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Abstrakt
Syftet med denna kvalitativa studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av det 
sociala nätverkets betydelse i rehabiliteringsprocessen för kvinnor med förvärvad 
ryggmärgsskada. Intervjupersonerna bestod av fyra arbetsterapeuter som berättade om ett 
antal klientfall vardera vilket resulterade i totalt 11 klientfall. Datainsamlingen skedde genom 
narrativa intervjuer och analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Detta resulterade i fyra 
kategorier; ”Stöd och förståelse från det sociala nätverket”, ”Motivation till rehabilitering 
genom det sociala nätverket”, ”Lära sig att utföra aktiviteter på ett nytt sätt genom det sociala 
nätverket” och ” Stöd från det sociala nätverket med aktiviteter”. Studien visar att stöd från 
det sociala nätverket både kan skapa förutsättningar för rehabiliteringsprocessen men även 
hindra den. Det är viktigt för arbetsterapeuterna att vara medvetna om vikten av detta så de i 
praxis kan förhålla sig till det genom att agera gentemot personer i nätverket. Att förstå vad 
som leder till livskvalitet för en ryggmärgsskadad person är viktigt för att kunna omsätta den 
teoretiska kunskapen till praxis.

Nyckelord: Arbetsterapi, ryggmärgsskada, socialt stöd, kvinnor.
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Abstract
The aim of this qualitative study was to describe the occupational therapists experiences of 
the social networks significance in the rehabilitation process for woman with spinal cord 
injuries. The people who were interviewed consisted of four occupational therapists who 
narrated about a variety of their patient’s cases. There were a total of 11 cases. The data was 
collected through narrative interviews and then analysed by qualitative content analysis. This 
resulted in four categories; ”Support and understanding from the social network”, 
”Motivation for rehabilitation through the social network”, ”Learning to perform activities in 
a new way through the social network” and ”Support with activities from the social network”. 
The study shows that support from the social network can both support and restrict the 
process of rehabilitation. It is important that occupational therapists are aware of the 
significance of this and apply it to people within the network. Understanding what leads to a 
good quality of life for a person with a spinal cord injury is the first step in turning theoretical 
knowledge into practice. 

Keywords: Occupational therapy, spinal cord injury, social support, woman. 
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Det årliga insjuknandet av akut förvärvade ryggmärgsskador uppgår i i-länder till cirka 10-50 

fall per miljon invånare. I Sverige är siffran cirka 10-15 fall per miljon vilket motsvarar cirka

120 personer som varje år drabbas av traumatiskt orsakad ryggmärgsskada. Antalet som i 

Sverige nu lever med skadan är uppskattningsvis 5000 personer och det är relativt unga 

personer som oftast drabbas. Trauma mot kotpelaren och ryggmärgen resulterar i ett brett 

spektrum av skador. Det är allt från enkla mjukdelsskador till allvarliga former som 

kotfrakturer eller en komplett tvärsnittslesion av ryggmärgen (Holtz, 2006). Resultatet blir en 

ögonblicklig förlamning av musklerna nedanför skadenivån. Känseln försvinner i samma 

område. Om ryggmärgen skadas i nackhöjd påverkas nervbanor till alla fyra extremiteter. 

Detta kallas tetraplegi. Om skadan sker i bröst- eller ländrygg påverkas benen men inte 

armarna. Detta kallas paraplegi (Anderson, 1995). Knappt 50 procent av alla traumatiska 

ryggmärgsskador leder till ett fullständigt funktionsbortfall nedanför skadenivån. Den 

vanligaste orsaken till akut ryggmärgsskada är trafikolyckor. Andra vanliga orsaker är 

fritidsolyckor som exempelvis dykningsolyckor. Av alla traumatiskt ryggmärgsskadade är 80-

85 procent män. Denna siffra återspeglar att högriskbeteende är vanligare hos män. Det finns 

även ryggmärgsskador som inte beror på ett akut trauma. Dessa benämns som icke-

traumatiska myelopatier och beror alltså inte på våld. Ur rehabiliteringssynpunkt liknar 

dock dessa de traumatiska fallen. Orsaker till icke-traumatiska myelopatier är tex. multipel 

skleros (MS), akut transversell myelit, araknoidit, ryggmärgsinfarkt, intraspinal blödning eller 

intraspinala kärlmissbildningar, tumörer, ALS, dykarsjuka och infektionstillstånd (Holtz, 

2006). 

I The Model of Human Occupation (Kielhofner, 2002) beskrivs miljön som kulturellt skapad 

och kan hindra eller möjliggöra människors deltagande i aktiviteter. Modellen delar in miljön

i den fysiska miljön, den sociala miljön och i aktivitetsmiljön. Aktivitetsmiljön är en 

sammanslagning av den sociala och fysiska miljön där aktiviteten äger rum och den påverkar 

även hur aktivitet utförs (Kielhofner, 2002). Tanken att inkludera individen som en del av 

miljön är intressant. Det betyder att individen inte existerar isolerad från miljön utan formas 

som en del av den. Miljön består av fysiska och sociokulturella element. Den sociala miljön är 

sammansatt av människor som individen har kontakt med. Varje individ har ett nätverk av 

sociala relationer som består av den närmaste familjen, kollegor och personer man träffar 

under exempelvis fritidsaktiviteter och genom myndighetskontakter. Om man tittar på det 

sociala nätverket och rollerna en individ besitter, och om man även kan se en förändring över 

en persons livstid över hur nätverket sett ut så kan denna kunskap vara nyttig för en 
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arbetsterapeut för att förstå individen (Hagedorn, 1995). I teoretiska modeller inom 

arbetsterapi beskrivs att en människas engagemang i en aktivitet utvecklas genom en 

interaktion mellan personen och miljön. Modellerna belyser också det faktum att om en av 

komponenterna i miljön förändras så förändras även interaktionen mellan dem, vilket kan 

hindra eller möjliggöra en persons deltagande i en aktivitet. Om en människas möjlighet att 

delta i en aktivitet ska stärkas måste arbetsterapeutiska interventioner fokuseras på att 

åstadkomma förändringar i någon av dessa komponenter som utgör miljön, för att nå en bättre 

interaktion mellan dem (Kielhofner, 2002). Doble och Magill-Evans (1992) presenterar en 

arbetsterapeutisk modell för social interaktion med intentionen att erbjuda arbetsterapeuter en 

modell inom deras domän. Modellen inbegriper praktiska och filosofiska antaganden inom 

arbetsterapi och kan användas som en guide i arbetet med klienter inom just området social 

interaktion. Modellen föreställer sig individen som ett öppet system med ett socialt beteende. 

Som ett föränderligt system är individen påverkad av händelser i en sociokulturell miljö. 

Socialt samspel beskrivs som en komplex process. Författarna tar upp en rad komponenter 

som samverkar i denna modell. Nedsättning av sensoriska förmågor, kognitiva förmågor, vilja 

och bristande emotion kan leda till nedsatt förmåga att ta emot, tolka och planera sociala 

handlingar. Även om alla dessa delar fungerar optimalt så blir det sociala samspelet påverkat 

om en individ är oförmögen att använda sina motoriska förmågor för att planera och utöva 

sociala aktiviteter (Doble & Magill-Evans, 1992).

Individer som har neurologiska skador exempelvis efter en stroke eller efter en 

ryggmärgsskada upplever vanligtvis nedsatt aktivitetsförmåga och delaktighet och behöver 

ofta rehabilitering (WHO, 2000). Att klara av dagliga aktiviteter efter en neurologisk skada 

som lett till ett funktionshinder kan vara en lång och krävande process som ofta innehåller 

träning i personlig vård. Den träningen är att betrakta som nödvändig för individens väg 

tillbaka till ett aktivt liv (Chiou & Burnett, 1985; Giles, Ridley & Frye, 1997; Law, 1993). Det 

finns många vägar för att förbättra neurologiskt skadade individers förmåga att utföra dagliga 

aktiviteter och arbetsterapeuter använder terapeutiska metoder för att nå uppsatta mål. Vissa 

individer har kapacitet att förbättra sin nedsatta förmåga, andra måste lära sig nya strategier 

för att kompensera för sina nedsättningar. Den fysiska och sociala miljön behöver ofta 

anpassas för att stödja den funktionshindrade individen i personlig vård (Fisher, 1998; Gray, 

1998; Trombly, 1995). Vikten av det sociala nätverkets stöd och kopplingen till sysselsättning 

och hälsa har framhållits inom arbetsterapi och rehabilitering (Law, Steinwender & LeClair, 

1998; Wade 2001). Då individer med funktionsnedsättning kan ha begränsningar i sitt 
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aktivitetsutförande har de ett ökat behov av stöd från det sociala nätverket för att kunna vara 

delaktig i aktivitet (McColl, Lei & Skinner, 1995). En lyckad rehabilitering förutsätter att 

individer med funktionshinder får ett optimalt stöd från det sociala nätverket (Fougeyrollas, 

Noreau, Bergeron, Cloutier, Dion & St-Michel, 1998; Krause, Kemp & Coker 2000; Li & 

Moore, 1998; Tzonichaki & Kleftaras, 2002). Wade (2001) lyfter fram att 

rehabiliteringspersonal länge har känt till att familjemedlemmars och andra, för patienterna, 

viktiga personers attityder kan ha en stor inverkan på deras aktivitetsnivå vid rehabilitering.

Vissa individer lägger ner den extra energin och kraften som behövs för att lyckas och andra 

blir hindrade i att nå sin fulla potential. Vidare skriver Wade (2001) att han inte känner till 

några studier som systematiskt har undersökt detta. Den sociala omgivningen kan förändras 

och den förändringen ändrar troligen individens beteende och kan minska 

funktionsnedsättningen i slutändan, men mer forskning behövs. Förhållandet mellan 

individernas närmaste sociala nätverk och funktionsnedsättningen och om interventioner kan 

förändra detta måste studeras (Wade, 2001). Wade (2001) framhåller även att om förändringar 

i det generella sociala nätverket kan förbättra nivån av socialt deltagande hos individer som 

har ett funktionshinder och i så fall, hur det bäst uppnås bör studeras (Wade, 2001). Newsham 

Beckley (2007) beskriver socialt stöd som den upplevda tillgängligheten, eller den faktiska 

tillgången till, relationer, information eller assistans. Konceptet socialt stöd i studier där man 

mäter hälsa har varit av intresse sedan 1970-talet och har funnits påverka människors hälsa, 

välmående och förmåga till krishantering (Newsham Beckley, 2007). Socialt stöd kan vara en 

inflytelserik faktor för sysselsättning och deltagande hos personer med funktionsnedsättning. 

Både formellt och informellt stöd anses viktigt och arbetsterapeuter och andra professionella 

bör ta socialt stöd i beaktande i rehabiliteringen av personer med funktionsnedsättning 

(Larsson Lund & Nygård, 2004).

Att få en ryggmärgsskada innebär alltid ett stort psykiskt trauma för såväl den drabbade som

de närstående. Kärnfamiljen är den sociala enhet som starkast påverkas vid en 

ryggmärgsskada. De sociala rollerna i familjen förändras. Krisreaktionen kan sträcka sig över 

flera år. I tidiga stadier skyddar patienter och anhöriga sig med mer eller mindre omedvetna 

försvarsmekanismer. En betydande del av reaktionerna kan komma efter det att patienten 

skrivits ut till hemmet. Därför är en strukturerad uppföljning som sträcker sig minst ett par år 

framåt väldigt betydande (Holtz, 2006). När något traumatiskt händer en familjemedlem så 

påverkas hela familjen. Det inkluderar de roller och ansvar den personen har som en medlem 

av familjesystemet. Ett äktenskap där en ge-och-ta-relation är vanlig kan istället bli en 
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vårdrelation, speciellt om partnern som är skadad inte har motivationen att kämpa för så 

mycket självständighet som möjligt (Gill, 1999). De psykosociala och emotionella 

komplikationerna av en ryggmärgsskada är enorma, med en oräknelig mängd av upplevelser 

och händelser den skadade personen ställs inför. En person med en ryggmärgsskada kan bli 

beroende av en annan person i många av de dagliga aktiviteterna som att klä sig, tvätta sig och 

sköta toalettbesök. Självförtroendet, självkänslan och självförverkligandet blir ofta påverkat 

(Gill, 1999). 

Begreppet socialt nätverk består av ett informellt och ett formellt nätverk och kan beskrivas 

som ett system av relationer där viktiga personer, objekt och aktiviteter existerar (McColl, 

1995). Det informella nätverket inkluderar familjemedlemmar, släktingar och vänner och det 

formella nätverket inkluderar andra människor som är viktiga, tex. kollegor eller 

myndighetspersoner. Ett socialt nätverk kan därför beskrivas som att det ständigt förändras 

eftersom människor upplevs olika viktiga över en livstid (Bronfenbrenner, 1979). Personer 

med omfattande funktionsnedsättning kan ha svårigheter att utföra dagliga aktiviteter och 

detta leder till ett ökat behov av socialt stöd (McColl, Lei & Skinner, 1995). Ward, Mitchell 

och Price (2007) har studerat arbetsterapeutiska interventioner och deras effekt på socialt 

deltagande och deltagande i aktivitet hos ryggmärgsskadade personer. Arbetsterapeuterna 

inkluderade familjemedlemmar och vänner i rehabiliteringen och det upplevdes som positivt 

både av patienterna och av familjen/vännerna. En patient beskrev att familjen och vännerna 

verkligen var de som motiverade henne att fortsätta vara sig själv och göra det hon tidigare 

hade gjort.

Både inom forskning och genom klinisk erfarenhet har det framhållits att socialt stöd påverkar 

människors sysselsättning, hälsa och välmående. Således är socialt stöd en viktig del för

arbetsterapeuterna att väga in i sitt arbete med klienterna (Christiansen & Baum, 1997). 

Resultat från tidigare studier visar att socialt stöd är viktigt för att kvinnor med 

ryggmärgsskada ska ha möjlighet att delta i dagliga aktiviteter och även att behovet av socialt 

stöd förändras över tid (Isaksson, Skär & Lexell, 2005). Tidigare forskning på personer med 

ryggmärgsskada har fokuserat mest på män och deras behov av stöd från personer i det sociala 

nätverket (Krause & Anson, 1997). Isaksson, Lexell och Skär (2007) har beskrivit att socialt 

stöd för ryggmärgsskadade kvinnor ger motivation till att delta i aktivitet. Kvinnorna behövde 

både praktiskt och emotionellt stöd. Utifrån ett tidsperspektiv såg man att tidigt efter skadan 
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behövde de få stöd men efter en tid behövde de både ge och ta emot stöd på ett ömsesidigt 

sätt. 

Tidigare studier beskriver hur kvinnor med ryggmärgsskada återfår sin delaktighet i aktivitet 

genom personer i deras närhet (Isaksson, Josephsson, Lexell & Skär, 2007). Det finns även 

studier som beskriver mäns erfarenhet av att ge socialt stöd efter att deras fruar fått en 

ryggmärgsskada samt även männens upplevelse och behov av stöd i denna process (Isaksson, 

Josephsson, Lexell & Skär, 2008), kvinnors upplevelser av förändring i det sociala nätverket 

efter en ryggmärgsskada (Isaksson, Skär & Lexell, 2005) och hur socialt stöd motiverar och 

stödjer deltagande i aktiviteter för kvinnor med ryggmärgsskada (Isaksson, Lexell & Skär, 

2007).

Kunskapen om kvinnors liv efter en ryggmärgsskada är begränsad (Holtz, 2006). För att 

utveckla effektiva rehabiliteringsstrategier som kan skapa deltagande i dagliga aktiviteter på 

ett meningsfullt sätt för personer med funktionshinder behöver arbetsterapeuter en ökad 

kunskap om det komplexa förhållandet mellan individer, deras sociala miljö och deras 

deltagande i aktivitet (Law, 2002). Vidare saknas det kunskap om hur arbetsterapeuterna, som 

jobbar med ryggmärgsskadade kvinnor erfar betydelsen av det sociala nätverket. Det 

förväntade värdet av denna studie är att få ytterligare ett perspektiv på det sociala nätverkets 

betydelse i rehabiliteringsprocessen för kvinnor med ryggmärgsskada. Det sociala nätverket 

kan bättre tas tillvara av arbetsterapeuterna i rehabiliteringen för denna patientgrupp när det 

blir känt hur nätverket hindrar eller möjliggör processen. 

Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av det sociala nätverkets 

betydelse i rehabiliteringsprocessen för kvinnor med förvärvad ryggmärgsskada.

Metod

Design

Studien har gjorts inom ramen för ett större forskningsprojekt om det sociala nätverkets 

betydelse för delaktighet i dagliga aktiviteter för kvinnor med ryggmärgsskada. I 

forskningsprojektet finns ett flertal studier publicerade (Isaksson, Skär & Lexell, 2005; 

Isaksson et al.2007; Isaksson, Lexell & Skär, 2007; Isaksson et al. 2008). Den aktuella studien
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bygger vidare på resultat från dessa studier genom redan insamlad data som består av

intervjuer med arbetsterapeuter. För att besvara syftet användes en kvalitativ ansats i studien. 

Enligt Starrin och Svensson (1994) kan kvalitativ metod användas för att identifiera och 

bestämma ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och 

innebörder. Intervjuerna har en låg grad av standardisering med en mer berättande och 

ostrukturerad karaktär. Analys av intervjuerna har skett genom innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). En kvalitativ innehållsanalys är sannolikt det vanligaste 

tillvägagångssättet när det gäller en kvalitativ analys av dokument. Det inbegriper ett sökande 

efter bakomliggande teman i det material som analyseras (Bryman, 2002). 

Urval

Fyra arbetsterapeuter verksamma vid en rehabiliteringsenhet specialiserad på neurologiska 

skador ingår i studien. Urvalskriterierna var att de skulle ha erfarenhet av och ha arbetat med 

kvinnor som har en ryggmärgsskada för att kunna berätta om ett flertal olika klientfall. Trost 

(2005) skriver att vid kvalitativa intervjuer är urvalsstorleken beroende av många 

omständigheter. Man skall begränsa sig till ett mycket litet antal intervjuer, ganska få är 

vanligen att föredra. Med många intervjuer blir materialet ohanterligt och kanske mäktar man 

inte med att få en överblick och samtidigt se alla viktiga detaljer som förenar eller skiljer.

Datainsamling 

Datainsamlingen har skett genom narrativa intervjuer för att fånga arbetsterapeuternas 

erfarenheter av olika kvinnor med ryggmärgsskada och deras rehabiliteringsprocess över tid 

samt vilken betydelse det sociala nätverket haft för rehabiliteringen och delaktighet i 

vardagen. Narrativs är reflektioner och berättelser om personers erfarenheter. Det är en 

användbar metod för att få fram känslor, tankar och upplevelser hos dem som intervjuas och 

ger mycket material för forskning. Narrativa intervjuer bryter inte ner en historia i delar och 

tar dem ur sitt sammanhang. Öppningsfrågan i intervjuerna måste vara bred nog att 

uppmuntra till att berätta en lång historia (Holloway & Wheeler, 2002).

Procedur

Eftersom denna studie ingår i ett större forskningsprojekt som pågått under några år så fanns 

en etablerad kontakt med arbetsterapeuter vid en rehabiliteringsenhet specialiserad på 

neurologiska skador i södra Sverige. En skriftlig förfrågan kunde därför skickas till fyra 

identifierade arbetsterapeuter, vid rehabiliteringsenheten, som arbetade med kvinnor som hade 
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en ryggmärgsskada. Förfrågan innehöll en beskrivning av vad de tidigare studierna resulterat i 

och att det framkommit att rehabiliteringen var viktig för att stärka det sociala nätverket för 

kvinnor med ryggmärgsskada. Information gavs också om att de under intervjun skulle bli 

ombedda att berätta om olika kvinnor med ryggmärgsskada. Vidare att det var frivilligt att 

delta och att om de accepterade att delta så skulle de bli kontaktade via telefon för att boka tid 

och plats för intervjun. De fyra tillfrågade arbetsterapeuterna accepterade att delta.

Intervjuerna genomfördes på rehabiliteringsenheten i ett avskilt rum och tog mellan 45 

minuter och 1 ½ timme. Intervjuerna spelades in på band. Trost (2005) säger att det är en 

smaksak om man ska använda bandspelare vid intervjuer. Användning av bandspelare vid 

intervjuer har en uppsättning fördelar och nackdelar. Till fördelarna hör att man kan lyssna till 

tonfall och ordval upprepade gånger efteråt, man kan skriva ut intervjun och läsa vad som 

ordagrant sagts. Många människor vill inte bli inspelade på band och många accepterar det 

men blir besvärade och hämmade. De flesta vänjer sig dock och glömmer bort att de blir 

inspelade (Trost, 2005). Arbetsterapeuterna berättade om flera olika klientfall var vilket 

resulterade i att det insamlade materialet kom att bestå av elva klientfall. Efter att 

datainsamlingen var avslutad skrevs alla intervjuer ut ordagrant. Personen som utförde 

intervjuerna och forskaren i denna studie är inte samma person.

Analys av data

Analys av intervjutexterna har skett genom innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). De beskriver att innehållsanalys är en process som innebär att hela textmaterialet läses 

igenom flera gånger för att uppnå en helhetsuppfattning och ett sammanhang. De fraser eller 

meningar som svarar mot syftet tas ut till meningsbärande enheter. Dessa enheter kortas ned 

utan att man påverkar innehållet, för att kodas och kategoriseras och därigenom kunna ge en 

bild av budskapet i intervjun. Intervjuerna lästes först igenom ett antal gånger för att 

materialet skulle bli bekant. Därefter lästes intervjuerna igenom ytterligare en gång och all 

text som svarade mot syftet rödmarkerades. Sedan lästes intervjuerna igenom en gång till och 

vissa justeringar gjordes. Viss rödmarkerad text avmarkerades och viss ny text rödmarkerades 

för att komma den text som svarade mot studiens syfte så nära som möjligt. De rödmarkerade 

styckena numrerades och sedan koncentrerades analysen på dessa stycken. De numrerade 

styckena lästes igenom och meningsbärande enheter valdes ut. Ett rödmarkerat stycke 

resulterade i vissa fall i flera meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna behöll 

sin siffra och kondenserades sedan och fortsatte att behålla sin siffra för att det skulle vara 

enkelt att i kategoriseringen härleda en kodad meningsbärande enhet bakåt till det 
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ursprungliga sammanhanget i intervjutexten. Slutligen hade 158 stycken meningsbärande 

enheter utkristalliserats. För att öka trovärdigheten i studien läste handledaren igenom alla 

steg som ovan är beskrivna utifrån den första intervjun och handledaren ansåg att 

kondenseringen gått korrekt till väga. De kondenserade meningsbärande enheterna skrevs ut 

och klipptes isär en och en och lades ut på ett golv för att ge en överblick. Därefter fick var 

och en av de kondenserade meningsbärande enheterna en kod (Tabell 1) och kategorier

bildades, vilket ledde fram till resultatet.

Tabell 1 Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod
Det var svårt att diskutera med henne
för först sa hon en sak och sen
ändrade hon sig utifrån vad han sagt

Hon ändrade sina beslut
utifrån vad pappan sa

Pappan bestämde

Men ändå det här att han har
möjlighet att vara hemma vissa dagar
när det gäller det här om det ska
komma hjälpmedel eller om det ska
vara hembesök eller komma folk
från kommunen det är bara att ringa
så ställer han upp direkt så han är
väldigt öppen

Han ställde upp och var
öppen, det var bara att
ringa

Ställa upp

Men nu inser han att nu måste jag ta
itu med det eftersom att det inte går
att komma upp på övervåningen och
hon vill ju gärna hem så fort som
möjligt på permission

Sambon inser att han måste
ta tag i saker så hon kan
komma hem på permission

Ordna praktiskt

Det tror jag är jätteviktigt att få visa
upp sig för någon och att hon är
fräsch då hon kommer och att vi
tror på henne

Hon vill bli sedd och
bekräftad

Bekräftelse

Etiska överväganden

Studien godkändes av regionala etikprövningsnämnden i Lund 2005-12-15. Alla 

intervjupersoner informerades om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som 

helst under studien utan att någon orsak behövde anges. Informationen behandlades 

konfidentiellt och det är endast intervjuaren som haft tillgång till uppgifter om 

intervjupersonerna. Författaren till denna studie har endast haft tillgång till de avidentifierade

och färdigt utskrivna intervjutexterna. I den färdiga studien garanterades alla intervjuade 

arbetsterapeuter anonymitet och ingen av de klienter som arbetsterapeuterna berättade om 
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skulle kunna identifieras. Nyttan med studien var att resultatet kunde tillföra ny kunskap inom 

området. Risken med studien var att intervjusituationen kunde kännas obekväm när 

intervjupersonerna visste om att intervjun spelades in. Intervjuaren ansåg dock att nyttan 

övervägde riskerna och beslutade sig därför för att genomföra intervjuerna.

Resultat

Analysen av intervjuerna resulterade i fyra kategorier som beskriver arbetsterapeuternas 

erfarenheter av det sociala nätverkets betydelse i rehabiliteringsprocessen för kvinnor med 

förvärvad ryggmärgsskada. Dessa fyra kategorier fick namnen; ”Stöd och förståelse från det 

sociala nätverket”, ”Motivation till rehabilitering genom det sociala nätverket”, ” Lära sig att 

utföra aktiviteter på ett nytt sätt genom det sociala nätverket” och ” Stöd från det sociala 

nätverket med aktiviteter”.

Resultatet visar att arbetsterapeuterna såg att det fanns olika sorters stöd som var av betydelse 

för kvinnorna i deras rehabilitering. Stödet kom från både familj, vänner, kollegor, 

professionella och från samhället. I flertalet av fallen var det sociala stödet positivt men det 

fanns även en negativ aspekt där intentionen och effekten av stödet inte överensstämde.

Nedan följer en närmare presentation av alla fyra kategorier.

Stöd och förståelse från det sociala nätverket

Kategorin beskriver det sociala stödet och förståelsen som arbetsterapeuterna såg runt 

omkring kvinnorna under deras rehabilitering från deras sociala nätverk.

Familjekonstellationerna såg olika ut i de fallen arbetsterapeuterna berättade om men tydligt 

var att de som hade familj också upplevde ett stort stöd av personerna i familjen och de som 

inte hade någon familj i den vedertagna bemärkelsen fick stöd från andra nära personer. De 

som hade en familj fick också stöd från andra personer men familjemedlemmarna stod dem 

närmast. Arbetsterapeuterna upplevde att personerna som gav kvinnorna stöd även visade att 

de förstod dem genom att vara närvarande under rehabiliteringen och besöka dem och följa 

med på behandlingar och träning. Om de inte hade haft en förståelse för kvinnorna och deras 

situation så hade de inte funnits där, så stödet och förståelsen gick hand i hand och kom från 

flera håll. Dels var det vänner som tog kontakt med kvinnorna men kvinnorna sökte också 

kontakt med sina vänner och fick stöd av dem. Det kunde vara allt från att få goda råd och 

besök till att umgås på permissionerna och göra roliga saker. Kollegor och chefer på 
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arbetsplatser hörde av sig och ville veta hur det gick och om de kunde göra något för att 

underlätta vilket av arbetsterapeuterna upplevdes som en förståelse för situationen. Andra 

släktingar som barnbarn, svärdöttrar, svärsöner samt vänner och grannar fanns också med och 

stöttade på olika sätt. De kvinnorna som hade en partner hade det största stödet och 

förståelsen från dessa. De var med i rehabiliteringen genom att de följde med på 

träningstillfällen och undersökningar där de visade sin förståelse, sitt intresse och gav sitt 

stöd. En av männen var exempelvis med och filmade vid ett träningstillfälle i en 

kökssituation. Han ville filma den stora händelsen när kvinnan tog ett steg framåt i 

rehabiliteringen, han gav sitt stöd och bekräftade för kvinnan att han tyckte att det var viktigt 

fast framsteget just då bara var en liten del i hennes rehabiliteringsprocess. 

En negativ aspekt av stöd och förståelse var enligt arbetsterapeuterna när stödet från personer 

i kvinnornas nätverk tog fel proportion och inte längre var stödjande. Personer runt omkring 

kvinnorna ville bara väl men det blev också så att de ställde upp och gick för långt av ren 

välvilja och gjorde sådant som kvinnorna själva kunde ha gjort. De tog över vissa aktiviteter 

och blev ”springschasar” åt kvinnorna. Det blev ett stöd som gick för långt och

arbetsterapeuterna värderade det inte som positivt att anhöriga gjorde saker för kvinnorna 

innan de själva ens hade prövat då det hindrade kvinnornas utveckling under rehabiliteringen. 

När de anhöriga umgicks mycket med kvinnorna kunde det lätt kunde bli så här och då 

försökte arbetsterapeuterna göra både kvinnorna och de anhöriga uppmärksamma på detta

genom att samtala med dem. Vissa kvinnor hade dock anhöriga som gav sitt stöd på ett bra 

sätt och även satte gränser i vad de var villiga att hjälpa till med. En kvinna hade en mamma 

som var ett bra stöd och som uppmuntrade kvinnan i att bli självständig och utföra så mycket 

som möjligt själv och om det inte visade sig möjligt så hjälpte hon till;

inför permission så åkte vi hem till henne och hon rullade runt i bostaden och 

kollade var hon kunde ta sig fram och så där och mamman sa att det kan du 

fixa själv så mamman ställde positiva krav på henne va men när hon verkligen 

behövde hjälp så stöttade mamman henne men inte så att mamman gick runt 

och tillrättalade allting utan tvärt om

Mamman visade att hon fanns där som ett stöd och hon visade även förståelse när hon förstod 

att hon inte gjorde sin dotter någon tjänst genom att tillrättalägga miljön hela tiden.
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Handläggare och andra professionella inom kommunen spelade också en roll för kvinnornas 

rehabilitering genom deras stöd och förståelse. De var med på möten, vid hembesök och 

permissioner för att sätta sig in i behoven av bostadsanpassningar som var aktuella. I många

fall föll det väl ut och kommunen kunde stödja kvinnorna i deras krav på och behov av 

anpassningar men ibland fanns inte förståelsen hos hantverkare eller handläggare och 

ärendena drog ut på tiden när de båda parterna såg olika på vilka anpassningar som var 

nödvändiga. Nedanstående citat speglar hur det kan upplevas när personer som arbetar för 

olika huvudmän möts och ska lösa en situation, när personerna inte riktigt har samma åsikt 

och har svårt att förstå varandra;

Då vi hade vårt första möte med kommunen om dess hemtjänstpersonal så blev 

det ganska trist stämning på grund av de personer som var med från 

kommunen biståndshandläggare och vilka andra som fanns med som hade vad 

ska jag säga ganska en ganska respektlös inställning till en annan människa 

egentligen sånt som man känner och märker i sättet hur de tilltalar en och 

ställde den här damen i fråga lite mot väggen och frågade varför hon inte 

kunde göra det och det och det exempelvis att klä sig själv som vi hade tränat 

jättemycket på

Enligt arbetsterapeuterna var rehabiliteringspersonalen en stor trygghet för kvinnorna och de 

gav dem mycket stöd och de utvecklade oftast en bra relation. När kvinnorna åkte hem så 

kände de att de alltid kunde återkomma till avdelningen för att få hjälp och stöd med sådant 

som de inte själva kunde hantera i sin vardag.

Motivation till rehabilitering genom det sociala nätverket

Denna kategori handlar om den motivation kvinnorna behövde för att gå vidare i 

rehabiliteringsprocessen, orka delta i träning och i de dagliga aktiviteterna och vilken 

betydelse det sociala nätverket hade för detta. Enligt arbetsterapeuterna hittade vissa kvinnor 

motivationen ganska snabbt medan andra behövde mer hjälp och vägledning för att kunna se 

framåt igen och klara av att delta i aktivitet och rehabilitering. Att få kontakt med 

Rekryteringsgruppen (en ideell förening som bland annat sysslar med uppsökande verksamhet 

till ryggmärgsskadade personer för att hjälpa dem att hitta ett tillfredsställande förhållningssätt 

till sin skada) var positivt då kvinnorna, när de träffade andra skadade, motiverades när de såg 

att det var möjligt att leva ett självständigt liv. Arbetsterapeuterna själva stod för en stor del av 
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motiveringsarbetet med kvinnorna när de exempelvis försökte locka med dem på olika 

aktiviteter och träningstillfällen under rehabiliteringen. Det gällde att ta allt i rätt takt och inte 

ha för bråttom. Vissa behövde först få bearbeta det som hade hänt genom samtal med kuratorn 

innan de kunde gå vidare och motiveras att exempelvis utföra matlagning och andra 

hushållsaktiviteter igen. Samtalen med kuratorn sågs också som en del av motivationsarbetet.

Arbetsterapeuterna berättade att många kvinnor såg det som omöjligt att kunna klara av 

aktiviteter de tidigare utfört och behövde mycket motivation för att våga prova på olika 

aktiviteter och i vissa fall träna in ett förändrat utförande av dessa aktiviteter. Det som sågs

motiverande för dem var att de genom denna träning kunde åka på permission för att så 

småningom skrivas ut. Att tillsammans med rehabiliteringspersonalen sätta upp tydliga mål 

var också en del av motiveringen som arbetsterapeuterna stod för. När det fanns ett mål att 

jobba mot var det mycket lättare att hålla motivationen uppe. En kvinna motiverades av att 

hon hade en partner hemma och ville hem på permission så fort som möjligt. Alla kvinnor 

hade inte lika bra stöd från sitt sociala nätverk så då blev avdelningspersonalen än viktigare

för motivationen. En arbetsterapeut återgav vad en av kvinnorna hade sagt, ”det var precis 

rätt att nån puttade mig utför stupet men jag kan flyga så att det var lugnt”. Den kvinnan 

behövde extra motivation för att komma igen då hon var rädd att åka hem. 

Rehabiliteringspersonalen fick jobba med att motivera henne och ta reda på vad det var som 

upplevdes svårt att hantera och så arbeta med det. Samma arbetsterapeut som ovan citerade 

kvinnan sa även följande;

alltså hon var tacksam för det vi gjort även om vi utsatte henne för nånting 

jobbigt för hon sa det att jag kände hela tiden att jag kan alltid komma tillbaka 

hit och det säger hon fortfarande att skiter sig nånting så kommer jag (…) så 

jag tror att hon kände att hon hade väldigt gott stöd och att hon litade på 

människorna i teamet

Några kvinnor tillverkade presenter på arbetsterapin för att ge bort till personer i sitt nätverk 

och då var det motiverande bara att ha någon att ge presenter åt. Målet att skapa någonting att 

ge bort som present ledde till sysselsättning under rehabiliteringen och sysselsättningen blev i 

sin tur träning för exempelvis händerna. En kvinna motiverades att komma hem före jul för att 

hinna ställa i ordning den nya bostaden och framförallt dotterns nya rum. Det var hennes mål 

att vara klar för utskrivning före jul. När motivationsarbetet inte gick som önskat, när det 

sociala nätverkets motivation inte räckte till och kvinnornas egna målsättningar inte kunde nås
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såg arbetsterapeuterna de negativa effekterna. Kvinnorna blev väldigt passiva och kom sig 

inte för att ta tag i något särskilt under dagarna. De fick ett minskat nätverk och förlorade 

viktiga aktiviteter. Många hade inte viljan eller orken att hålla kontakten med de 

professionella heller och livet började mest att kretsade kring exempelvis hemtjänstens besök.

Lära sig att utföra aktiviteter på ett nytt sätt genom det sociala nätverket

Arbetsterapeuterna såg att det sociala nätverket på olika sätt lärde ut nya sätt att utföra 

aktivitet på för att kvinnorna skulle kunna anpassa sig till sin vardag och klara sig så 

självständigt som möjligt. För detta behövdes träning och stöd från personer som var insatta i 

hur det är att leva med ett funktionshinder, men även stöd från familj, vänner och

professionella för att mentalt bearbeta vad det innebär att leva med en ryggmärgsskada och 

kunna anpassa sig till rådande omständigheter. Att få en ryggmärgsskada är ett stort trauma 

och arbetsterapeuterna återgav att kuratorerna och psykologerna arbetade med att stödja 

kvinnorna att mentalt bearbeta vad som hade hänt och försökte hjälpa dem att gå vidare. De 

behövde prata mycket för att kunna hantera allt det nya. I vissa fall var det fråga om en olycka 

och ett akut insjuknande medan det i vissa fall handlade om ett långsammare förlopp av 

förmågor som föll bort. Den mentala träningen var enligt arbetsterapeuterna viktig och 

betydelsefull för utkomsten av hela rehabiliteringsprocessen och lade grunden för hur 

kvinnorna såg på sig själva och sitt förändrade sätt att kunna fungera.

Rehabiliteringspersonalen som bestod av arbetsterapeuter och sjukgymnaster, men även andra 

professioner, stod för en stor del av träningen för att kvinnorna så småningom skulle kunna 

återgå till vardagslivet och kunna fungera så obehindrat som möjligt;

jag vet att hon tränade oerhört mycket med sjukgymnasten med just 

förflyttningar och det här att kunna ta sig från rullstol till bilsäte för att kunna 

åka ut på utflykter och kunna göra dom här turerna som de var vana vid att 

göra då och hon kunde dom här sakerna

Arbetsterapeuterna beskrev betydelsen av att rehabiliteringspersonalen lärde ut nya sätt att 

utföra samma aktiviteter som förut, alltså att lära kvinnorna att kompensera för sina 

funktionsnedsättningar och därigenom stödja dem till att hitta nya vägar, men även att träna 

upp gamla förmågor för att kunna fortsätta med samma saker som tidigare. En av 

arbetsterapeuterna sa ” vårt jobb är att överföra ansvar, att lämna över efter hand, att vi finns 
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här men för att man ska klara sig hemma måste man klara sig här också”. Arbetsterapeuterna 

berättade att många kvinnor även sökte råd och lärdom av andra personer med

funktionsnedsättning till exempel genom att chatta på Internet. En kvinna tog exempelvis en 

kontakt för att få lära sig hur hon skulle kunna rida på en häst igen. Rekryteringsgruppen och 

personer där som sysslade med uppsökande verksamhet framhölls också som betydelsefulla 

för att kvinnorna skulle lära sig att utföra aktiviteter på nya sätt. Rehabiliteringsenheten 

besöktes även av en man med ryggmärgsskada som visade förflyttning i och ur bil och hur 

man lyfter rullstolen för att det ska gå så smidigt som möjligt. Två av kvinnorna som 

arbetsterapeuterna berättade om var inlagda samtidigt och de lärde varandra mycket. Där såg 

arbetsterapeuterna tydligt hur två personer som hade ungefär samma funktionshinder kunde 

stödja varandra att lära sig nya sätt att utföra aktiviteter. De var i ungefär samma ålder och de 

delade rum. De åkte ut på stan för att shoppa och se hur det var att ta sig fram på kullersten,

över trottoarkanter, ta ut pengar och liknande och de pratade mycket med varandra och utbytte 

erfarenheter för att komma framåt i sin utveckling och lära sig nya sätt för att kunna utföra 

samma aktiviteter som tidigare.

Stöd från det sociala nätverket med aktiviteter

Efter ryggmärgsskadan kunde inte kvinnorna utföra aktiviteter på det sätt de tidigare hade 

gjort. Arbetsterapeuterna såg att de var tvungna att få hjälp med vissa praktiska göromål i 

deras vardag avseende aktiviteter som tidigare varit kända och nya aktiviteter som exempelvis 

flytt och inköp av nya möbler. Efter skadan ökade kvinnornas behov av stöd med 

aktivitetsutförande för att lösa problem som uppstod i deras vardag. De fick stöd av det 

sociala nätverket med att utföra både nya och gamla aktiviteter, helt eller delvis. Några av 

kvinnorna fick personliga assistenter eller hemtjänst som hjälpte dem att utföra vissa

boendeaktiviteter i hemmet eller hjälpte dem i den personliga vården som exempelvis med

förflyttningar. Kvinnorna kunde fortfarande vara delaktiga och utföra flera moment själva,

men behövde hjälp för att kunna slutföra hela aktiviteten. Även grannar ställde upp och 

hjälpte till med aktiviteter som kvinnorna inte längre kunde utföra självständigt. Föräldrar och 

partners tog över mycket av aktiviteterna som utfördes i hemmet. Dels under den tiden 

kvinnorna befann sig på sjukhuset men även efteråt. Över lag var kvinnornas partners väldigt 

flexibla och villiga att göra förändringar i den fysiska miljön i hemmet och ändra på 

vardagliga rutiner för att det skulle underlätta för kvinnorna att fortsätta utföra vissa 

aktiviteter självständigt och även underlätta för dem i de fall när de fortfarande kunde utföra 

aktiviteten men med ett förändrat aktivitetsutförande; 
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men nu inser han ju att nu måste jag ta itu med det eftersom att det inte går att 

komma upp på övervåningen och hon vill ju gärna hem så fort som möjligt på 

permission och så att man får inreda det stora vardagsrummet med säng och 

så vidare så länge innan man ser hur det ska bli och då och de har vad ska jag 

säga en rätt bra relation tillsammans och han pratar om saker och ting och 

han verkar väldigt stöttande och på henne och så att vi löser dom här sakerna

Männen var, enligt arbetsterapeuterna, öppna och kom med egna förslag, lösningar på 

problem och såg möjligheter istället för hinder för kvinnorna att fortsätta vara delaktiga i 

aktiviteter. Kuratorerna ställde också upp praktiskt och hjälpte till att hitta lämpliga bostäder 

för de kvinnor som var tvungna att flytta på grund av att den fysiska miljön blev för 

hindrande;

Det var alla gemensamt vi satt väl alla ned här och hur ska detta gå till och då 

sa väl kuratorn att jag kan ta dom och dom kontakterna och dottern sa att jag 

ska se vad jag kan göra och den här kvinnan sa då att då koncentrerar jag mig 

mer på att lära mig och sköta mig själv

Arbetsterapeuterna ansåg att det var betydelsefullt för kvinnorna att få så mycket stöd med

utförandet av aktiviteter eftersom de kunde koncentrera sig på sig själva och rehabiliteringen. 

Föräldrar, barn, svärsöner och barnbarn fanns exempelvis med för att hjälpa till när kvinnorna 

skulle byta bostad och köpa nya möbler. Det fanns också aktiviteter som kvinnorna inte längre

kunde utföra på grund av ryggmärgsskadan. I dessa aktiviteter kom personer i det sociala 

nätverket att gå in och ta över. Det var dock arbetsterapeuternas erfarenheter att det inte alltid 

var positivt för kvinnorna att överlåta till någon annan att utföra aktiviteterna. Att inte längre 

vara självständig var ett hårt slag och det sättet vissa aktiviteter togs över på och utfördes av 

någon anhörig uppskattades inte alltid. Kvinnorna själva ville att aktiviteten skulle utföras på 

ett annat sätt och de blev oroliga och uppjagade när de inte själva hade kontrollen. Kvinnorna 

avslutade vissa relationer som blev för påfrestande i deras rehabilitering när de fick lägga för 

mycket energi på att få andra att förstå dem. Arbetsterapeuterna lyfte fram att stödet med att 

utföra aktiviteter från det sociala nätverket ibland gick för långt och att det slutade med att 

kvinnorna gav upp och lät andra utföra aktiviteterna på ett sätt som de inte egentligen var 

tillfredsställda med. De slutade kämpa för sina egna åsikter om hur saker skulle vara och 
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skötas och överlät allt åt den dominante anhörige som då fick ta över vissa beslut och sköta

allt på sitt sätt hellre än att kvinnorna tog konflikterna. Det gjorde att arbetsterapeuten och de 

övriga i teamen fick jobba lite extra med kvinnorna och försöka få dem att kämpa för sin 

självständighet och bestämma hur de ville ha det och försöka få dem att förstå att det inte är 

de anhöriga som ska leva deras liv, att de har olika utgångspunkter och intressen som styr.

Resultatdiskussion

Resultatet i studien visar att arbetsterapeuternas erfarenheter är att de ryggmärgsskadade 

kvinnorna upplever ett stöd från det sociala nätverket. Stödet övergår ibland till att bli negativt 

när det sociala nätverket hindrar kvinnorna i deras utveckling. Arbetsterapeuterna såg också 

att det sociala nätverket motiverade kvinnorna under rehabiliteringen samt var ett stöd vid 

nyinlärning av aktivitetsutförande och vid utförande av aktiviteter som kvinnorna tidigare 

utfört självständigt.

I den aktuella studien framkom att arbetsterapeuterna såg att de kvinnor som hade en familj 

upplevde ett stort stöd av personerna i familjen och de som inte hade någon familj fick stöd 

från andra nära personer. De kvinnorna som hade en partner hade enligt arbetsterapeuterna det 

största stödet och förståelsen från dem. Detta resultat styrks av McColl’s (1995) studie som 

visar att en stor del av stödet från det sociala nätverket hos personer med funktionshinder 

kommer från en enda person som också är en närstående person. Vidare säger McColl att den 

person som ger det största stödet är föräldrar, maka/make och syskon vilket stämmer överens 

med resultatet i den aktuella studien. Resultatet visar även en negativ aspekt av stöd när stödet 

blir hindrade för kvinnorna i sin utveckling under rehabiliteringen. I sin forskning om

ryggmärgsskadade personer har McColl (1995) också sett en negativ aspekt av stöd då det är 

hjälpande men samtidigt förstärker beroendet av andra. En annan studie om kvinnor med 

ryggmärgsskada framhåller liknande resultat som visar att stödet kan övergå till att bli 

negativt och leda till aktivitetsinskränkning (Isaksson et al., 2007). Detta stödjer resultatet i 

den aktuella studien som visar att stödet kan medföra en inskränkning i aktivitetsutförande för 

den personen som erhåller mycket stöd. 

Kvinnorna i den aktuella studien behövde, enligt arbetsterapeuterna, motivation för att kunna 

se framåt igen och för att delta i rehabiliteringen och i aktivitet. Betydelsen av motivation 

framkommer även i andra studier som beskriver dess betydelse för rehabilitering efter en 
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ryggmärgsskada (Isaksson, Lexell & Skär, 2007). Vidare hur det sociala nätverket motiverar 

ryggmärgsskadade personer till att fortfarande vara sig själva och fortsätta med aktiviteter 

som de tidigare utfört och deltagit i (Ward, Mitchell & Price, 2007) samt att det sociala 

nätverket har en stor inverkan på aktivitetsnivån vid rehabiliteringen (Wade, 2001).

Resultatet visade även att det var motiverande för kvinnorna att träffa andra skadade och se att 

det är möjligt att leva självständigt. Wahman, Biguet och Levi (2005) beskriver att särskilt 

ryggmärgsskadade personer som är nyskadade upplever det betydelsefullt att träffa personer 

med ryggmärgsskada som har varit skadade en längre tid. Gill (1999) såg i sin studie att för 

att kunna anpassa sig efter en ryggmärgsskada så spelar det sociala nätverkets stöd en vital 

roll i anpassningsprocessen då det bidrar med motivation. Att åter motiveras till att integreras 

i samhället är en process som innehåller utbildning och rådgivning. Med utbildning avses att 

lära sig att utföra dagliga aktiviteter och andra uppgifter. Detta överensstämmer med den 

aktuella studiens resultat som visar att arbetsterapeuterna själva stod för en stor del av 

motiveringsarbetet med kvinnorna och även tränade dem i dagliga aktiviteter. Enligt Guidetti 

och Tham (2002) är den första utmaningen för en arbetsterapeut att hitta rätta vägen för att 

motivera en person att träna i personlig vård. De lyfter även strategier som arbetsterapeuter 

använder i sitt arbete med motivering och träning som överensstämmer med hur 

arbetsterapeuterna i den aktuella studien jobbade med de ryggmärgsskadade kvinnorna.

I den aktuella studien framkom att rehabiliteringspersonalen var ett stöd för kvinnorna att 

försöka återfå förmågor och för att kompensera för sitt funktionshinder och hitta nya sätt att 

utföra aktiviteter på. Guidetti och Tham (2002) beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av att 

träna personer med ryggmärgsskada i personlig vård. Deras studie framhåller hur 

arbetsterapeuterna jobbar för att skapa de rätta förutsättningarna för träningen och att 

rehabiliteringspersonalen i och med detta upplevs som ett stöd i rehabiliteringen vilket 

överensstämmer med resultatet i den aktuella studien. Det ger en implikation för att 

arbetsterapeuternas arbete med träning i personlig vård är viktig och betydelsefull för 

personer med ryggmärgsskada. Arbetsterapeutisk litteratur (Fisher, 1998; Gray, 1998; 

Trombly, 1995) framhåller metoder för att förbättra den nedsatta förmågan, lära sig nya 

strategier eller kompensera för funktionsnedsättningar. Vidare att den fysiska och sociala 

miljön måste anpassas för att stödja den funktionshindrade individen, vilket även resultatet i 

denna studie visar. Ward, Mitchell och Price (2007) belyser i sin studie hur arbetsterapeuter 

arbetar med ryggmärgsskadade personer för att åstadkomma ett förändrat aktivitetsutförande 

vilket även är en del av den aktuella studiens resultat. Arbetsterapeuterna i den aktuella 
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studien framhöll att råd och stöd av andra funktionshindrade personer hade en betydelse för 

att lära sig nya sätt att utföra aktiviteter. McColl (1995) nämner också vikten av stöd från 

personer med samma funktionshinder vilket även visar sig i en annan studie där de 

ryggmärgsskadade kvinnorna lyfter fram kontakten med andra funktionshindrade som 

meningsfull (Isaksson, Skär & Lexell, 2005) Dessa två ovan nämnda studier stärker resultatet 

i den aktuella studien då de visar att funktionshindrade personer har en betydelse för varandra 

då det gäller att lära sig ett nytt aktivitetsutförande. 

Stöd av det sociala nätverket med att utföra både nya och gamla aktiviteter, helt eller delvis

var också en aspekt som framhölls som betydelsefull av arbetsterapeuterna i den aktuella 

studien. I en studie om kvinnors upplevelse av förändringar i det sociala nätverket efter en 

ryggmärgsskada framkom det att kvinnorna upplevde att de behövde stöd av det sociala 

nätverket för att utföra meningsfulla dagliga aktiviteter (Isaksson, Skär & Lexell, 2005). De 

båda studierna stärker varandras resultat då både kvinnorna själva och arbetsterapeuterna 

framhåller att det sociala nätverket stödjer kvinnornas utförande av aktivitet. Även andra 

studier har visat att det sociala nätverkets stöd är kopplat till sysselsättning och att stöd från 

det sociala nätverket är viktigt för en lyckad rehabilitering för funktionshindrade personer 

(Fougeyrollas et. al, 1998; Krause, Kemp & Coker 2000; Law, Steinwender & LeClair, 1998; 

Li & Moore, 1998; Tzonichaki & Kleftaras, 2002; Wade 2001). Andra studier beskriver också 

att det finns aktiviteter som ryggmärgsskadade kvinnor inte längre kan utföra som personer i 

det sociala nätverket får ta över (Isaksson, Lexell & Skär, 2007; Isaksson, Skär & Lexell, 

2005). Arbetsterapeuterna i den aktuella studien framhöll att partners var väldigt flexibla och 

villiga att göra förändringar i hemmet samt ändra på vardagliga rutiner för att det skulle 

underlätta för kvinnorna att fortsätta utföra vissa aktiviteter självständigt och även underlätta 

för dem i de fall när de fortfarande kunde utföra aktiviteten men med ett förändrat 

aktivitetsutförande. Isaksson, Skär och Lexell’s (2005) studie visade också att kvinnorna 

samarbetade mycket med sina partners och familjemedlemmar när det gällde 

hushållsaktiviteter. I den aktuella studien framhöll arbetsterapeuterna att kvinnorna överlät 

vissa aktiviteter åt andra trots att de inte egentligen var nöjda med detta men gjorde det för att 

undvika konflikter om hur aktiviteterna skulle utföras. I en studie (Isaksson et al., 2007) om 

hur ryggmärgsskadade kvinnor återfår delaktighet i aktivitet visar resultatet att kvinnorna i 

nära anslutning till när de får sin ryggmärgsskada undviker konflikter men senare återfår sin 

delaktighet i aktivitet. Detta överensstämmer med den aktuella studien där arbetsterapeuterna 

såg att kvinnorna tidigt efter skadan undvek vissa konflikter. 
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Metoddiskussion

Den kvalitativa metoden som valdes för att besvara studiens syfte fungerade väl och resultatet 

har gett en ökad förståelse för arbetsterapeuters erfarenheter av det sociala nätverkets 

betydelse. Kvalitativ design var en lämplig metod då författaren hade som avsikt att beskriva 

arbetsterapeuters erfarenheter för att erhålla förståelse för ett område. En kvalitativ metod 

genererar information av olika karaktär och forskaren erhåller erfarenheter för att beskriva 

innebörden av vad den intervjuade uttryckt (Kvale, 1997). 

Urvalet av undersökningsgruppen skedde genom ändamålsenligt urval. En svaghet med 

studien är att endast fyra personer ingick i studien då Holloway och Wheeler (2002) 

framhåller att sex personer är det minsta antalet personer som bör ingå vid en narrativ 

intervjustudie. Det som dock måste tas hänsyn till i denna studie är att det totala insamlade 

datamaterialet bestod av totalt 11 klientfall som ändå får räknas som ett rikt material. 

Kvinnorna som arbetsterapeuterna berättade om hade en ålder mellan 25-80 år vilket kan ses 

som att man får en bredd i materialet men det kan även ses som en stor spridning då endast 

elva kvinnor hamnade inom det spannet. Längden på perioderna som arbetsterapeuterna hade 

träffat kvinnorna som de berättade om framgick inte i alla klientfall men i något av fallen var

perioden kort och aktivitetsdeltagandet var begränsat på grund av restriktioner. Detta kan ses 

som en nackdel då arbetsterapeuten inte träffade kvinnan särskilt länge. En av kvinnorna hade 

haft tre arbetsterapeuter före den arbetsterapeuten som sedan fick kvinnan som sin patient och 

då hade avslutningstiden. Det var alltså den sista arbetsterapeuten som berättade om den 

kvinnan i ett av sina klientfall. Det inverkar också på hur arbetsterapeuterna upplever 

nätverkets betydelse när de inte har följt hela processen från skadetillfället till hemgången, då 

de inte har kännedom om hela rehabiliteringstiden. Det är också en svaghet med studien att 

det i vissa av klientfallen hade gått lång tid sedan arbetsterapeuterna hade den sista kontakten 

med kvinnorna. I vissa av klientfallen hade det gått mer än två år sedan arbetsterapeuterna 

senast hade kontakt med kvinnorna de berättade om.

Datainsamlingen skedde genom narrativa intervjuer. Narrativt intervjuande bygger på ett 

djupt intresse för ämnet mellan intervjuaren och intervjupersonen vilket kan trigga till en 

berättelse och intervjupersonen ges möjlighet att fritt berätta om sina erfarenheter och 

upplevelser över tid (Holloway & Wheeler, 2002). Författaren till studien anser att narrativ 

intervjumetod passade bra som datainsamlingsmetod för att arbetsterapeuterna fick möjlighet 
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att fritt berätta sin historia och möjlighet gavs för dem att lyfta fram sina erfarenheter och 

reflektioner kring ämnet. En svaghet är att bandspelaren kan ha påverkat att 

arbetsterapeuterna kände sig hämmade under intervjun men en styrka är att genom 

bandinspelningen gick ingen information förlorad, vilket stärker tillförlitligheten i studien 

(Kvale, 1997). En annan styrka med den aktuella studien var att personen som intervjuade 

arbetsterapeuterna är erfaren och har vana av att utföra kvalitativa intervjuer. Därför 

resulterade intervjuerna i ett rikt material som sedan analyserades av forskaren. 

En svaghet med studien är att personen som utförde intervjuerna inte utförde dataanalysen då 

denne person och forskaren inte var samma person. Vid kvalitativa intervjuer är det en stor 

fördel om forskaren själv utför alla eller en hel del av intervjuerna. Minnet är en viktig 

ingrediens vid tolkning och analys. Aldrig så noggranna bandinspelningar, anteckningar och 

eller utskrifter kan helt ersätta de intryck man får vid själva intervjun, ej heller det man ser 

och hör eller "läser mellan raderna". Allt sådant är värdefullt vid analys av data (Trost, 2005).

Dataanalysen skedde i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Den metoden ger stöd i 

att genomarbeta texten på ett noggrant och strukturerat sätt och sker i en fram- och 

tillbakaprocess mellan texten som helhet och delar av texten där grundmaterialet bearbetas i 

olika steg. Detta anser författaren vara helt tydligt även i denna studie vilket kan anses som en 

styrka. Graneheim och Lundman (2004) säger också att det stärker en studies trovärdighet om 

den mest lämpliga metoden för dataanalys används och om de mest passande 

meningsenheterna väljs ut. Under denna studie fick handledaren ta del av dataanalysens alla 

steg från att meningsenheterna valdes ut till att kategorierna bildades och kunde följa detta 

steg för steg och en samstämmighet fanns i vilka meningsenheter handledaren ansåg var 

relevanta. Handledaren medverkade under arbetets gång och olika frågeställningar 

diskuterades med forskaren. Enligt Holloway och Wheeler (2002) förstärks studiens 

trovärdighet då någon annan person som är mer insatt i ämnet medverkar vid analys och 

bearbetning av datamaterialet under studiens gång. Handledaren medverkade även för att öka 

pålitligheten i de koder och kategorier som framkom under bearbetningen av materialet. 

Burnard (1991) menar att om flera personer oberoende av varandra analyserar materialet kan 

resultatets tillförlitlighet stärkas. 

Studiens trovärdighet har även stärkts i resultatdelen där såväl detaljerade exempel som citat 

användes från intervjuutskrifterna. Citat är enligt Kvale (1997) ett sätt att exemplifiera 
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materialet som analyseras. Det är också ett sätt att stärka studiens trovärdighet (Graneheim & 

Lundman, 2004; Holloway & Wheeler, 2002). Graneheim och Lundman (2004) framhåller

också att det är upp till läsaren att avgöra om studien är överförbar till någon annan grupp 

eller annat sammanhang men att författaren kan ge ett utlåtande om sin åsikt. Då endast fyra 

arbetsterapeuter deltog i studien kan inte resultatet generaliseras men författaren kunde ändå 

urskilja mönster och likheter i arbetsterapeuternas berättelser. Enligt Kvale (1997) är inte 

syftet med kvalitativa studier att dra generella slutsatser. Det var inte heller syftet med denna 

studie. 

Konklusion

Studiens resultat visar att arbetsterapeuterna upplever att det sociala nätverket stödjer kvinnor 

med en ryggmärgsskada på olika sätt under deras rehabilitering. Kvinnornas partners var av 

störst betydelse. Att träffa andra funktionshindrade hade också stor betydelse för både 

motivation och för att lära sig att utföra aktiviteter på ett nytt sätt men även 

rehabiliteringspersonal, släkt och vänner var betydande för att kvinnorna skulle lära sig ett 

nytt aktivitetsutförande. Det sociala nätverket framhölls också av arbetsterapeuterna som 

betydelsefullt genom att kvinnorna med stöd från nätverket kunde utföra både nya och gamla 

aktiviteter, helt eller delvis. Det framkom även en negativ aspekt av när personer i det sociala 

nätverket tog över aktiviteter som gjorde att kvinnorna hindrades i sin egen rehabilitering. 

Studien visar således att stöd från det sociala nätverket både kan skapa förutsättningar för 

rehabiliteringsprocessen men även hindra den. Studien tillför kunskap som 

rehabiliteringspersonal kan ha nytta av att känna till när de arbetar med den sociala miljön 

runt personer med ryggmärgsskada eller andra personer som får en liknande plötslig skada 

som påverkar deras vardag. Det är viktigt för alla som jobbar med rehabilitering av människor 

med funktionshinder att känna till vad som stödjer och hindrar rehabiliteringen. Denna studie 

som har inriktat sig på kvinnor med ryggmärgsskada framhåller hur arbetsterapeuterna ser på 

det sociala nätverkets betydelse. Tidigare studier har fokuserats på kvinnornas egna 

upplevelser och denna aktuella studie bidrar därför med ytterligare ett perspektiv –

arbetsterapeutens. Att flera studier med olika perspektiv pekar på samma resultat stärker 

trovärdigheten. Arbetsterapeuter som jobbar med rehabilitering kan dra lärdom från denna 

studies resultat och hitta vägar för, men även undvika fallgropar i arbetet med, att integrera 

det sociala nätverket i rehabiliteringsprocessen för kvinnor med ryggmärgsskada. Att förstå 
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vad som leder till livskvalitet för en ryggmärgsskadad person är viktigt för att kunna omsätta 

den teoretiska kunskapen till praxis.
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