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Abstrakt 
 
Syfte: undersöka och jämföra eventuella skillnader i upplevelse av delaktighet och livskvalitet 
hos två grupper av människor med para- eller tetraplegi. En grupp har medverkat på 
rekryteringsgruppens läger och den andra gruppen har inte varit på något läger men antagits 
till nästa.  
Design: Statisk gruppjämförelse av två grupper där den ena har genomgått ett läger av 
rekryteringsgruppen.  
Metod: Elva män och kvinnor med ryggmärgsskada medverkade i studien. Upplevd 
delaktighet och livskvalitet hos deltagarna undersöktes med instrumenten Reintegration to 
Normal Living (RNL) och The Spinal Cord Injury Quality of Life Questionaire (SCI QL-23). 
Resultat: De som deltagit på lägret skattade högre delaktighet på åtta av de elva frågorna. De 
skattade också högre siffror på den del av SCI QL-23 om livskvalitet som handlade om 
uppskattad fysisk och social funktion.  
Slutsats: Man kunde se tendenser på att delaktigheten skattats högre av dem som deltagit på 
rekryteringsgruppens läger. På de frågor som berörde livskvalitet skattade de ett bättre resultat 
inom området som rörde den fysiska och sociala funktionen. 
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Förord 
 

Vi vill tacka alla som medverkat i denna studie för att ni ställde upp. Vi vill också tacka 

rekryteringsgruppen aktiv rehabilitering för hjälp och stöd vid genomförande av studien. Vi är 

även glada över den snabba hjälpen med instrument av Margareta Kreuter vid Göteborgs 

universitet. Självklart är vi också tacksamma för vår handledare Eva Ramel som givit oss en 

mycket bra handledning. Tack till Lisa för fina formuleringar i svåra stycken. Till sist vill vi 

ge ett stort tack till chokladautomaterna på skolan som givit härliga sockerkickar i tunga 

lägen. 
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De flesta människor har som målsättning i livet att arbeta eller ha en daglig sysselsättning som 

ger mening i vardagen. Så är det även för personer med ryggmärgsskada. Att drabbas av en 

ryggmärgsskada är psykiskt väldigt svårt och det är lätt att tryckas ned och fastna i negativa 

tankebanor av de motgångar som följer. Det är många saker en ryggmärgsskadad person inte 

kan genomföra på samma sätt som före skadan och omgivningens många åsikter om vad de 

kan och inte kan, gör det inte lättare att tackla den nya livssituationen. En skada av den här 

omfattningen leder till en omställning av den drabbades liv, och kan medföra stora svårigheter 

att anpassa sig till sin situation. 

 

 

1. Bakgrund 
 

1.1 Ryggmärgsskada 

En person kan få en ryggmärgsskada av flera olika orsaker och man brukar dela upp dessa i 

två huvudgrupper; icketraumatiska och traumatiska (Levi & Hultgren 1995). En 

icketraumatisk skada kan exempelvis bero på infektion, tumör eller medfödd missbildning. En 

traumatisk ryggmärgskada orsakas däremot av yttre våld och drabbar ofta unga aktiva 

människor. De flesta som drabbas av en traumatisk ryggmärsskada är män och hälften av dem 

är mellan 16 och 30 år. Den vanligaste orsaken är trafikolyckor följt av fall/dykolyckor (Sköld 

& Sternhag, [Svenskidrottsmedicin] 2006). Sammanlagt drabbar traumatiska och 

icketraumatiska ryggmärgsskador 110-150 personer varje år i Sverige (Riksförbundet för 

trafik & polioskadade, 2006).  

 

Oberoende av orsaken så delar man in ryggmärgsskador i komplett eller inkomplett skada, 

beroende på hur omfattande den är. En komplett skada innebär att all känsel och viljemässig 

rörlighet nedanför skadenivån är borta. Vid en inkomplett skada har man emellertid kvar viss 

känsel och/eller rörelseförmåga nedanför skadenivån (Levi & Hultgren, 1995). 

 

Ett tredje sätt att dela in ryggmärgsskador i är paraplegi och tetraplegi, där paraplegi innebär 

en förlust eller nedsättning av viljestyrd motorik och känsel från midjan och neråt. Denna 

funktionsnedsättning beror på en ryggmärgskada på bröst/ländryggsnivå. Vid tetraplegi är 

skadan lokaliserad till halsryggsmärgen och påverkar därmed funktionen i både armar och ben 

(Levi & Hultgren, 1995).  
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De personer som har en komplett skada blir alltid beroende av ett förflyttningshjälpmedel i 

form av en manuell eller elektrisk rullstol, detsamma gäller för många av dem med inkomplett 

skada (Levi & Hultgren, 1995). När det i den här studien talas om personer med 

ryggmärgsskada menas den grupp som använder rullstol för huvuddelen av sina 

förflyttningar. 

 

Utöver para-/tetraplegi är det vanligt att personer med ryggmärgsskador även har problem 

med urininkontinens och i mindre utsträckning avföringsinkontinens. Detta är oftast inte 

något som är medicinskt skadligt men för personerna kan det vara mycket socialt 

handikappande. Även störd sexualfunktion är vanlig hos både män och kvinnor vilket 

påverkar både livskvalitet och självbild. Dessa problem påverkar också relationen till partnern 

(Levi & Herlofson 1997). I många fall kan ryggmärgsskadan också ge upphov till smärta och 

andra obehagskänslor vilka kan påverka exempelvis upplevelsen av livskvalitet (Levi & 

Herlofson 1997).  

 

Levi och Herlofson (1997) förklarar att trots de allvarliga funktionsnedsättningarna vid en 

ryggmärgsskada är det ofta i självbilden som den allvarligaste skadan sitter. Det är lätt att 

sluta tro på sin egen förmåga och fastna i negativa tankar. Detta leder till ännu sämre självbild 

och personen tappar då lätt kontrollen över sitt liv och får rollen som offer. Det är därför 

viktigt för personen med ryggmärgsskada att redan tidigt efter skadan tillsammans med all 

annan träning börja reparera den skadade självbilden. Det är också viktigt att efter det akuta 

skedet själv ta kontrollen över sin rehabilitering. Då personen själv är aktiv och har kontroll 

över sin rehabilitering känner den sig inte som ett offer och blir inte heller lika lätt beroende 

menar Levi och Herlofsen (1997). 

 

1.2 Hälsa och aktivitet 

World Health Organisation (WHO) (Socialstyrelsen 2003) definierar hälsa som ”ett tillstånd 

av fysiskt, psykiskt och socialt välmående och inte enbart som avsaknad av sjukdom”. 

Wilcock (1998) beskriver dock att det trots denna över 50 år gamla definition av hälsa, finns 

en motsträvighet i den västerländska positivismen som gör att vi fortfarande ser hälsa som 

enbart avsaknad av sjukdom. Det kan innebära att omgivningen fokuserar på skadan istället 

för på individen. Vilket är något som personer med ryggmärgsskada kan uppleva att de måste 

kämpa mot i sitt vardagliga liv, då de identifieras som sjuka (Grundén, 2005). Till exempel 
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kan det innebära att den som är rullstolsburen inte blir tillfrågad att medverka vid vissa 

aktiviteter på grund av sin skada, vilket kan leda till utanförskap och aktivitetsförvägran 

(Wilcock, 1998). Man får helt enkelt inte möjlighet att pröva sig fram på grund av 

omgivningens fördomar. Levi och Herlofson (1997) beskriver hur viktigt det är att klara av 

saker som till en början verkar svåra att utföra. På så sätt höjs självförtroendet och skapar en 

känsla av kompetens.  

 

Aktivitet är en central del i att återhämta sig efter skada och att vara aktiv anses vara 

väsentligt för människans välmående och hälsa enligt Christiansen & Baum 1997; Townsend, 

2002; Wilcock, 1998. Med aktivitet innebär enligt Canadian Association of Occupational 

Therapy (CAOT) de uppgifter eller sysslor som upptar en persons resurser av tid och energi: 

specificerat personlig vård, produktivitet och fritid (Christiansen & Baum, 1997). Christiansen 

och Baum med flera framhåller att människan mår bra av att använda sin kropp och sitt 

tänkande i sin vardag. Detta perspektiv på aktivitet och hälsa kan liknas vid det holistiska 

synsättet på hälsa som beskrivs av Medin och Alexandersson (2000). Med ett holistiskt 

synsättet ser man det som att hälsa uppnås när människan utifrån rimliga förutsättningar kan 

förverkliga de mål hon har i livet. Fokus ligger på människan som helhet och hennes 

handlingsförmåga i den sociala kontexten. Om det finns någon handling av betydelse eller 

något mål individen inte kan uppnå uppstår ohälsa. Med det menas alltså att hälsa är beroende 

av handlingsförmågan vilken i sin tur är beroende av individen, dennes mål och de 

omständigheter under vilka individen handlar (Medin & Alexandersson, 2000). Utifrån detta 

perspektiv tydliggörs de hinder för hälsa som personer med ryggmärgsskada kan uppleva 

eftersom de många gånger kan ha större svårigheter än personer utan handikapp att ha ett 

aktivt liv i samhället (Whiteneck, Tate, Charlifue, 1999). Levi och Herlofson (1997) beskriver 

också att de personer med ryggmärgsskada som klarar sig bra ofta är de som redan tidigt efter 

skadan omformulerar sina livsmål så de passar in i den nya situationen de befinner sig i.  

 

1.3 Delaktighet 

Enligt WHO (Socialstyrelsen 2003) är en person delaktig först då den är accepterad och 

involverad i en livssituation. Med detta menas att individen har möjlighet till interaktion och 

inte hindras av omgivningen. Detta kan liknas och förtydligas genom Wilcocks (1998) 

beskrivning av aktivitetsförlust där individen påverkas av utifrån verkande faktorer eller 

omständligheter, vilka kan hindra personen från att förvärva, använda eller uppleva saker. 

Exempel på faktorer som kan leda till aktivitetsförlust och även delaktighetshinder är 
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fattigdom, brist på arbete, kulturella värderingar, sjukdom och handikapp. Christiansen och 

Baum (1997) beskriver att delaktighet påverkas av såväl individuella som utifrånkommande 

faktorer. Det är när samspelet mellan dessa faktorer inte fungerar som handikapp och 

delaktighetsinskränkningar uppstår. Enligt WHO uppstår också delaktighetsinskränkningar 

när en person inte kan delta på samma sätt som den hade gjort utan funktionshinder 

(Socialstyrelsen 2003). Ett exempel på område där det ofta kan uppkomma just 

delaktighetsinskränkningar hos personer med ryggmärgsskada är inom aktivitetsområdena 

arbete och produktivitet. Att medverka i arbete eller att delta i produktiva aktiviteter är 

samtidigt något som är viktigt för människan för att känna mening i sin vardag. Cullberg 

(2001) påpekar att utan arbete eller någon slags meningsfull sysselsättning är det lätt att få 

dålig självkänsla och känna att man inte duger. Han förklarar vidare att arbete ger en viktig 

rytm och ett miljöombyte som är positivt för individen. Arbete ökar de sociala kontakterna 

och en avsaknad av dessa element är nedbrytande för de flesta människor (Cullberg, 2001). 

Många arbetsplatser är inte anpassade till den funktionshindrade arbetstagaren och det uppstår 

också svårigheter med att transportera sig dit (Levi & Hultgren, 1995; Noreau, Dion, Vachon, 

Gervais och Laramées, 1999). Man har funnit att tillgång till självständig transport är en av de 

viktigaste faktorerna som inverkar på ryggmärgsskadade personers delaktighet i 

produktivitetsaktiviteter (Noreau et al., 1999). Att på egen hand kunna köra bil visade sig vara 

den faktor som var viktigast för att kunna delta i produktivitet. Utan tillräcklig självständighet 

i transport fanns det en tendens till att aktiviteter så som utbildning, arbete och hobbys inte 

genomfördes. Självständighet är något som ofta skattas högt inom den västerländska kulturen 

vilket beskrivs av bland annat Christiansen och Baum (1997). Att kunna känna att man kan ta 

sig till arbetet på egen hand utan att påkalla någon annans hjälp kan alltså vara mycket 

betydelsefullt för individen.  

 

Townsend (1997) framhåller att upplevelse av hälsa är förknippat med att ha kontroll över sin 

livssituation och att kunna välja sina aktiviteter. Även Wilcock (1998) menar att det är viktigt 

att samhället ger utrymme för individen så att den känner att det finns möjligheter att göra det 

den vill, att få känna sig stark och ha frihet att välja. Vidare beskrivs att ha kontroll och 

möjlighet att välja aktiviteter är en del av att uppleva hälsa och delaktighet i samhället. Detta 

kan vara problematiskt för den som är ryggmärgsskadad eller rullstolsburen eftersom 

tillgängligheten i samhället är begränsad för dem.  

1.4 Livskvalitet 
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Att definiera livskvalitet kan vara komplicerat beroende på att det är en subjektiv upplevelse. 

Dijkers (2005) har definierat livskvalitet som att varje människa har speciella behov, mål och 

prioriteringar. Vissa är biologiska och andra är mer kopplade till kultur och det sociala 

sammanhang de är delaktiga i. Livskvalitet är summan av de kognitiva och emotionella 

reaktioner som vi upplever när vi jämför vår livssituation med vår strävan/mål, våra 

förväntningar och behov. Han beskriver vidare hur personer med ryggmärgsskada utrycker en 

lägre upplevelse av livskvalitet än friska. Dessa personer får enligt Dijkers (2005) lägre siffror 

i bedömningar som tar upp fysisk, mental, social hälsa samt inom andra områden som kan 

kopplas till livskvalitet.  

 

Som beskrivits ovan av Wilcock (1998) och Townsend (1997) har friheten att kunna välja 

sina aktiviteter inverkan på upplevelse av delaktighet. En sådan frihet inverkar också på 

människans välbefinnande och livskvalitet. Detta tydliggör Persson, Erlandsson, Eklund och 

Iwarsson (2001) genom att framhålla att det är av stor vikt för människans välbefinnande att 

finna balans i dagliga aktiviteter och i livet. Vilka typer av aktiviteter som ger en så kallad 

aktivitetsbalans beror på vilken betydelse de har för individen som utför dem. Exempel på de 

betydelser aktiviteter kan ha för individen är arbete, rekreation och hobby. Betydelsen och 

meningen av olika aktiviteter förändras beroende på vilken period i livet man befinner sig i 

och vilken kultur man lever i, men generellt kan man säga att människan upplever balans när 

jämvikt råder mellan de olika aktiviteterna och personen inte känner brist eller övervikt på en 

viss kategori av aktivitet (Persson et al., 2001). Denna balans blir om man jämför med en frisk 

människa mer komplicerad att upprätthålla som ryggmärgsskadad, bland annat på grund av att 

de ofta begränsas och upplever hinder i sina val av aktiviteter (Blesedell, Crepeau, Cohn & 

Boyt Schell, 2003) 

 

I en studie gjord av Anderson (2004) undersöktes vilka faktorer personer med ryggmärgskada 

framhåller som viktigast för upplevelse av livskvalitet. I studien kom man fram till att 

majoriteten av de undersökta uttryckte att fysisk träning var viktigt för återhämtning efter 

skadan och att de mådde bättre när de var vältränade. Samtidigt visade resultatet att nära 

hälften inte hade tillgång till träningsmöjligheter eller terapeut som kunde coacha dem i 

träning. Hicks, Martin, Ditor, Latimer, Craven, Bugaresti och McCartney (2003) styrker detta 

resonemang genom sin undersökning som visar att personer med ryggmärgsskada upplever 

bättre hälsa genom träning. De kom fram till att de personer som tränade regelbundet 

upplevde högre mental hälsa och livskvalitet. De hade även mindre smärta och upplevde sig 
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starkare än de som inte tränade. Schmidt, Nabavi, Yuen (2000) har kommit fram till att 

utövandet av sport hos personer med ryggmärgsskada påverkar områdena social integration, 

framkomlighet/rörlighet, självständighet och sysselsättning positivt. I en uppföljningsstudie 

till Hicks et al. (2003) visade det sig att upplevelsen av hälsa snabbt försämrades då träningen 

minskade. De som började träna och förbättrade sin hälsa hade svårt att fortsätta träningen 

efter studiens slut vilket ledde till en tillbakagång av livskvalitet och större smärta (Ditor, 

Latimer, Martin Ginis, Arbour, McCartney & Hicks 2003). Trots att det har visat sig att fysisk 

träning och att vara aktiv har positiv inverkan på livskvalitet och välmående för personer med 

ryggmärgsskada kan det alltså vara problematiskt att genomföra dessa aktiviteter. Scelza, 

Kalpakjian, Zemper och Tate (2005) har kommit fram till tre områden som utgör de största 

hindren för träning för personer med ryggmärgsskada:  

1. Personliga faktorer, exempelvis motivation, brist på energi och intresse.  

2. Resurser, exempelvis kostnader för träning, brist på information om träningsmöjligheter.  

3. Fysisk miljö, exempelvis tillgänglighet.  

Föreningar och rehabiliteringspersonal verkar för att övervinna dessa hinder. 

 

1.5 Rekryteringsgruppen 

En sådan förening är rekryteringsgruppen för aktiv rehabilitering (RG) (Rekryteringsgruppen, 

2006). Den startade för ca 30 år sedan som en ideell förening och arbetar idag med fysisk och 

mental träning för rörelsehindrade och då främst neurologiskt handikappade. RGs mål med 

sin verksamhet är att träningen de tillhandahåller ska ge personer med rörelsehinder tillräcklig 

styrka och självförtroende för att klara sig tillfredsställande i vardagen. I sitt arbete för att öka 

självförtroendet och visa möjligheterna för personer med ryggmärgsskada använder sig RG av 

ledare som har egna erfarenheter av att vara rullstolsburna och därför kan fungera som 

förebilder. RG är en uppsökande verksamhet som tar kontakt med personer som blivit 

ryggmärgsskadade redan på sjukhus och andra institutioner för att berätta om och visa hur de 

kan lära sig leva ett aktivt och givande liv trots sin skada (Rekryteringsgruppen, 2006). 

 

En annan stor del av RGs arbete är att anordna träningsläger där personer genom 

idrottsaktiviteter tränar fysisk och mental förmåga att genomföra dagliga aktiviteter, som till 

exempel att ta på sig kläderna (Rekryteringsgruppen, 2006). Lägret riktar sig i första hand till 

dem som har förvärvad ryggmärgsskada, det vill säga de som varit med om en olycka eller 

sjukdom som gett en skada i ryggmärgen. Lägren innehåller bland annat träning på 

rullstolsteknik, styrketräning och konditionsträning. För att till exempel träna koordination 
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och balans finns det möjlighet för deltagarna att prova idrotter så som rugby, tennis, bågskytte 

eller basket. Förutom i idrottsaktiviteter där underhållsaktiviteter ingår som en del i idrotten 

(exempelvis byta om, duscha, förflyttningar med mera) övar deltagarna också dessa moment i 

boendet som de delar med ledarna. Under lägrets gång sker också ett motivationsarbete till 

fortsatt träning när de kommer hem. Eftersom det är vanligt med nedsatt sexuell förmåga och 

detta är ett område som påverkar både självkänsla och livskvalitet så diskuteras också sex vid 

ett tillfälle (Rekryteringsgruppen, 2006). 

 

Townsend et al (1997) beskriver vikten av att arbeta klientcentrerat och ta tillvara på 

individens egna intressen för att skapa en god rehabilitering. Då studier (Scelza et al., 2005; 

Anderson, 2004; Hicks et al., 2003; Ditor et al., 2003; Schmidt et al., 2000) visar på nyttan av 

träning är det viktigt att individen hittar lämpliga träningsaktiviteter som engagerar vilket kan 

leda till fortsatt träning. Kilkens, Post, Dallmeijer, van Asbeck och van der Woude (2005) har 

visat att det finns ett förhållande mellan skicklighet i rullstolsteknik och känsla av delaktighet. 

De personer som var duktiga på att manövrera sin rullstol uppnådde bättre poäng på studiens 

frågor om delaktighet. Därför framhäver de vikten av rullstolsträning för den 

ryggmärgsskadade under rehabiliteringsperioden och att man bör uppmuntra personer att hålla 

rullstolsfärdigheterna vid liv efter utskrivning från rehabilitering.  

 

Eftersom det enligt vår kännedom inte finns många studier (framför allt inga svenska) som 

utreder om det finns något samband mellan rekryteringsgruppens form av lägerverksamhet 

och upplevd delaktighet och livskvalitet så är det av intresse att göra en sådan studie. Speciellt 

då det handlar om en grupp unga människor som blivit tvungna att anpassa sig till en helt ny 

situation med starkt ändrade förutsättningar.  

 

   

2. Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka och jämföra eventuella skillnader i upplevelsen av 

delaktighet och livskvalitet hos två olika grupper av människor med ryggmärgsskada. Den ena 

av dessa grupper har medverkat på ett läger anordnat av rekryteringsgruppen. Den andra 

gruppen har inte varit på något läger, men ansökt om att delta och antagits till nästa läger.  
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Hypotesen för vår studie var att de personer som deltagit på rekryteringsgruppens läger 

upplever högre delaktighet och livskvalitet än de som ännu inte medverkat. 

 

 

3. Metod 
 

3.1 Urvalsförfarande 

 Kontakt har tagits med ansvarig person för lägerverksamheten som assisterat och fungerat 

som mellanhand i undersökningen. Mellanhanden har skött all kontakt med deltagarna i de 

båda grupperna. Inklusionskriterierna för deltagande i studien var följande: 

– Någon form av traumatisk ryggmärgsskada. 

– Använda rullstol för huvuddelen av sina förflyttningar.  

– Ålder mellan 18 och 65 år. 

Anledningen till första kriteriet var att undersöka upplevelsen av delaktighet och livskvalitet 

hos denna grupp människor som före skadan var friska och aktiva, men som nu kanske 

begränsas av sin skada. Orsaken till andra kriteriet var att vi antog att rullstolsbehovet i många 

fall utgör hinder för delaktighet och har negativ påverkan på livskvalitet. Anledningen till 

tredje kriteriet var att undersöka vuxna människor i arbetsför ålder. 

 

Deltagarna i grupp 1 ska ha ansökt om att delta på ett ryggmärgsskadeläger som anordnas 

efter denna studies slut. Anledningen till detta var för att de förmodligen har kommit till ett 

stadium i sin rehabilitering där de kan se de problem och  resurser de har. Deltagarna i grupp 

2 ska ha deltagit på rekryteringsgruppens ryggmärgsskadeläger under hösten 2005. Detta 

eftersom deltagarna då haft tid att använda sig av de erfarenheter och färdigheter de erhållit på 

lägret. 

  

3.2 Metod; design och instrument 

Den design som använts i undersökning är en så kallad statisk gruppjämförelse vilken är en 

del av de pre-experimentella designerna (DePoy & Gitlin, 1999). Vid en statisk 

gruppjämförelse görs en datainsamling av två grupper vid ett tillfälle, där den ena genomgått 

en intervention och den andra fungerar som kontrollgrupp. Denna design är enkel och gör det 

möjligt att beskriva samband (DePoy & Gitlin, 1999). På så sätt lämpar den sig bra till vår 

studie.  
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För att samla in data om undersökningspersonerna skickades enkäter ut. Dessa innehöll en 

sociodemografisk del, två standardiserade instrument med slutna frågor och en tilläggsfråga 

som var öppen. De två standardiserade instrument som användes i studien var Reintegration 

to Normal Living Index (RNL Index) (Wood-Dauphinee, Opzoomer, Williams, Marchand, 

Spitzera, 1988) och The Spinal Cord Injury Quality of Life questionaire (SCI QL-23) 

(Lundqvist, Siösteen, Sullivan, Blomstrand, Lind, Sullivan, 1997).  

 

Tabell 3.1 Översikt över instrumenten Reintegration to Normal Living Index (RNL Index) och 

Spinal Cord Injury Quality of Life questionaire (SCI QL-23) och dess delar. 

Instrument 
 

RNL Index SCI QL-23 

Del  Funktion Sinnesstämning Självständighet Allmän 
livskvalitet 

Instrumentet 
mäter 
 
 

Upplevelse 
av 
delaktighet 

Upplevelse av 
fysiska och 
sociala 
begränsningar 

Upplevelse av 
den egna 
sinnes-
stämningen 

Upplevelse av 
självständighet 

Upplevelse 
av den egna 
allmänna 
livs-
kvaliteten 

Antal frågor 
 
 

11 10 6 6 1 

Antal svars-
alternativ 
 

4 2 4 4 VAS-skala 

Max / Min 
värde 
 

44 / 11 100 / 0 18 / 0 18 / 0 100 / 0 

Tolkning 
 

44 = högsta 
skattade 
delaktighet 

0 = inga 
upplevda 
fysiska och 
sociala 
begränsningar 

0 = mkt god 
sinnesstämning 

0 = stor känsla 
av 
självständighet 

100 =  
högsta 
upplevelse 
av 
livskvalitet 

 
 

RNL Index var det instrumentet som användes för att mäta delaktighet. Det är framtaget för 

att mäta individens egen upplevelse av delaktighet (tabell 3.1, bilaga 1) (Wood-Dauphinee et 

al., 1998). RNL är framarbetat i Kanada och konstruerat för att passa flera olika 

diagnosgrupper och är översatt till svenska av Ingemarsson (2004). Instrumentet har 

validerats i Kanada och har även funnits reliabelt (r = 0,90) av Wood-Dauphinee et al. (1988).  
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RNL Index bestod av 11 påståenden som kunde besvaras utifrån en fyrgradig skala där 1 = 

beskriver inte min situation, 2 = beskriver i viss mån min situation, 3 = beskriver för det 

mesta min situation och 4 = beskriver till fullo min situation. Poängen från de olika 

påståendena summeras. Ett högt resultat visar på en stor reintegration (max: 44, min: 11).  

 

Instrumentet som användes för att undersöka livskvalitet var SCI QL-23 (tabell 3.1, bilaga 2) 

(Lundqvist et al. 1997). Detta instrument är utvecklat i Sverige och Australien för att mäta 

livskvalitet hos personer med ryggmärgsskada. SCI QL-23 har validerats och funnits reliabelt 

i Sverige av Lundqvist et al. (1997). Reliabiliteten (beräknad enligt Cronbacks alfa) var 

mellan 0,61- 0,69 (Lundqvist et al. 1997).  

 

Instrumentet bestod av 23 frågor uppdelade i fyra olika delar.  

– Första delen (1 a-j) handlade om personens fysiska och sociala begränsningar och bestod av 

tio påståenden. Dessa påståenden besvarades med ett kryss om de stämde och lämnades 

blankt om det inte stämmde. I svarsnyckeln fanns vägda svar för varje påstående vilket 

innebar att de olika påståendena hade olika värde utifrån problemets omfattning (Lundqvist et 

al. 1997).  

– Andra delen bestod av sex frågor (2 a-f) om sinnesstämning och besvarades med hjälp av en 

fyrgradig skala.  

– Tredje delen med sex frågor (3 a-f) om upplevd självständighet besvarades med hjälp av en 

fyrgradig skala.  

–Fjärde (4) delen bestod av en Visual Analogue Scale (VAS) fråga om livskvalitet. Där fick 

personen skatta sin allmänna upplevelse av livskvalitet genom att sätta ett kryss på en 100 mm 

lång skala.  

På de tre första delarna av SCI QL-23 var det bra att få ett lågt värde och på del fyra var det 

bra med ett högt värde.  

 

Utöver RNL Index och SCI QL-23 skickades en klinisk och sociodemografisk del ut. Denna 

innehöll frågor angående kön, civilstånd, antal barn, ålder, boende, skadenivå, 

komplett/inkomplett skada, antal år skadad, utbildning, arbete/studier, 

sjukskriven/sjukpensionerad (bilaga 1). 
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Enkäterna innehöll också en öppen fråga ”Är det något du vill tillägga eller förtydliga 

angående din känsla av livskvalitet och delaktighet?” (bilaga 3). Där gavs de medverkande 

möjlighet att själva skriva ner tankar och åsikter. 

 

3.4 Procedur 

Kontakt togs med rekryteringsgruppen för att undersöka om genomförandet av studien var 

möjligt. Svaret var positivt och en projektplan utarbetades. Denna skickades in till 

vårdvetenskapliga etiska nämnden (VEN) för en etisk prövning. Efter godkännande i den 

etiska nämnden påbörjades utskicket av material till de medverkande i studien. För att värna 

om de medverkandes sekretess användes en mellanhand. Materialet som skickades ut bestod 

av skriftlig information om undersökningen med förfrågan om frivilligt deltagande, ett 

frågeformulär om sociodemografiska uppgifter, frågeformuläret RNL Index,  SCI QL-23 samt 

frankerat svarskuvert (bilagor). Enkäterna fylldes sen i av medverkanden och skickades till 

oss med det bifogade svarskuvertet. De medverkande hade möjlighet att kontakta oss för 

eventuella frågor angående studien. 

 

3.5 Bearbetning 

För att få en förståelse av gruppen som helhet och insamlad data använde vi oss av deskriptiv 

analysmetod (Depoy & Gittling 1994). Informationen från enkäterna har bearbetats i SPSS 

version 11.5. Informationen från enkäterna bestod till största delen av subjektiva mått på 

delaktighet och livskvalitet och dessa besvarades med hjälp av en numrerad skala 

(ordinalskalsdata). Resultatet från RNL -instrumentets fyrgradiga skala överfördes direkt till 

databasen utan bearbetning.  I databasen adderades sedan varje individs svar på de elva 

påståendena. Då materialet befann sig på ordinalskalenivå räknades de båda gruppernas 

medianvärden ut och jämfördes. För en av de medverkande registrerades ett internt bortfall 

vilket bearbetades genom att räkna ut medianvärdet på de frågor personen besvarat och sedan 

överföra detta till de obesvarade frågorna. 

 

Då instrumentet SCI QL-23 består av fyra skilda delar (tabell 3.1) har dessa bearbetats och 

tolkats separat. Även detta instrument gav värden på ordinalskalenivå. De påståenden i del ett 

som kryssats i ersattes med det vägda värdet i enighet med manualen till instrumentet innan 

de lades in i databasen. De påståenden som inte kryssats i gav värdet noll. Värdena från de 

olika påståendena summerades och räknades om till en skala på 0-100. Även här räknades 

gruppernas medianvärde ut och jämfördes. Den fyrgradiga svarsskalan i del två omräknades 
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enligt manualen till en 0-3 skala per fråga och summerades till ett resultat mellan 0-18. 

Medianvärde räknades ut och jämförds mellan grupperna. Del tre omräknades också enligt 

manualen till en 0-3 skala per fråga och summerades till ett resultat mellan 0-18. Även här 

räknades medianvärdet ut och jämfördes mellan grupperna. En fråga i del tre hade besvarats 

genom att personen kryssat i två olika värden. Det lägre värdet valdes då. Vid tolkning av del 

fyra mättes VAS-skalan och värdet skrevs in i databasen.  

 

På RNL Index och SCI QL-23 del två och tre undersöktes varje fråga separat genom att räkna 

ut gruppernas medianvärden på frågan och jämfördes sedan mellan grupperna. På SCI QL-23 

del ett jämfördes varje fråga separat genom att räkna hur många personer som kryssat i 

påståendet. 

 

Medianvärden från grupperna fördes in i Excel för att skapa överskådliga diagram. 

 

 

4. Etiska överväganden 
 

Ansökan om att få tillstånd att genomföra studien har godkänts av vårdvetenskapliga 

etiknämnden (VEN). Rekryteringsgruppens verksamhetschef har också gett sitt godkännande 

till studien. Medverkandet i studien var helt frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan 

att ange någon orsak eller med några konsekvenser. 

 

 

5. Resultat 
 

Av 33 utskickade enkäter besvarades elva stycken. Det externa bortfallet blev därmed 67 % 

(n=22). Av de totalt elva undersökningspersonerna som svarade ingick sju av dem i grupp 1 

(de som inte deltagit i lägret). Fyra ingick i grupp 2 (de som deltagit i lägret) (tabell 5.1).  

 

 

 

 

Tabell 5.1 Kliniska och sociodemografiska data över medverkande i studien (n=11). 
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 Antal  Kön Ålder  

medel  

(min- max) 

Tetraplegi/ 

Paraplegi 

Komplett/ 

Inkomplett 

Antal år 

skadad 

Medel 

(min- max) 

Grupp 1 
Ej genomgått 

Läger 

n=7  5 Män 

2 Kvinnor 

35 

(25-58) 

 

4 Tetra 

3 Para 

3 Komplett 

3 Inkomplett 

1 Ej svarat 

2,0 

(0,5- 5) 

Grupp 2 
Genomgått 

läger 

n=4 3 Män 

1 Kvinna 

39 

(21- 50) 

1 Tetra 

2 Para 

1 Ej svarat 

1 Komplett 

3 Inkomplett 

2,4 

(1- 5) 

 

Av de medverkande i grupp 1 var fem ensamstående och två hade sambo eller var gifta. I 

grupp 2 bodde en hos sina föräldrar och tre hade sambo eller var gifta. Tre personer från varje 

grupp hade barn och en från varje grupp arbetade deltid. En från grupp 1 var 

förtidspensionerad och övriga medverkande var sjukskrivna. Sju personer svarade  på den 

öppna frågan om livskvalitet och delaktighet. 

 

Utifrån instrumentet som mäter delaktighet (RNL Index, bilaga 1) gick det att utläsa att grupp 

2 skattade högre delaktighet. Medianvärdet för den totala uppskattade delaktigheten för dem 

var 39.5 jämfört med värdet 35,0 för grupp 1. Det visade sig också att grupp 2 skattade högre 

delaktighet på åtta av de elva frågorna (figur 5.1). På en fråga skattade grupp 2 lägre än grupp 

1 och det var ”Jag förflyttar mig runt i min bostad i den mån jag känner är nödvändigt”. På 

fråga fem ”Jag tillbringar mesta delen av mina dagar i ett arbete eller en sysselsättning som är 

nödvändig eller viktig för mig” fanns den största skillnaden mellan grupperna (figur 5.1). 
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Figur 5.1 Medianvärde av gruppernas svar på de 11 frågorna om upplevd delaktighet (RNL Index). 

Svarsalternativen är 1-4 där 4 visar på hög upplevd delaktighet. 

 
Insamlad data från SCI QL-23 (bilaga 2) visade att på del 1 som handlar om uppskattad 

funktion hade grupp 1 (30,7 %) högre medianvärde än grupp 2 (20,6 %). Grupp 2 skattade 

alltså färre problem än grupp 1 inom detta område (figur 5.2).  För de övriga summerade 

mätvärdena inom de olika områdena gick det inte att utläsa någon större skillnad mellan 

grupperna (figur 5.2).  
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Figur 5.2 Gruppernas medianvärde av upplevda problem inom olika områden som påverkar 

livskvalitet (Lundqvist et al. 1997). Lågt procenttal visar på få upplevda problem vilket leder 

till högre upplevd livskvalitet. 

 

Skillnaderna som kunde utläsas när varje fråga jämfördes separat var att grupp 2 skattade 

färre problem än grupp 1 på följande påståenden och frågor:  

- 1e, ”Jag går inte ut så ofta och hälsar på bekanta” 

- 1i, ”Jag umgås kortare tid i taget med mina vänner” 

- 3d, ”Hur upplever du att inte kunna gömma sig i mängden?” 

 

På SCI QL-23 del 2 om sinnesstämning var det påståendet ”jag känner mig som om jag gick 

på lågt varv” som båda grupperna upplevde som det största problemet. Grupperna skattade 

ungefär lika på frågan ”Bedöm hur du tycker att din livskvalitet är i dagens läge” (SCI QL-23 

del 4), grupp 1 skattade 71 och grupp 2 skattade 75 (figur 5.3).  
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Figur 5.3 Gruppernas skattade värde av den upplevda livskvaliteten. Hög upplevd livskvalitet 

skattas med hög siffra (max 100). 

 

 

6. Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 

Som man kan se i figur 5.1 skattades den upplevda delaktigheten högre hos dem som deltagit 

på rekryteringsgruppens läger än hos dem som ännu inte varit på lägret, vilket delvis 

verifierade vår hypotes. Däremot kunde man endast se skillnad mellan grupperna vad gäller 

livskvalitet i den första delen av SCI QL-23 (figur 5.2) som mäter personens upplevelse av 

sina fysiska och sociala begränsningar. På grund av den låga svarsfrekvensen är skillnaderna 

inte beräknade statistiskt och därmed inte säkerställda. 

 

Ingemarsson (2004) har med hjälp av RNL Index undersökt delaktigheten hos 150 personer 

med ryggmärgsskada som hade genomgått rehabilitering på rehabcentrum Orup-Lund. De 
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medverkande i hennes studie skattade i medelvärde en delaktighet på 32,5 (65,4 %). Då det 

enligt DePoy och Gitlin (1999) inte går att beräkna medelvärde på resultat av ordinalskalenivå 

har vi istället använt oss av medianvärde. Detta gör det svårt att jämföra resultaten med en 

vetenskaplig tillförlitlighet. Dock går det att se en tendens till likhet i upplevelse av 

delaktighet mellan Ingemarssons grupp och grupp 1 som skattade 32 (63,6 %) i medianvärde. 

Det går även att se en tendens till högre upplevelse av delaktighet hos grupp 2 som skattat 

39,5 (86,4 %). Det går alltså att se att personerna i grupp 2 skattat sin upplevelse av 

delaktighet högre än de personer som ingick i Ingemarssons studie. Undersökningspersonerna 

i Ingemarssons studie utgör en mycket större grupp av personer med ryggmärgsskada och kan 

därför anses vara mer representativ än vår grupp. 

 

De kliniska och sociodemografiska data över grupp 1 och grupp 2 visade att det i grupp 1 

ingick fler personer med tetraplegi och fler med komplett skada än i grupp 2. Både Boschen et 

al. (2003) och Ingemarssons (2004) studier visar dock att upplevelsen av delaktighet inte 

skiljer sig mellan personer med para- eller tetrapelgi. Ingemarssons studie visar också att 

inkomplett/komplett skada inte har någon större inverkan på delaktighet.  

 

Kliniska och sociodemografiska data visade även att samtliga i grupp 2 antingen var sambo 

eller bodde med föräldrar. I grupp 1 var det endast två personer som gjorde detta. Att den 

sociala omgivningen spelar stor roll för rehabilitering är något som det skrivs om i bland 

annat Christiansen & Baum (1997); Boschen et al. (2003). Det skulle kunna vara en faktor 

som påverkar att grupp 2 skattar högre på delaktighet. Samtidigt beskriver Ingemarsson 

(2004) att hon inte kunde se några signifikanta skillnader i delaktighet mellan ensamstående 

och sammanboende. Något som till viss del talar emot att socialt stöd hemifrån i större 

utsträckning skulle ha inverkat på den upplevda delaktigheten för undersökningspersonerna i 

vår studie. Vad vi inte heller vet är hur mycket socialt stöd de medverkande har förutom just i 

form av deras civilstånd och om de har barn. Det kan innebära att grupp 1 har ett högt socialt 

stöd trots att det inte går att utläsa av sociodemografisk data. Exempelvis beskriver en 

ensamstående deltagare i grupp 1 att ”utan föräldrar, syskon och vänner hade det inte varit 

lika lätt att komma tillbaks”. Så även om deltagaren uppger att denne är ensamstående kan 

den ha ett mycket gott socialt kontaktnät som ger stöd. 

 

Då det är många aktiviteter på rekryteringsgruppens läger som involverar och tränar 

förflyttningar av olika slag både i rullstol och till/från rullstol, hade vi förväntat oss en 
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betydligt större skillnad mellan grupperna på frågorna om förflyttningar. Undersökningen 

visade dock att så inte var fallet, utan att de båda grupperna hade skattat ungefär lika på dessa 

frågor. En anledning kan vara att lägret ger deltagarna chansen att se nya möjligheter. 

Exempelvis kan de vara nöjda med att kunna åka bil och få hjälp vid förflyttningar då de inte 

vet att det genom träning kan gå att förflytta sig i och ur bilen och köra den själv. Att 

genomgå lägret skulle därför kunna innebära att deltagarna ställer större krav på sig själva att 

klara av saker. Saker som de innan inte reflekterat över att det är möjligt att genomföra. 

Många av ledarna på dessa läger har själva varit skadade i flera år vilket gör att de tränat upp 

en mycket god förflyttningsförmåga. Något som de medverkande i vår studie kanske inte 

riktigt hunnit på det halvår som gått sedan de var på lägret.  

 

På RNL Index skattade grupp 2 betydligt högre än grupp 1 på frågan ”Jag tillbringar mesta 

delen av mina dagar i ett arbete eller en sysselsättning som är nödvändig eller viktig för mig”. 

Detta trots att alla i grupp 2 utom en var sjukskrivna. Noreau et al. (1999) som undersökt 

personer med ryggmärgsskada och deltagande i produktivitet visade att en signifikant del av 

deras undersökningsgrupp var engagerade i hemsysslor, familjeaktiviteter och till viss del 

också i föreningsliv istället för att ha en vanlig anställning eller att studera. På 

rekryteringsgruppens läger ligger stort fokus på att hålla sig aktiv och ha meningsfulla sysslor 

i vardagen. En stor del av schemat på lägret utgörs av olika typer av ”prova på” aktiviteter för 

att introducera deltagarna till nya meningsfulla fritidssysselsättningar (Rekryteringsgruppen). 

Kreuter, Siösteen, Erkholm, Byström, Brown (2005); Levi och Herlofson (1997) förklarar att 

det är viktigt att tidigt efter skadan engagera sig i fysiska och sociala aktiviteter. På så sätt kan 

man öka självständigheten och bygga upp en ansvarskänsla över sitt eget liv. Ett flertal 

författare (Cullberg, 2001; Persson et al., 2001; Townsend, 1997; Christiansen & Baum, 

1997) bekräftar rekryteringsgruppens grundsyn att ett aktivt liv är mycket viktigt för att må 

bra.  

 

Upplevelsen av grupptillhörighet tas upp av Wood-Dauphinee et al. (1988) som ett område 

som inverkar på delaktighet. De som genomgått lägret skattade att de upplevde mindre 

problem med att inte kunna gömma sig i mängden jämfört med dem som inte genomgått 

lägret. En av de medverkande i grupp 1 uttryckte till exempel att ”Man sticker ut på ett 

negativt sätt ifrån mängden”. Anledningen till denna skillnad mellan grupperna kan vara att 

de som genomgått lägret därigenom fått möjlighet att träffa fler personer med 

ryggmärgsskada än de som inte genomgått lägret. Att känna att det finns fler personer som är i 
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samma situation kan göra att det blir lättare att hantera sin skada och acceptera sin situation 

(Grundén, 2005) 

  

6.2 Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i uppskattad delaktighet och 

livskvalitet mellan en grupp som deltagit på läger anordnat av rekryteringsgruppen, och en 

grupp som inte deltagit, ansågs det att en statisk gruppjämförelse vara en lämplig metod 

(DePoy & Gitlin, 1999). hade egentligen varit att föredra då den kan visa på en förändring hos 

en grupp under tid (DePoy & Gitlin, 1999), men eftersom undersökningen genomfördes under 

en period när det inte pågick någon lägerverksamhet av rekryteringsgruppen kunde en sådan 

design inte användas. Det som också talade emot en  Pretest-posttest-design var den snäva 

tidsramen för studiens genomförande. Det hade inte gått att följa inklusionskriterierna 

eftersom gruppen hade behövt svara på enkäten igen direkt efter lägret. Deltagarna hade då 

inte haft den tid som vi anser behövs för att ta till sig och använda sig av de nya kunskaperna i 

sin vardag. Nackdelen med att använda sig av statisk gruppjämförelse är att det inte går att 

studera orsakssamband eftersom datainsamlingen endast sker vid ett tillfälle och det inte skett 

någon randomisering vid fördelningen av grupperna. Det går inte att veta om de båda 

grupperna redan innan lägret skiljer sig åt i upplevelse av delaktighet och livskvalitet (DePoy 

& Gitlin, 1999).  

 

För att undersöka den subjektiva upplevelsen av delaktighet och livskvalitet hos två grupper 

av individer med ryggmärgsskada så var det viktigt att hitta lämpliga instrument som mätte 

just dessa saker. Eftersom individerna var utspridda i hela landet och det var önskvärt med en 

stor undersökningsgrupp gjordes datainsamlingen genom utskick av enkäter. De två 

instrument som hittades lämpade sig mycket väl till en studie av det här slaget då båda var 

validerade och reliabla och tidigare använda på personer med ryggmärgsskada. SCI QL-23 är 

också framarbetat i Sverige för just personer med ryggmärgskada (Lundqvist et al., 1997). Att 

instrumenten var tydligt och enkelt uppbyggda med svarsalternativ gjorde att de var relativt 

lätta att förstå och fylla i och risken för missförstånd minskades. Detta resulterade i att det 

interna bortfallet var litet. Validitet och reliabilitet har efterstävats i studien genom att 

använda instrument som var validerade och reliabla för att mäta delaktighet och livskvalitet. 

 

Frågeformuläret om kliniska och sociodemografiska data gav nödvändig information för att 

kunna tolka resultatet. Det blev dock ett visst bortfall på frågan om skadenivå vilket möjligen 
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kunde ha undvikits genom att formulera om frågan. Det hade förmodligen blivit tydligare om 

frågan besvarades med tetra- eller paraplegi eftersom det kan vara svårt att komma ihåg exakt 

nivå på skadan. Nivå är också ett abstrakt ord i detta sammanhang eftersom det inte är givet 

att det syftar på vilka kotor i ryggen som är skadade. 

 

Att det blev en mycket mindre undersökningsgrupp än väntat påverkar tillförlitligheten och 

möjligen också resultatet av studien. En anledning till det stora externa bortfallet skulle kunna 

vara att undersökningspersonerna fick relativt kort tid på sig att svara och att ingen 

påminnelse skickades ut.  Att vi fick färre svar från grupp 2 kan bero på att de var mindre 

motiverade att medverka i denna undersökning eftersom de redan genomgått lägret och 

därmed inte kunde se tillräckligt stor anledning till att delta. Skillnaden mellan grupperna i 

antalet som svarat gör det svårare att dra slutsatser av resultatet.  

 

Eftersom deltagarna i grupperna sökt sig till rekryteringsgruppen för att få möjlighet att delta i 

lägret kan det vara svårt att generalisera resultaten till alla personer med ryggmärgsskada. De 

som sökt till läger är troligen målinriktade människor med stark vilja och drivkraft och kan 

därför anses ha stor motivation till ett aktivt.  

 
6.3 Slutsats 

Den här studien har undersökt sambandet mellan deltagande i kurs anordnad av 

rekryteringsgruppen och upplevelse av delaktighet och livskvalitet. Trots att studien var liten 

kunde man se tendenser på att delaktigheten skattats högre av dem som deltagit på 

rekryteringsgruppens läger än hos den grupp som inte deltagit på ett sådant läger. På de frågor 

som berörde livskvalitet skattade de ett bättre resultat inom området som rörde den fysiska 

och sociala funktionen. Grupperna skattade ungefär lika på övriga frågor om livskvalitet.  

 

Det hade varit intressant att göra en större studie som gjorde mätningar på samma grupp både 

innan och efter genomgånget läger. Det hade då gett ett material som med större säkerhet 

kunnat visa eventuella skillnader. 
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