 

anpassning.  

 

 

Dibb, B et.al.   

Storbritannien. 

 

 

 

2013 

 

Syftet med studien var att 

försöka förstå deltagarnas 

perspektiv av att leva med 

och anpassa sig till 

ryggmärgsskada.  

 

Metod: Kvalitativ studie 

 

Urval: Del av en större studie där 

deltagarna var diagnostiserade 

med ryggmärgsskada. I denna 

studie rekryterades deltagarna 

från Ryggmärgscentrum i 

Storbritannien.  

Datainsamling: 1 fokusgrupp 

med 21 deltagare. Inspelat 

material transkriberades 

ordagrant. 

 

Bortfall: 0% 

 

 

Resultatet visade 4 huvudteman för 

anpassning till och hantering av 

ryggmärgsskada. 1. Hantering av 

mål och förväntningar 2.Jämförelse 

med andra 3.Känna sig behövd. 

4.Acceptans. 
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Kaiser, S & 

Kennedy, P. 

 

Storbritannien 

 

 

 

2012 

 

Syfte: Undersöka 

kognitiva värderingar hos 

patienter efter en 

ryggmärgsskada 

 

Metod: Kvalitativ 

tvärsnittsstudie. 

 

Urval: 10 patienter rekryterade 

från National Spinal Injurys 

Center i Storbritannien. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Bortfall: 0 % 

 

 

 

 

Resultatet visade fyra 

copingstrategier.  

1. Positivt tänkande. 

2. Acceptans. 

3. Mentorskap 

- Påverkan av andra 

4. Stöd från familj, vänner och 

vårdpersonal. 

 

 

 

Kennedy, P. et.al.  

 

Ireland 

 

 

 

2011 

 

Syftet med studien var att 

undersöka kopplingarna 

mellan uppskattning, 

copingstrategier och stöd 

relaterat till livskvalité hos 

individer med 

ryggmärgsskada. 

 

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie.  

 

Urval: 25 deltagare rekryterades 

från specialistcenter för 

ryggmärgsskadade i Dublin ca 12 

veckor efter skada.  

 

Datainsamling: Enkäter.  

 

 

Bortfall: Redovisas ej. 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att 

copingstrategierna acceptans, 

positivt tänkande och positiv 

adaption är strategier som kan leda 

till en ökad livskvalité.  
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Rocchi, A M. 

et.al 

 

Canada 

 

 

 

2018 

 

Syftet: Undersöka om det 

finns skillnader mellan 

deltagare som ingår i ett 

mentorskap och de som 

inte ingår i ett mentorskap 

efter skada relaterat till 

användning av 

copingstrategier. 

 

 

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie  

 

Urval: 131 personer.  

 

Datainsamling: Enkäter via mail 

och telefon. 

 

Bortfall: 0 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat: En betydande samverkan 

konstaterades mellan år sedan skada 

och mentorskap för acceptans av 

skada samt viljan att kämpa. Ett 

mentorskap har visat sig ha en 

positiv association med 

copingstrategier som acceptans och 

viljan att kämpa hos patienter som 

levt med sin förvärvade skada under 

en längre tid 

 

Song, H.-Y. & 

Nam, K. A. 

 

Sydkorea 

 

2010 

 

Syfte: Att undersöka vilka 

copingstrategier 

sydkoreanska patienter 

med ryggmärgsskada 

använder. 

 

 

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie.  

 

Urval: 154 personer inviterades 

till studien och blev tilldelade 

enkäter. 136 svarade på enkäterna 

och 128 enkäter räknades med i 

resultatet. 

Datainsamling: Enkäter.  

 

Bortfall: 6% (8 enkäter var 

ofullständiga) 

 

 

 

Resultat: Problemlösning och 

positiv adaption var två vanliga 

copingstrategier.  
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