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 Abstrakt 

Spasticitet är det vanligaste symptomet bland personer med en övre motorneuronskada, vilket 

leder till fysiska funktionsnedsättningar, som kan orsak smärta och felställning i 

skelett.Studier har visat att en kombination av behandling med elektrisk stimulering och 

fysisk aktivitet har god effekt vid behandling av spasticitet. Syftet med den föreliggande 

studien var att belysa den totala upplevelsen av elektrisk stimulering vad gäller livskvalitet 

och förmåga till fysisk aktivitet hos personer med spasticitet. Studien har en kvalitativ design, 

och genomfördes genom sex kvalitativa intervjuer (fyra män, och två kvinnor) med användare 

av elektrodress/fria elektroder, i åldrar 5-42 år. Sammanfattningsvis har samtliga respondenter 

fått någon form av positiv effekt av elektrisk stimulering. De mest förekommande effekterna 

var: förbättrad gångfunktion, mindre obehagskänsla i hand/underarm samt bättre 

rörelseekonomi. De vuxna respondenterna i studien upplevde att deras livskvalitet har 

förbättrats. Effekten bör ses mot bakgrund av skadans art och även individernas 

kommunikationsförmåga. Samtliga respondenter har använt sig av elektrisk stimulering i 

högst tre år, vilket är en kort behandlingstid i jämförelse med deras tidigare 

behandlingsmetoder. Studiens resultat visade på upplevelser av ökad fysisk förmåga samt 

ökad livskvalitet hos intervjupersonerna, dock skulle ett större antal deltagare samt mätning 

över längre tid behövas för att dra säkra slutsatser. 

 

Nyckelord: behandling, elektrodress, funktionsnedsättning, förmågor, rörelseekonomi   
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Introduktion 

Spasticitet 

Lance definierade 1980 spasticitet som "en motorisk störning som karaktäriseras av en 

hastighetsberoende ökning av muskeltonus med ökade senreflexer, orsakat av en 

hyperexcitabilitet av sträckreflexen, som en komponent av det övre motorneuronsyndromet". 

Spasticitet är det vanligaste symptomet bland personer som har en övre motorneuronskada, 

Det yttrar sig genom en felaktig muskelspänning, som kan vara för hög eller för låg. 

Spasticitet innebär onormalt förhöjd eller för låg muskeltonus till följd av skada i centrala 

nervsystemet, motoriska hjärnbarken, banorna från motoriska hjärnbarken eller nervbanorna i 

ryggmärgen (Adams & Hicks, 2005). Detta kan uppstå tillföljd av cerebral pares, stroke, MS, 

Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskada samt förvärvad hjärnskada (Smania et al. 2010). 

Spasticitet orsakar störningar i olika kroppsfunktioner och uttrycks genom felaktig 

positionering av leder, överdriven koaktivering av agonist och antagonist, associerade 

rörelser, klonus, stereotypa rörelsesynenergier och onormala sträckreflexer. Med associerade 

rörelser menas medrörelser på grund av att den motsatta hemisfären tagit över motoriken 

vilket innebär att signaler skickas till båda kroppshalvorna. Felaktig positionering av leder 

kan innebära att leden ändrar position från det normala, vilket beror på korta och strama 

muskler (Shumway-Cook & Wollacott, 2010). Överdriven koaktivering av agonist och 

antagonist innebär bland annat att det krävs ökad koncentration för att utföra en rörelse, och 

då antagonisten har felaktig muskelspänning försvåras rörelsen för agonisten. Agonist och 

antagonist är två motsatta muskler, till exempel triceps och biceps i överarm. Antagonisten 

hämmar en rörelse medan agonisten utför den. Associerade reaktioner är ofta beroende med 

graden av spasticitet i samma extremitet 

(http://www.fysioterapi.se/admin/filer/forskningpagar_fysioterapi_11_11.pdf ). 

Klonus kan beskrivas som en ryckning i en muskel till följd av övre motorneuronskada. 

Stereotypa rörelsesynenergier innebär speciella rörelsemönster vid exempelvis gång (Scheker, 

Chesher, & Ramirez, 1999). Vid ryggmärgskada kan spasticitet uppstå om skadan är 

inkomplett, exempelvis om enbart framhornet är skadat. Fram- och bakhornet i ryggmärgen är 

kluster av nervceller som skickar ut motoriska signaler (framhorn) respektive tar emot 

sensorisk information (bakhorn). Skadas endast framhornet i ryggmärgen skapar det en så 

kallad övre motorneuronskada. ÖMS kallas även skador på celler i motorcortex i hjärnan, vars 

cellutskott går just via framhornet i ryggmärgen ut till kroppens muskler. Det är även vanligt 
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med spasticitet i benen vid en komplett ryggmärgsskada i halsryggraden (Lundqvist, muntlig 

kommunikation, 2014-04-29). 

Det största problemet med spasticitet brukar orsakas av onormal sträckreflex – en sträckreflex 

är en reflex som hindrar sträckning av en muskel genom att dra ihop den. Orsaken till detta 

kan delvis bero på att en annan reflex, vid namn reciprok inhibering, inte fungerar optimalt 

vid spasticitet. Reciprok inhibering reglerar antagonistens avslappning då agonisten 

kontraheras, vilket försvårar snabba och dynamiska rörelser. Hos människor med spasticitet är 

sträckmuskeln överdrivet aktiverad, vilket leder till obalans mellan agonist och antagonist 

samt orsakar muskelspänningar. Muskelspänningen är beroende av muskelns längd, motstånd 

och hastighet, d v s varierar beroende på typ av rörelse (Shumway-Cook & Wollacott, 2010). 

Spasticitet ger upphov till muskelsvaghet på grund av att det bland annat krävs mycket mental 

och fysisk energi att utföra en rörelse. Användningen av rätt muskler försvåras och eftersom 

musklerna är korta försvåras rörelseomfånget samt därmed utvecklingen av muskelstyrka. 

Spasticitet leder till en rad fysiska funktionsnedsättningar, exempel på detta kan vara 

förmågan att gå och träna aktivt, men även att utföra vardagliga aktiviteter då individens 

rörelseförmåga och balans påverkas negativt.  Konkret uttrycks spasticitet som minskad 

förmåga att styra handens rörelse och nedsatt balans vid stående, sittande eller gående. 

Individer med spasticitet kan även drabbas av värkproblematik (Mayer, Esquenazi & 

Childers, 1997). Obehandlad spasticitet kan på längre sikt leda till smärta, felställning i 

skelett, skolios och kontrakturer i muskler och leder, vilket innebär att de inte kan användas 

på ett korrekt sätt (Läkartidningen, 2013). 

Metoder för att lindra spasticitet 

Det finns ett flertal metoder för att lindra och minska spasticitet hos de drabbade individerna, 

exempelvis operation, medicinering, sjukgymnastik och elektrisk stimulering. Den sist 

nämnda metoden har fått allt större uppmärksamhet på senare tid, då den till skillnad från 

exempelvis operation och medicinering inte innebär negativa biverkningar eller risk för att 

försämra individens rörelseförmåga (Wright & Granat, 2000). Elektrisk stimulering av 

muskler innebär att en elektrisk ström placeras på det drabbade området. Det finns två 

varianter av elektrisk stimulering och respektive variant används med något olika 

användningsområden. Den ena förkortas med NMES som står för neuromuskulär elektrisk 

stimulering. Denna variant används för att stimulera oaktiverade muskler och strömmen är då 
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relativt stark, vilket framkallar kontraktioner. Den andra varianten förkortas som FES och 

betyder funktionell elektrisk stimulering. Detta är en svagare ström som kan användas 

exempelvis ett par timmar per natt för att stimulera antagonisten till den spastiska muskeln 

och förbättrar individens rörelseomfång (Wright & Granat, 2000). Det finns flera 

benämningar på denna behandlingsmetod, exempelvis elektrisk muskelstimulering (EMS) och 

bara elektrisk stimulering (ES). Alla dessa tillvägagångssätt påminner om varandra och 

hädanefter kommer det i studien bara att använda benämningen ES oavsett metod. 

ES kan fungera som rehabilitering/habilitering för personer med hjärnskador och spasticitet 

enligt fysiologiska studier som har gjorts (Dobkin, 2003; Dorsch & Canning 2006). ES har 

tillämpats på olika sätt och dessa behandlingar kan antingen vara att individens muskler 

stimuleras under en aktivitet, stimulering med lågintensitet under natten eller stimulering 

under kortare tid med en intensitet tillräcklig för att orsaka sammandragning av muskeln. Det 

finns tecken på att en samtidig kombination av ES och fysisk aktivitet har god effekt vid 

behandling av spasticitet (Van der Linden, Hazlewood, Aitchison, Hillman & Robb, 2007; 

Ozer, Chester & Schecker, 2007). 

Studier har visat ett antal olika positiva effekter vid användning av ES på människor med 

spasticitet. En studie av Pearson, Misiaszek & Fouad (1998) visade att ES tillfälligt kan 

framkalla ökad plasticitet. Det innebär att hjärnans formbarhet tillfälligt ökar, vilket i sin tur 

leder till att individen har lättare att lära sig motoriska program. Perez, Fiels-Fote och Floeter 

(2003) visade att behandling med ES på muskler som utför adduktion (rörelse in mot 

kroppen) förbättrade gången för barn med spastisk diplegi (innebärande att nedre extremiteter 

är påverkade). Al-Abdulwahab och Al-Khatrawi (2009) visade att ES kombinerat med Bobath 

metoden kan bidra till att effektivt minska spasticitet hos strokepatienter. Bobath metoden 

används för att lära hjärnskadade patienter att behärska sina okontrollerade, osymmetriska 

rörelser, stelhet och underlätta rörligheten dvs. statistisk kinetiska rörelsemönster och återin-

lärning av förlorade funktioner på den drabbade sidan. Radomsky & Trombly (2008).  Det 

finns tecken att ES i kombination med passiva rörelser kan förbättra gånghastighet hos 

strokepatienter (Bakhtiary & Fatemy, 2008). Vidare rapporterar Yamaguchi med kollegor 

(2011) samt Dorsch och Canning (2006) att man genom ES kan stärka 

styrketräningsförmågan och öka styrkan. Resultaten av träningen blir större. Dessa fynd tyder 

på att det är gynnsamt att komplettera styrkeprogram med ES, och det bör vara en del av 

rehabiliteringen efter stroke. 
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Elektrodress 

Användning av ES innebär att individen får ström genom geléplattor som är utplacerade på 

antagonistmuskeln till den spastiska muskeln, i syfte att antagonisthämning ska uppkomma, 

vilket dämpar spasticiteten. Varje muskel ska ha två plattor med negativ och positiv ström, 

och dessa är i sin tur kopplade med sladdar till en dosa. Detta innerbär att en individ med flera 

spastiska muskler behöver ett antal plattor med många medföljande sladdar, vilket medför 

svårighet att använda denna behandling på ett enkelt och snabbt sätt. Utifrån denna metod har 

det utvecklats en elektrodress, vilket är en dräkt bestående av byxa och jacka med integrerade 

elektroder i tyget. Dessa styrs av en liten kontrollenhet som kopplas till plagget. Dräkten är 

individanpassad och rätt elektroder aktiveras individuellt. Behandlingsmetoden benämns som 

Elektrodress och dräkten som Mollii. Elektrodressen är utvecklad av företaget Intervention 

AB. Inerventionsmetoden bygger på att stimulera antagonisten till den spastiska muskeln med 

svag elektrisk ström i syfte att utlösa en så kallad reciprok inhibering, vilket är en kroppsegen 

reflex som minskar spänningen i den spastiska muskeln (http://www.inervention.se). 

Elektrodress är en relativt ny metod för muskelavslappning för personer med spasticitet, 

oönskade reflexer och stelhet. Den gör det även möjligt att förbättra rörelseomfång och 

funktionsförmåga. Elektrodress syftar till att minska spasticiteten hos användarna och 

därigenom öka möjligheterna att lättare utföra viljemässiga rörelser som att gå, sitta, röra sig 

och optimera handfunktionen. Behandlingen ges också för att minska ofrivilliga rörelser och 

för att förbättra hållning och bålstabilitet (http://www.inervention.se) 

Metoden som används i Mollii är en ny variant av elektrisk stimulering, som är multipel, 

vilket innebär att fler elektroder används samtidigt. Strömstyrkan är 20 hertz/30 

microsekunder och denna frekvens är samma som hjärnan sänder ut och redan finns i 

kroppen. Hjärnan använder mellan 5 och 30 hertz beroende på hur aktiv eller vaken den är. 

Den nya metoden ligger i linje med de normala hjärnaktiviteterna men om man använder den 

för spasticitet på antagonisten till den spastiska muskeln, hämmar den spasticiteten genom 

reciprok inhibering och om man sätter elektroderna på svaga muskler så faciliteras de, så att 

hjärnan får signaler och personer ”hittar” de svagare musklerna. Metoden ger ingen synlig 

kontraktion av muskeln, utan spänningen ligger precis under nivån för att muskeln ska 

kontrahera. Metoden skickar signaler till muskelspolar, ledspolar och huden sensoriskt så att 

de får lagom mycket signaler att skicka vidare till ryggmärgen för att hämma spasticiteten.  

Metoden kan sammantaget beskrivas som multipel funktionell muskelavslappning och 
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multipel funktionell facilitering (av svag muskulatur) (Personlig kommunikation, 2014-03-11, 

Sofie Karlsson, Intervention AB). 

Problemformulering 

Spasticitet innebär inte bara negativa medicinska och fysiska följdverkningar i form av 

obehag och en dålig kroppsupplevelse, utan påverkar även en människas livskvalitet negativt 

och skapar stress i den drabbade individens vardag. Livskvalitet kan definieras som en 

persons värdering av sin fysiska och psykiska hälsa, samt deras tillfredsställelse med sin 

sociala situation (Kelleher, Cardozo & Toozs-Hobson, 1990). Följderna av spasticitet är även 

en minskad förmåga att utöva fysisk aktivitet, vilket i sin tur förvärrar problemet och 

exempelvis kan leda till benskörhet (Adams & Hicks, 2005; Bhimani, Peden, McAlpin & 

Henly, 2012). 

Forskning om ES har visat att det finns tecken på god effekt av användning av elektrisk 

stimulering, men de flesta studier bygger på objektiva mätningar i form av förändringar som 

sker i individens rörlighet, exempelvis handstyrkan, gångförmågan etcetra (Cho, Cho & Song, 

2013;Yamaguchi med kollegor, 2011). Det är dock viktigt att inte bara titta på den objektiva 

effekten eftersom studier t ex visar endast små förbättringar, och tar inte hänsyn till totala 

effekten (holistiska) eller den effekt de små förändringarna har tillsammans. Det finns få 

oberoende studier på effekter av den anpassade och förenklade behandlingsformen som 

elektrodress innebär utifrån individernas subjektiva upplevelse och dess effekt på människors 

välbefinnande. Det behövs därför oberoende, subjektiva studier av upplevelsen av användning 

av elektrodress då den subjektiva upplevelsen kan vara av betydelse trots att de objektiva 

mätningarna har visat på små förbättringar i rörlighet. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den föreliggande studien var att belysa upplevelsen av elektrisk stimulering med 

elektrodress eller fria elektroder vad gäller livskvalitet och förmåga till fysisk aktivitet hos 

personer med spasticitet. 

 

Hur upplever användare av elektrisk stimulering att metoden påverkat livskvalitet och 

förmågan till fysisk aktivitet? 

Andra upplevelser och eventuella skillnader mellan elektrodress och fria elektroder? 
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Metod 

Studiedesign 

Studien genomfördes genom sex kvalitativa intervjuer med personer med spasticitetsproblem 

som använder sig av elektrisk stimulering genom elektrodress eller fria elektroder. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) är utgångspunkten i det kvalitativa perspektivet att ta reda på hur 

människor upplever sin värld och målet är insikt. Den vetenskapsteoretiska ansatsen är 

hermeneutisk och målet är att se helhet och många detaljer för att skapa en djup förståelse av 

ett fenomen. Utgångspunkten är också att det inte finns någon objektiv verklighet utan många 

subjektiva och att syftet inte är att generalisera utifrån de svar intervjuerna gett utan att få en 

djup kunskap om studiens respondenter. Denna design passar syftet med undersökningen då 

syftet var att uppnå en djupare förståelse av ett fåtal personers upplevelser. 

Utgångspunkten är även den induktiva ansatsen, som innebär att man samlar in empiriskt 

material, för att därefter utveckla en modell eller teori, och inte syftar till att samla in empiri 

utifrån ett teoretiskt antagande (hypotes). Detta kännetecknas av en relativt öppen inställning 

vid insamling av empiri och även syftet kan förändras under arbetets gång (Olsson & 

Sörensen, 2011). 

Tillvägagångssätt 

Inledningsvis kontaktades Inervention AB (http://www.inervention.se) som är skapare av 

elektrodressen Mollii och det resulterade i en kontaktperson. Företaget är svenskt och 

grundades 2009 av Fredrik Lundqvist. Inerventions är ett hjälpmedelsföretag som utvecklar, 

tillverkar och säljer hjälpmedlet Mollii. Mollii lanserades på den svenska marknaden som 

medicinteknisk produkt i slutet av 2012. 

Via kontaktperson rekryterades två användare av Mollii för deltagande i studien. De övriga 

respondenter rekryterades via ett forum på Internet som vänder sig till människor med 

spasticitet. Ett informationsbrev skickades till respondenterna med all information inför 

intervjun och därefter fick de ange ett eventuellt deltagande. Brevet skrevs efter modell i 

Olsson och Sörenssen (2011). Därefter bokades tider för intervjuer, som skedde via telefon 

och vid ett tillfälle vid ett personligt möte. Samtliga intervjuer bandades efter respondenternas 

godkännande. Intervjuerna tog mellan fem och 20 minuter, och skedde i ett tyst, isolerat rum. 

Fem av intervjuerna gjordes per telefon, och en intervju genomfördes vid ett personligt möte. 

Denna intervju genomfördes i ett avskilt rum för att tillgodose kraven på konfidentialitet och 

ge respondenten en lugn miljö. Intervjumaterialet transkriberades därefter ordagrant. 
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Respondenter 

Respondenter till studien valdes utifrån ett antal inklusionskriterier, såväl som exkluderande 

kriterier. Kriterier för inklusion var att personen hade spasticitetsproblem eller var anhörig till 

en person med spasticitetsproblem, att de var användare av elektrisk stimulering genom 

elektrodress/fria elektroder, var svenskspråkiga och att användare/föräldrar till användare 

hade själva sökt sig till metoden.  Kriterier som var exkluderande var användare som 

Inerventions AB hade sökt upp och/eller användare där Inerventions AB sponsrade 

behandlingen. 

I studien deltog fyra män och två kvinnor i åldrarna 5 - 42 år, samtliga uppnådde följande 

kriterier: spasticitetsproblem, användare/föräldrar till användare av elektrodress/fria 

elektroder och svenskspråkighet, se tabell 1 för mer detaljerad information. 

Tabell 1 Respondenternas karaktäristik och skadeproblematik 

Ålder Typ av skada Skadan inträffade (år) Använt ES
1
 sedan 

42 

Vänster unilateral 

spastisk pares på grund 

av stroke2 

1994 Jan, 2014 

31 

Vänster unilateral 

spastisk pares på grund 

av trafikolycka 

2007 Okt, 2012 

16 
Helkroppsförlamning 

på grund av grav CP3 
1998 Feb, 2012 

40 

Ryggmärgsskada vid 

kota på grund av 

fallolycka 

2012 Mars, 2013 

5 

Vänster unilateral 

spastisk pares på grund 

av CP 

2007 Feb, 2012 

5 

Vänster unilateral 

spastisk pares på grund 

av stroke  

2011 2012 

 

 

                                                        
1 Elektrisk stimulering 
2Unilateral spastisk pares betyder halvsidig spastisk förlamning 
3 Cerebral Pares 
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Datainsamling 

Studiens datainsamling gjordes enligt semi-strukturerade intervjuer, utifrån en i förväg 

utarbetad intervjuguide. Intervjuguiden bestod av 16 frågor, som handlade om bland annat typ 

av problem individen har, hur länge denne haft problem, hur länge denne har använt ES eller 

elektrodress samt frågor som berör livskvalitet och förmåga till fysisk aktivitet. Exempel på 

en fråga kan vara ” Hur länge har du använt dig av ES?”, se bilaga 1. Samtliga frågor vara 

öppna, vilket innebär att de fritt kunde besvaras av respondenten med dennes egna ord. Vid 

behov kunde intervjupersonen ställa följdfrågor, för att förtydliga ett svar eller vidareutveckla 

det. 

Dataanalys 

Intervjumaterialet bearbetades och analyserades enligt guidelinjer för tematisk 

innehållsanalys, beskrivet av Graneheim och Lundman (2003). Intervjumaterialet spelades in 

och skrevs ut ordagrant. På så sätt kunde missuppfattningar lättare undvikas. 

Intervjumaterialet skrevs ut i så nära anslutning som möjligt till intervjun. Först lästes 

materialet igenom flera gånger, och därefter letades de meningsbärande enheter fram genom 

kodning av materialet. I denna kodning plockades det väsentliga ut ur intervjumaterialet för 

att besvara studiens syfte. Meningsbärande enheter syftar till att göra textmassan mer 

hanterbar och överskådlig. Efter att de naturliga meningsenheterna, som intervjupersonerna 

uttryckte fastställdes, sammanfördes de till meningskategorier i syfte att göra textmassan mer 

hanterbar och överskådlig. Därefter började framtagning av kategorier och teman i 

intervjuerna, vilket genomfördes genom att samma ämne markerades med en och samma färg, 

exempel grönt för diagnos, röd för tidigare behandling etc. 

Genomgången av materialet resulterade i ett antal kategorier, som sedan sammanfattades som 

ett avgränsat tema utifrån innehåll/ämne i kategorierna. De kategorier som berörde liknande 

ämnen sattes ihop till ett tema. Totalt blev det tre teman och varje tema innefattade mellan tre-

fem underkategorier. Tema ett, problematikens karaktäristik innefattar kategorierna diagnos, 

tidigare behandling och symptom.  Tema 2, behandling med ES, berör kategorierna 

behandlingstid, skillnad mellan Mollii och elektroder samt effekt av användning (positiva och 

negativa). Tema 3, träning, har kategorierna (träning under behandling och möjlighet till 

fysisk aktivitet) och tema fyra, upplevd livskvalitet, innefattar kategorierna vardagssysslor, 

fysisk aktivitet, och mental avslappning/hälsa/stress. Inom respektive kategori söktes det 

därefter i skillnader och likheter, se bilaga 1 för en översikt av dataanalys.  
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Studiens trovärdighet och giltighet 

Författarens förförståelse kan påverka en studies trovärdighet och giltighet genom 

förkunskaper och antaganden om det fenomen som undersöks (Olsson & Sörensen, 2011). I 

det aktuella fallet använder jag själv elektrodress och har positiva erfarenheter. Mina egna 

erfarenheter kan färga hur jag ställer frågor och tolkar svaren. Jag är dock medveten om detta 

och att alla med spasticitet har individuella problem med högst individuella egna erfarenheter. 

Jag har därför varit medveten vid formulering av frågor, genom att ställa så öppna och 

objektiva frågor som möjligt samtidigt som dessa kunde fritt besvaras av respondenterna utan 

någon styrning.  

Etiska övervägande 

Genom säker hantering av insamlad data garanterades respondenterna konfidentialitet, det vill 

säga att identitet och personliga uppgifter inte skulle röjas. Efter avslutad studie kommer de 

inspelade intervjuer att raderas och de förvaras under tiden på en lösenordsskyddad dator för 

ej spridas till obehöriga, och bevara kravet på konfidentialiteten.  I informationsbrevet, samt 

under mötet med respondenterna, informerades det om tystnadsplikten och att deras identitet 

inte skulle röjas. Om obehag under intervjuerna uppstod pressades inte respondenterna utan 

intervjuerna kunde avbrytas vid önskemål utan att ange skäl. Jag valde att intervjua både 

vuxna och barn som använder elektrodressen. Men i de fall där barnen varit under 18 år eller 

oförmögna att själva tala intervjuades deras föräldrar. 
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Resultat 

Problematikens karaktäristik 

Diagnos och symptom 

Intervjuperson 1 (IP1) har grav cp-skada med omfattande utvecklingsstörning. Detta innebär 

att personen har mycket begränsad rörelseförmåga och är rullstolsburen till vardags. IP1 kan 

sitta upp med stöd samt gå i en gångstol. De mest påfallande problemområden är brist i 

finmotorik i benen och händerna, frånvaro av balansförmåga och oförmåga att själv 

exempelvis vända sig i liggande position. Situationen försämrades när IP1 kom i tonåren, då 

kroppen började växa, vilket har lett till större svårigheter att kontrollera kroppen. Personen 

har ständiga ofrivilliga rörelser i hela kroppen och muskelspänning på höger sida, som 

uttrycks genom förvriden kroppsposition: 

  ” / vi har alltid sagt att hon har myror i brallan, hon har små små rörelser i 

kroppen hela tiden”. 

Vidare har personen omfattande benskörhet, som har lett till benbrott och behov av operation. 

IP2 har tetraplegi, vilket är en ryggmärgsskada på kota C2-5 till följd av en fallolycka för 18 

månader sedan. IP2 är i stor utsträckning rörelsehindrad och kan inte gå på grund av skadans 

påverkan på bål, ben och armar. Han har en rotationsförmåga i axel och armar men begränsad 

känsel och rörlighet i armar, fingrar (främst höger lillfinger och pekfinger) samt handleder. 

Han har en viss bålstabilitet dock mycket begränsad samt en viss berörings- och smärtkänsla 

kvar i benen och magen, speciellt på högra sidan.  Den vänstra sidan av kroppen är mer 

drabbad. I utsträckt kroppsposition uppstår en grad av spasticitet och vid spasticitet i bålen 

uppstår andningssvårigheter.  ” / jag kan inte andas när det spänner till i magen” 

IP2 benämner detta som ”sträckspasticitet” och att problemet uppstår när bålen sträcks ut. 

Spasticitet är inte grundproblemet i IP2s funktionshinder till följd av olyckan men har ändå en 

betydande inverkan på det dagliga livet. 

IP3 har en vänstersidig unilateral spastisk pares efter stroke för 18 år sedan. Detta medför en 

hög grad av spasticitet och en daglig omfattande trötthet. IP3 har en ständig tonusökning, som 

leder till spändhet och spasticiteten tar mycket kraft hela tiden. Spasticiteten är ett hinder vid 

utförande av kroppsrörelser då personen får svårighet att använda antagonisten till de 

spastiska musklerna 
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  ” / jag kan inte riktigt utföra mina rörelser på grund av att spasticiteten lägger 

sig i vägen för dom andra musklerna.. som jag vill alltså ska få jobba” 

IP3 har ingen djup- eller ytkänsel på den drabbade sidan. Detta har orsakat problem med värk 

i vänster axel, oförmåga att använda vänster hand och stor risk för överbelastning i hela 

kroppen. 

IP4 har vänstersidig unilateral spastisk pares efter hjärnskada till följd av en bilolycka för fem 

år sedan. Till följd av skadan är IP4 ständigt mycket spänd och spasticiteten är ett hinder i 

utförande av dagliga rutiner, som exempelvis påklädning, vidare berättar IP 4 om skadan 

 ” / kan hindra ja, alltså kunna klä på mig, kliva in i bilar, ur från trångare ställen där 

jag sitter till exempel när jag inte kan böja benet riktigt” 

 IP 4 har uttalade gångsvårigheter i form av en långsam gång och hälta, balansrubbningar, 

vilket innebär bland annat svårigheter att cykla, samt nedsatt styrka i vänster hand.   

IP5 är fem år och därför besvaras frågorna av hans mor. Han har en medfödd vänstersidig 

Unilateral spastisk pares, på grund av en hjärninfarkt under graviditetsveckor 37-40. IP5 har 

en nedsatt användning av vänsterhanden och blir snabbt trött (i jämförelse med andra barn).   

    ” / han blir också väldigt mycket… väldigt snabbt trött om man jämför med barn 

utåt” 

Har varken känsel eller styrka i handen. Skadan påverkar gångförmågan och IP5 har en ryckig 

gång och lite klumpiga rörelser, samt en försämrad balansförmåga. 

IP6 är fem år och därför besvaras frågorna av hans mor. IP6 har en vänstersidig Unilateral 

spastisk pares och fick det på grund av en stroke, så denna skada är en förvärvad hjärnskada. 

Effekten av hjärnskadan varierar från dag till dag, och tar sig uttryck genom sträckspasticitet 

och böjspasticitet. Skadans art är tonusväxlande och detta leder till stora svårigheter att 

kontrollera arm och ben på den vänstra sidan. Under två år har skadan utvecklats från 

spasticitet mot dyskinesi (ofriviliga muskelrörelser). 

 ” / Sen var det där, han är fem år, det är tre år sedan nu, i mars var det tre år 

sedan han fick en stroke och då hade det här rört sig från spasticitet mot mer dyskinesi” 

Den spasticitet som märks är av ganska mild och främst i handen och foten. 

Samtliga respondenter har en övre motorneuronskada, i vissa fall tillföljd av förvärvade 

skador på hjärna eller ryggmärg, i andra fall tillföljd av medfödda skador. I de flesta fallen 
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förekommer spasticitet, i lägre eller högre grad enskilt eller i kombination med andra 

problem. 

Tidigare behandling och dess effekt 

IP1 har fått behandling i form av ridning och massage, som en del av fysisk 

aktivitet/habilitering. De medicinska behandlingarna har bestått av botoxbehandling, som 

dock ej fungerade och resulterade i att IP1 inte kunde röra benen alls.  

 ”/ det enda som hände det var ju att hon, hon fick det i baksidan låret och de 

enda som hände var ju att hon inte rörde benen”. 

En annan medicinsk behandling har varit epilepsimedicin, vilket har dämpat de små 

rörelserna i kroppen något. 

IP2 har fått sjukgymnastik, kontrakturprofylax och använt sig av fria elektroder. 

Sjukgymnastik och kontrakturbehandling gjorde att kroppen blev mjukare. ”Ja ja ja ja, jag 

blev ju mycket mjukare på en gång” 

Behandlingen var dock ej verksam mot spasticiteten och de medföljande obehagen i magen 

och bröstkorgen berättar IP2. 

IP3 har behandlats med traditionell sjukgymnastik, massage, botoxbehandling och TNS 

(elektroterapi). Sjukgymnastik och massage har haft en god effekt.  ”speciellt när psyke och 

fysik är i balans, vilket kräver kompetens hos utföraren.”  IP3 utvecklar vidare 

 ”när det gäller psyke och fysik så är det väldigt tydligt för mig, när jag är i 

psykisk obalans så ökar min spasticitet rejält. Så det ultimata för mig är att vara så 

balanserad som möjligt för att få ut bästa möjliga resultat. Med dräkten blir jag lugnare och 

mår bättre vilket ytterligare påverkar avslappning i muskler och jag kan då röra mig mer!” 

TNS (elektroterapi) blev för IP3 stark effekt i enskilda muskler men aldrig några 

avslappnande effekter, vilket gjorde helhetsupplevelsen obehaglig. Botox har under två år haft 

en mycket god effekt, men denna effekt har på sista tiden avtagit och IP3 har pausat denna 

behandlingsform. 

 IP4 har behandlats med kinesologi tape och k-active tape, vilket är tejp med aktiva 

ingredienser enligt IP4.  Effekten har dock inte varit stor utan det IP4 märkte var en viss 

avslappning i de drabbade områdena. Vidare har respondenten testat botox, och effekten av 

detta upplevdes inte positivt eftersom det är svårt att få en lagom dos. 
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 ”/ botox gillar jag inte alls för det var svårt att få till lagom första gången och 

andra gången fungerade det inte och så gillar jag inte idén, varför döda nåt istället för att 

fixa det?” 

IP 4 tycker inte heller om metoden ur ett psykologiskt perspektiv – att tillsätta ett nervgift i 

kroppen och förlama nerverna.   

IP5 har fått CI-terapi (Constraint-Induced Movement Therapy), vilket innebär att det svaga 

området, exempelvis hand eller arm får arbeta medan den fungerande (starka) armen/handen 

hindras från användning, exempelvis genom en speciell vante. En annan behandling har varit  

konduktiv pedagogik, vilket är ett koncept för att stödja och guida neurologiskt 

funktionsnedsatta personer, exempelvis för att hjälpa dem att lära känna sin kropp och dess 

funktioner.  Detta sker genom rörelse, kommunikation och kognitiv utveckling. Denna 

behandling provade IP5 under en väldigt kort period då han var 3 år gammal och föräldrarna 

såg därför inte någon större effekt. Han hamnade i en grupp där han var den enda som kunde 

springa runt. En tredje behandling har varit traditionell sjukgymnastik. Det har gett en viss 

effekt i kroppsuppfattning. Genom att ”använda roliga grejer ”tvåhands-uppgifter” har 

användandet av den hemiplegiska
4
 handen” utmanats. Sjukgymnastiken har fokuserat mycket 

på simning, där IP5 har utvecklat en god skillnad i balans och kroppsuppfattning.  

 ”Mycket fokus har i sjukgymnastikens regi legat på simning och av det ser vi en 

fantastisk skillnad i balans och kroppsuppfattning” 

I övrigt har IP5 fått behandling i form av ridning en gång i veckan, det har gett honom bättre 

bålstabilitet och fokus.  IP 6 har testat CI-terapi och taktil massage samt stretchning, som IP6 

har fått dagligen.  CI-terapin har gett en mycket god effekt, medan det är svårt att se direkt 

effekt av massagen dock är IP6 inte kort i sina muskler och har god rörlighet. 

Sammanfattningsvis visade sig att respondenterna har tidigare behandlats med bland annat 

med massage, fysisk aktivitet, botox, sjukgymnastik, kontrakturprofylax, konduktiv 

pedagogik, kinesologisk tape, CI-terapi och ortosbehandling. Behandlingarna har ofta satts in 

direkt vid skadans uppkomst. 

Behandling med ES 

se tabell 1. 

                                                        
4 Hemiplegi är den äldre benämningen på unilateral spastisk pares 
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Behandlingstid och användningstid 

IP1 har fått behandling med fria elektroder en timme varannan dag från hösten 2011 (totalt 2 

år) och har använt Mollii sedan hösten 2013, vilket är drygt ett halvår. IP2 har använt fria 

elektroder i 11 månader, och använt Mollii en timme varje morgon sedan februari 2013, drygt 

ett år. IP3 får behandling i en och en halvtimme varannan dag och har använt produkten i tre 

veckor. IP4 får en timmes behandling varannan dag och använder både fria elektroder och 

Mollii. Fria elektroder har använts sedan 2011 och Mollii sedan hösten 2013, ca ett halvår. 

Total användningstid av ES har varit ca tre år.  IP5 fått behandling två gånger i veckan, en och 

en halvtimme åt gången i form av fria elektroder. Användningstiden har varit två år. IP6 får 

behandling med fria elektroder i en och en halv timme vid behov, och har haft fria elektroder i 

två år.   

Sammanfattningsvis visade sig att samtliga respondenter har använt sig av elektrisk 

stimulering i högst tre år, vilket är en kort behandlingstid i jämförelse med tidigare 

behandlingsmetoder. 

Effekter efter användning av elektrodressen Mollii eller fria elektroder 

IP 1 upplever att muskelspänningen har släppt något och det märks efter användning av Mollii 

mycket mer aktivitet i benen. Den tidigare rädslan för att röra sig har släppt lite, vilket kan 

bero på att musklerna inte gör lika ont längre. IP1 brukar mest kommunicera via ljud och 

exempelvis vid smärta brukar hon gråta. Gråten har minskat och hon skiner upp och är mer 

intresserad av vad som händer runtomkring, inte lika inåtvänd, samt visar glädje. 

IP2 upplever att effekten av Mollii har förbättrat möjligheten att sträcka ut kroppen, och det 

ledde till att problem med spasticitet nästan försvann samt att andningsproblemen minskade 

jämfört med tidigare. IP2s spasticitet uppstår främst när bålen blir rak och detta kunde uppstå 

exempelvis när han åkte i rullstol på en grusig väg eller vid något gupp. Efter behandling med 

Mollii upplever IP2 inte samma problem och kan nu åka på olika vägunderlag utan att få 

problem med spasticitet och de medföljande andningsbesvär.  En annan effekt är att IP2 blir 

rörligare i lederna, och detta sker redan efter 15 minuters användande – IP2 menar att ”det 

tror jag är dräktens förtjänst alltså, eller elektroderna”.   

IP3 upplever att hon blir mjukare i kroppen och mer avslappnad, samt får ökad rörlighet  

 ”jag kan lyfta armen över huvudet, det kan jag inte annars till exempel, så den 

tar bort spasticiteten på mig” 
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Behandlingen har även lett till en ökad helhetskänsla i kroppen, vilket innebär att hon blir mer 

medveten om den förlamade sidan (vänster), vilket är både positivt och negativt. 

 ”vilket är jättebra, men det är också väldigt mentalt jobbigt att… då känner jag 

ju verkligen att den inte fungerar” 

IP3 upplever även att dräkten får igång blodcirkulationen, vilket hon upplever mycket positivt 

eftersom kyla förvärrar hennes tillstånd. Dock menar IP3 att effekten var starkare i början av 

behandlingen än den är efter tre veckor men misstänker att dräkten sitter fel just nu men 

tycker att den är i sin helhet mycket bra, bland annat för att man inte är beroende av någon 

annan och kan utföra sin behandling på egen hand. 

IP4 upplever att spasticiteten i benet minskat i och med användandet av elektrodress ”mitt ben 

blir inte lika inåtdraget, jag behöver inte jobba mot spasticiteten”. Han upplever sig också 

”lättare i musklerna” och kan göra renare rörelser och har lättare till avslappning. Balansen 

har gradvis förbättrats men IP4 är osäker på om det beror på elektrodressen. Vänster arm har 

fått bättre funktionsförmåga. Den största effekten märktes i början och har sedan inte varit 

lika märkbar, vilket IP4 upplever som ett minus men anser att elektrodressen i övrigt har 

mycket bra effekt -  ”därför får den 8 av 10 i betyg, för att den har gett, speciellt i början, en 

bra effekt”. 

IP5 har fått en mindre stel och ”ryckig” gång med mjukare rörelser efter användandet av fria 

elektroder. 

 ”gången kan man väl se är mindre ryckig eller vad ska jag säga, den går liksom 

lite mjukare rörelser” 

Sammanfattningsvis visade sig att det har blivit lättare för föräldrarna att sätta på ortoserna, 

vilket är en form av skena som sätts på ben och arm, tillföljd av att kroppsdelarna har blivit 

mindre spänd. Han har också fått en positiv effekt på mage och tarmfunktion. En annan effekt 

är förbättrad munmotorik och vid uppehåll i behandlingen märks en försämring av detta, 

genom att han inte känner matrester i vänster mungipan eller om det rinner saliv.  Balansen 

har förbättrats men IP5:s mor har svårt att avgöra om det beror på de fria elektroderna eller 

andra faktorer. IP6 har blivit mindre spastisk och mera avslappnad. Modern är osäker på om 

det beror på läkning av skadan eller elektroderna. 
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Skillnad i användning mellan ES/Mollii 

IP1 slappnar av mycket fortare med Mollii än med fria elektroder. Mollii upplevs som mer 

effektivt nu eftersom hela kroppen kan behandlas samtidigt och det räcker med en timme. 

Tidigare var det antingen underdelen eller överdelen av kroppen som behandlades, och det tog 

1,5 timme. Vidare upplever IP1 att effekten med Mollii kommer snabbare jämfört med fria 

elektroder. 

IP2 upplever att det är svårare att göra kontrakturprofylaxbehandlingen med de fria 

elektroderna på grund av att klistret försämras och ramlar av huden. Det är lättare med Mollii, 

för då går det att ha hela dressen samtidigt istället för antingen överdel eller underdel. Dräkten 

kan användas varje dag, till skillnad mot fria elektroder där underdelen och överdelen 

behandlades separat. Det är enligt IP2 lättare att kombinera kontrakturprofylaxbehandlingen 

med Mollii än med fria elektroder. 

IP3 har ingen tidigare erfarenhet av fria elektroder, och påbörjade behandling med Mollli 

nyligen (tre veckor) och kan därför ej uttala sig om denna fråga. IP4 upplever att det är lättare 

att träna kondition med fria elektroder, då dressen blir för varm. Upplevde ingen märkbar 

skillnad mellan dressen och elektroderna, men anser att Mollii är enklare att sätta på sig. 

Effekten av själva elektriska stimuleringen upplevs inte olika. IP5 och IP6 har bara använt fria 

elektroder och har därför ingen erfarenhet av Mollii. 

Sammanfattningsvis visade sig att de effekterna av ES och elektrodress som har förekommit 

är generellt en avslappning i de spastiska musklerna, och mindre värk/obehagskänsla, vilket 

rapporteras av majoriteten av respondenterna.  Detta har i sin tur lett till ökad rörlighet och 

förbättrad funktion av de drabbade områdena, exempelvis rapporterar respondenter förbättrad 

gång och användning av arm/hand, balans, och även indirekta kroppsfunktioner som andning 

och tarmfunktion. Upplevelsen av skillnaden mellan fria elektroder och elektrodress varierar 

bland respondenterna – en del tyckte att elektrodress var mer effektivt och lättare att använda, 

medan andra ansåg att båda behandlingsmetoderna var lika bra men kunde användas på olika 

sätt. 
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Livskvalitet och förmåga till fysisk aktivitet (efter användning av Mollii/fria elektroder) 

Träning 

IP1 har kunnat i liggande position böja upp benen och även lyfta rumpan när föräldrarna bett 

henne sedan hon började använda Mollii. Efter behandling med Mollii upplever IP2 att 

spasticitet knappt påverkar honom i vardagen eller vid träning. 

Behandling med Molli har, menar IP3, gett en förbättring i den drabbade axeln, i form av en 

förbättrad funktion och hon kan utföra fler aktiviteter tack vare det.” exempelvis kan jag 

crawla det har inte jag kunnat förut, så jag kan ju använda axeln". Sammantaget får IP3 

igång sina rörelser lättare, exempelvis kan hon få ner sin häl i marken, vilket hon ej kunnat 

förut och har behövt ha en kil. Andra faktorer som har underlättat möjlighet till fysisk aktivitet 

är att balansförmågan har förbättrats. 

 ”balansen har blivit bättre och jag … jag har ingen rörlighet i min 

vänsterhand men axeln  har blivit bättre, jag kan nu crawla utan att ryggen går sönder, 

jag kan använda axeln på  ett annat sätt.. Så det är framförallt axel och knä som har 

förbättrats jätte mycket, att jag blir mer medveten om dom delarna och kan använda dom” 

Sammantaget tror IP3 att Molliidressen har lett till att det är enklare att träna och röra sig mer 

aktivt, vilket har inspirerat IP3 till att bli mer fysiskt aktiv. Träningen har blivit en rolig 

aktivitet istället för bara något nödvändigt.  Träningen leder inte hellre längre till negativa 

konsekvenser, så som överbelastning i ryggen, vilket förut resulterade i behandling hos 

kiropraktorn.   

IP4 upplever att han kan göra renare rörelser till exempel när han tränar biceps.  

 ”Att jag kan dra ihop dem och föra armen ganska oförhindrat, som man ska 

och inte att  den drar in sig” 

Han kan också använda vänsterhanden numera när han lyfter skivstången. IP4 upplever att 

effekten av elektrodressen håller i åtminstone en vecka efter användning. 

IP5:s mamma upplever att gångförmågan förbättrats efter användning av fria elektroder. IP6:s 

mamma har svårt att avgöra vad som är ökad förmåga av elektrodress och vad som beror på 

andra faktorer då han var två år när han fick stroke och en naturlig läkeprocess kan spela roll, 

men de upplever att han kan använda foten bättre. 

 

 



 

21 

 

Upplevd livskvalitet 

IP1:s mamma upplever att hennes gråt av smärta har minskat i och med användandet av 

Mollii.   

 ”Hon skiner ju upp och blir intresserad av annat runt omkring, så hon sitter inte 

så inåtvänd va. Så det tycker jag har blivit mycket bättre.” 

Hon visar också glädje och intresse för vad som händer runt omkring och vill vara med. 

De vardagliga sysslorna har blivit enklare och IP2 berättar att 

 ”Ja, den ökar rörligheten så jag kan böja upp benen och ta av mig byxorna på 

kvällen. Jag  slipper en massa hjälpmoment där jag behöver hjälp. Ja de är ju och klä på 

mig, eller klä av mig menar jag. Och klä på mig till viss del. Och borsta tänderna har jag 

börjat kunna gjort själv nu också” 

Spasticiteten finns fortfarande ständigt där, men IP2 blir inte lika störd längre utan känner 

”bara att min ena, ena sida är ganska stel och så. Så det märks mest när jag rör mig och ska 

använda händerna ”och avslutar med att säga att ”ja, men men jag känner stor skillnad av 

metoden. Och det är jätteroligt!”.  

IP4 upplever att hans livskvalitet har förbättrats efter användningen av elektrodress. Han kan 

röra sig mer och får längre intervaller i alla rörelser. 

IP3 upplever ett allmänt välbefinnande efter att hon har haft på sig dräkten men kan ej exakt 

beskriva varför. Hon upplever även ett lugn, sover bättre och kopplar detta till minskad smärta 

i axel och höft, som värker på grund av spasticitet. Dräkten har även fått en positiv mental 

association och IP3 längtar efter att använda den. Hon upplever att själva dräkten medför ett 

välmående. ”Alltså, jag mår bra när jag haft på mig den, så att det finns ju ett välmående i 

dräkten i sig”. Hon upplever det roligare att simma efter behandlingarna.  ”Jag tror på att allt 

som förbättrar det gör så att jag mår bättre.”. 

IP4 upplever att hans livskvalitet förbättrats efter användandet av elektrodressen på så sätt att 

han kan träna mer effektivt utan att vara påverkad av spasticiteten. IP4 menar att ”jag känner 

mig mycket lättare, närmare till avslappning”. Andra förbättringar är en generell ökad fysisk 

energi vid utförande av olika aktiviteter och vardagssysslor, exempelvis att klä på sig, kliva in 

och ur bilen och sätta sig eller kliva upp från en stol. IP4 tycker även att det är lättare att gå 

och handla ”jag kan gå en längre sträcka utan att det blir ansträngande, för det krävs mindre 

fysisk energi nu”. 
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Behandlingen har även haft en lugnande effekt ur ett psykologiskt perspektiv och IP4 menar 

att elektrodressen har gett honom ”ett litet ljus i mörkret” främst i början då han såg stora 

skillnader. IP4s liv har drastiskt förändrats sedan olyckan, från att vara en händig och aktiv 

person innan olyckan, till att behöva hjälp med allt som kräver två händer. Detta påverkar 

hans syn på hur elektrodressen har ökat hans livskvalitet. 

IP5 är 5 år och IP6 var 5 år vid intervjutillfället och hade fyllt 6 år vid det kompletterande 

intervjutillfället. Det är svårt för föräldrarna att avgöra om livskvaliteten förbättrats i och med 

användandet av fria elektroder på grund av barnens låga ålder. Sammanfattningsvis visade sig 

att samtliga respondenters rörelseekonomi har förbättrats efter användning av elektrisk 

stimulering, vilket har underlättat deras förmåga till fysisk aktivitet, i vardagen såväl som vid 

träning. Vidare upplever de vuxna respondenterna i studien att deras livskvalitet förbättrats; 

graden av denna förbättring bör dock ses mot backgrund av skadans natur och individernas 

förmåga att uttrycka sig. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med den föreliggande studien var att belysa upplevelsen av elektrisk stimulering med 

elektrodress vad gäller livskvalitet och förmåga till fysisk aktivitet hos personer med 

spasticitet. Vidare även belysa andra upplevelser samt eventuella skillnader mellan 

elektrodress och fria elektroder. Samtliga respondenter märkte en effekt och i de fall då 

minderåriga fick behandling har föräldrar märkt en effekt. Effekten bör dock ses mot 

bakgrund av skadans art och även individernas kommunikationsförmåga. Respondenterna har 

olika grader av funktionshinder och spasticitet, där skadorna uppkommit på olika sätt. 

Effekten av elektrisk stimulering har därför varierat beroende på grad av skada och dess 

uppkomst. När det gäller minderåriga användare, kan det vara svårt för föräldrarna att veta om 

barnen har fått en förbättrad livskvalitet i och med användandet av elektrisk stimulering eller 

som en naturlig följd av utvecklingen etc. Det är även svårt att jämföra med hur livskvalitet 

var innan behandlingen, eftersom den började användas i tidig ålder. Studier har dessutom 

visat att barn och deras föräldrar kan ha olika syn på barnens hälsorelaterade livskvalitet 

(Eiser & Morse, 2001). Ytterligare en studie har visat att barn tenderar skatta deras 

hälsorelaterade livskvalitet högre än vad föräldrar gör (Morrow, Hayen, Quine, Scheinberg, & 

Craig, 2012).   

En av respondenterna är multihandikappad och efter behandling med elektrodress kan hon 
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exempelvis lyfta upp vissa kroppsdelar och hon verkar ha mindre ont eftersom hon tidigare 

grät ofta, vilket har minskat. Dessa förbättringar bör ses i relation till hela situationen och 

funktionshindrets omfattning. En annan respondent har fått en förbättring av rörelsemönster 

och har fått en mindre ryckig gång efter behandlingen, är mindre spänd och har en förbättrad 

tarmfunktion. Förbättrad tarmfunktion var en oväntad effekt och kan vara tecken på att 

musklerna blivit mer avslappnade och att rörelsen kräver mindre energi. Det har dock inte gått 

att hitta källor som styrker det antagandet. Föräldrar har även märkt att om en längre paus i 

behandlingen görs så försämras dessa funktioner, rörelsemönstret blir mer robotlikt och 

munmotoriken blir sämre. Det behövs således en kontinuerlig behandling för att få en 

kvarstående effekt, samtidigt sitter effekten även kvar en viss tid efter behandlingen och en 

del vuxna respondenter kan ”känna” när det är dags för nästa behandling, vilket ligger i linje 

med tidigare forskning (FoU, 2014; Bajd, Gregoric, Vodovnik & Benko, 1985).   

En av respondenterna, ett barn på fem år, tycker ibland inte om att få behandling med fria 

elektroder, speciellt om han är på dåligt humör. Detta uttrycker barnet genom att säga att det 

gör ont och genom att inte ha en spontan lust att få behandlingen. Oftast är det emellertid inga 

problem och barnet reagerar varken positivt eller negativt. Modern till ett annat barn, en pojke 

på sex år, märker att han har blivit mindre spastisk och mer avslappnad sedan de började 

behandlingen. Han känner av påverkan från elektroderna och kan säga till vilken styrka han 

vill ha. Efter behandlingen kan han säga att det var behagligt samtidigt kan han ibland säga 

till att han inte vill ha behandling, så modern tror att det inte är så behagligt att pojken 

spontant har lust att få behandlingen. Det är bra att ha i åtanke att karaktären på pojkens skada 

varierar från dag till dag - ibland förekommer det spasticitet, ibland mer dyskinesti. Skadans 

karaktär gör att det ibland kan vara svårt att ställa in rätt styrka på elektroderna. Barn kan 

generellt dels ha svårt att säga till om strömstyrkan känns lagom och dels kanske behoven 

förändras över tid då barn växer snabbt. 

En av respondenterna har förvärvat en skada vid 40 års ålder i en fallolycka. Skadan innebär 

brott på halsryggskotorna. Denna skada leder bland annat till spasticitet i bålen, speciellt i 

utsträckt kroppsposition. Behandling med elektrodress har gjort kroppen mer mjuk och 

avslappnad, och respondenten upplever att problemet med spasticitet nästan helt försvunnit. 

Förbättringen upplevs som mycket positiv av respondenten. Minskning av spasticitet har haft 

en viktig betydelse för att klara vardagssysslor och en ökad självständighet. Ökad 

självständighet i vardagen kan leda till ökad livskvalitet och minskad stress, exempelvis 



 

24 

 

genom ett bättre självförtroende. Denna slutsats har även dragits av Mahoney et al. (2007) och 

Wilkie, Shiels, Bulley och Salisbury (2012). 

Ytterligare en respondent har en förvärvad skada efter en bilolycka, i form av en hjärnskada 

som har lett till unilateral spastisk pares i den drabbade vänstersidan. Han ger uttryck för 

bitterhet inför sitt öde men säger samtidigt att behandlingen har gett ett hopp. Efter 

behandlingen upplever personen högre funktion i de drabbade kroppsdelarna, mer 

avslappning i musklerna och att vissa rörelser kräver mindre fysisk energi. Även Bhimani et 

al. (2012) menar att behovet att kämpa emot muskelspännaningar leder till ökad trötthet. 

Dock märktes den största effekten i början av behandlingen för att sedan ha klingat av, vilket 

respondent upplever som en nackdel. 

Unilateral spastisk pares förekommer även hos en annan respondent, i detta fall till följd av en 

stroke. Spasticiteten är ett hinder i vardagen och försvårar utförande av rörelser; förutom detta 

har personen även ständig värk speciellt i den vänstra axeln. Efter behandling med 

elektrodress upplever personen en förbättrad funktion i axeln, en högre förmåga att utföra 

rörelser och bättre balansförmåga. Detta har medfört att träning upplevs som mer positiv. 

Behandlingen har även bidragit till en ökad helhetskänsla i kroppen, dock har personen ingen 

djupkänsel och ytkänsel i vänster sida, vilket ökar hennes medvetenhet om att den vänstra 

sidan inte fungerar normalt. Detta kan upplevas obehagligt men generellt upplever 

respondenten att hon mår bättre när hon har haft elektrodressen på sig, såväl fysiskt som 

psykiskt. Behandlingen ökar blodcirkulationen, vilket skapar avslappning och värmekänslor. 

Den aktuella studien bekräftar tidigare forskning, och visar att elektrisk stimulering och 

elektrodress leder till avslappning i de drabbade områdena, samt ökad rörlighet. Knutson och 

Chae (2010) och Bakhtiary och Fatemy (2008) rapporterar även en förbättring av spasticitet 

efter behandling elektrisk stimulering. Avslappningen i musklerna leder i sin tur till en ökad 

förmåga att vara fysisk aktiv, exempelvis genom träning och sjukgymnastik, då det minskar 

spasticitet och dess negativa konsekvenser.  ES/elektrodress är således speciellt gynnsamt i 

kombination med fysisk aktivitet. Denna metod minskar de negativa konsekvenserna, såväl 

direkt som indirekt och både kortsiktigt samt långsiktligt. På längre sikt kan ES/elektrodress 

förebygga kontraktur, försämring av kroppsfunktioner och utveckling av smärtproblematik. 

I dagsläget har ES/elektrodress få kända biverkningar (med undantag för skavsår tillföljd av 

dragkedjor i dressen) eller någon negativ påverkan på de naturliga kroppsfunktionerna i 

jämförelse med andra behandlingar. Exempelvis farmakologisk behandling, i form av 

Botulinum toxin (Botox) påverkar de naturliga funktionerna då även de friska musklerna 
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förlamas och i vissa fall behövs behandlingen kombineras med gips. Botox kan dock vara bra 

vid svår smärtproblematik tillföljd av svår spasticitet (Ozcarkir & Sivrioglu, 2007). 

Sammantaget har ES/elektrodress god användningspotential och få biverkningar. 

Bland de respondenter som har använt både fria elektroder och elektrodressen, anser två 

personer att elektrodressen är enklare att använda och kan användas oftare, vilket leder till 

mer effekt. En annan respondent har inte märkt skillnad vad gäller effekt, men anser att de två 

behandlingsmetoderna kan användas på olika sätt; båda sätten är givande. Tre av 

respondenterna har bara använt antingen fria elektroder eller elektrodress och kan därför ej 

uttala sig om det föreligger någon skillnad i effekt och/eller användarbarheten. 

Metoddiskussion 

Studiens resultat visar på goda effekter av elektrodress och ES, dock skulle det behövas ett 

större antal deltagare samt mätning över längre tid för att dra säkra slutsatser. Studiens resultat 

skulle kunna stärkas ytterligare om antalet deltagare vore högre, eventuellt även indelat i två 

separata studier där ena målgruppen är barn och den andra vuxna. Detta hade möjliggjort att 

studiens frågeställningar i högre grad skulle ha kunnat besvaras, exempelvis har det varit svårt 

att jämföra de två metoderna för inte alla respondenter har erfarenhet av båda. Vidare har det 

varit svårt att fånga upp barnens upplevelse av sin livskvalité. Detta ligger nära en annan 

invändning mot studien - att studien innefattar minderåriga barn, och i deras ställe har 

föräldrarna intervjuats. I och med den låga åldern så är det svårt att bedöma vad den ökade 

aktiviteten beror på, om det är terapin eller den naturliga utvecklingen. Slutligen då studien 

bygger på andra människors subjektiva upplevelser finns det alltid en risk för felkälla i form 

av att intervjupersonerna kan ha svarat (medvetet eller omedvetet) på ett sätt som de trodde 

var rätt, som författaren förväntade sig (Kvale & Brinkmann, 2006). 

En annan risk är min kontakt med företaget Inerventions AB, som tillhandahåller metoden. 

Jag har sedan tidigare en relation med företaget, vilket ställer höga krav på objektivitet från 

min sida. Företaget är intresserat av att framhålla metodens fördelar inför eventuella framtida 

kunder.  Dock är detta inget jag personligen är intresserad av, men något som jag har varit 

mycket medveten om i studien. Detta kan ha varit en hjälp för att behålla min objektivitet i 

studiens samtliga moment. För att säkerställa att ingen påverkan har skett, vilket skulle 

försämra studiens trovärdighet och giltighet bestämdes ett antal inklusions- och 

exklusionskriterier. Exempelvis inkluderades endast respondenter som på eget initiativ hade 

sökt sig till företaget och därför inte stod i beroendeställning till Inerventions AB. För att inte 
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feltolka intervjuerna och göra en så säker innehållsanalys som möjligt exkluderas brukare som 

inte kunde kommunicera via tal och som ej talade svenska. 

Avslutningsvis har studien styrkor då samtliga intervjuer respondentvaliderades, det vill säga 

att intervjupersoner läste igenom resultatdelen för att se ifall de hade uppfattats korrekt, samt 

ovanstående åtgärder för att stärka studiens trovärdighet. En annan faktor som stärker studiens 

trovärdighet, enligt Graneheim och Lundman (2003) är variation bland respondenter, vad 

gäller ålder, kön, bakgrund etc. Detta har eftersträvats och i viss mån uppnåtts i den aktuella 

studien. Vidare poängterar Graneheim och Lundman (2003) betydelsen av att lyfta fram 

faktorer som kan leda till instabilitet och förändring av resultat. I detta fall kan exempelvis 

respondenternas dagsform i viss mån påverka deras upplevelse och det sätt de har besvarat 

intervjuerna. 

Vidare har studiens nytta övervägt den eventuellt negativa påverkan som studien kan ha haft 

på respondenter, då elektrodress, livskvalitet och fysisk aktivitet är ett outforskat område och 

av stor betydelse för människor med spasticitet. 

Slutsats/Reflektion 

Studiens resultat visar på upplevelser av ökad fysisk förmåga samt ökad livskvalitet hos 

respondenterna, vilket tyder på goda resultat för metoden, dock skulle ett större antal 

respondenter samt mätning över längre tid behövas för att dra säkra slutsatser då samtliga 

respondenter har använt sig av elektrisk stimulering i högst tre år, vilket är en kort 

behandlingstid i jämförelse med andra behandlingsmetoder. Detta ligger i linje med tidigare 

forskning, men stor del av tidigare forskning på området har varit kvantitativt inriktad, där 

man inte har tagit hänsyn till deltagarnas upplevelser i form av till exempel ökad livskvalitet 

och välbefinnande. Den aktuella studien visar på betydelsen av att även belysa användarnas 

subjektiva upplevelser och att effekten av behandlingen kan vara såväl psykologisk som 

fysiologisk, samt att dessa kan samverka och skapa en effekt större än den som kan mätas 

enskilt eller kvantitativt. 
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Bilaga 1 

 

Tabell 2 

 
Resp. Citat Kondensering Kod Kategori Tema 

IP1 Eh.. Egentligen har hon ingen diagnos *skratt* eh.. Men 

eftersom alla hennes symptom och svårigheter liknar CP-

skada så har hennes läkare lagt till det för några år sen så det 

skulle vara lättare att *kort paus* samla i ett fack. 

Hon ingen diagnos. Alla hennes symptom liknar 

CP-skada  
Liknar cp skada Diagnos och 

symptom 

Problematikens 

karaktäristik 

IP1 Hon har ju inte velat röra sina ben, jag märker ju en betydlig 

förändring efter vi använt molliidräkten att hon är mer villig 

då att börja röra sig igen. Dessförinnan var det precis som, 

jag vet inte hur man ska förklara  

Inte velat röra benen, märker betydlig förändring Förbättrad rörelse Effekter av 

användning 

Behandling med ES 

 

IP2 Ja, den ökar rörligheten så jag kan böja upp benen och ta av 

mig byxorna på kvällen. 

Ökar rölighet Rörligare Effekter av 

användning 

Behandling med ES 

IP 2 Jag slipper en massa hjälpmoment där jag behöver hjälp Slipper hjälpmoment Hjälpmoment 
 

Upplevd 

livskvalitet 

Livskvalitet och förmåga 

till fysisk aktivitet (efter 

användning av Mollii) 

 

IP3 *suck* Jag har.. hmm.. vanlig sjukgymnastik och eh... sån 

här TNS, vad heter det när man har såna här elektroder, 

vanliga elektroder hade jag ett tag. Ehm.. Ja sjukgymnastik, 

jag vet inte, massage? 

Vanlig sjukgymnastik, tns massage Sjukgymnastik Tidigare behandling 

och dess effekt 
 

Problematikens 

karaktäristik 

IP3 Så det är nog det jobbigaste med det och att *suck* man är 

spänd liksom hela tiden *skratt* och att man kan inte göra, 

jag kan inte riktigt utföra mina rörelser på grund av att 

spasticiteten lägger sig i vägen för dom andra musklerna... 

som jag vill alltså ska få jobba. 

Kan inte riktigt utföra mina rörelser. Spasticiteten 

lägger sig i vägen. 

Hinder Diagnos och 

symptom 

Problematikens 

karaktäristik 

IP4 Om jag sitter ner kan jag ha svårt att kliva upp från bordet 

om det är.. eh.. lite, lite med plats.. för att jag inte kan böja 

benet.. jag blir så.. jag blir så otymplig då.  

Svårt att röra sig när det är lite utrymme Otymplig Diagnos och 

symptom 

Problematikens 

karaktäristik 

IP4 *lång paus* Ja… *lång paus* Nä det är nog kanske att jag 

kan göra lite renare.. rörelser till exempel när jag tränar 

biceps, att jag faktiskt kan, att jag kan dra ihop dem och föra 

armen ganska oförhindrat, som man ska och inte att den drar 

sig in. 

Renare rörelser blir inte hindrad av spasticiteten 

på samma sätt  

Renare rörelser Effekter av 

användning 

Behandling med ES 

IP 5 *harklar sig* Mest är det väl att han har så (nedsatt?) 

användning av vänsterhanden, och han blir också väldigt 

mycket.. Väldigt snabbt trött om man jämför med barn utåt. 

(mummel) 

Nedsatt användning av vänster hand. Snabbt trött Vänster hand trött Diagnos och 

symptom 

Problematikens 

karaktäristik 



 

32 

 

 

IP5 Eh, gången kan man väl se är mindre ryckig eller vad jag ska 

säga, den går liksom lite mjukare rörelser.. Eh.. Och lättare 

att sätta på ortoserna och nattortoser på kvällen då, det är 

också mycket lättare *suck* eh.. Det är svårt att säga 

eftersom han har haft den sen han var.. ja 3 år och han har 

haft den så kontinuerligt så att, man kan väl säga att om vi 

missar den en längre stund så blir han något stelare, får 

ryckigare gång, han får faktiskt en schyst effekt sådär på 

mag, tarmfunktion om han har den så är det liksom schyst så 

och om han inte har den så kan det vara lite kämpigare. 

Mindre ryckig gång. Lättare att sätta på orterna, 

om behandlingen inte är kontinuerlig går 
spasticiteten tillbaka 

Bättre gångförmåga Effekter av 

användning 

Behandling med ES 

 

IP6 Han har träffat sjukgymnast men det är inte som nån 

behandling utan mer bara liksom hålla koll på hur han 

utvecklas, om han blir stram eller så, men det har inte vart 

som behandling. 

Träffar sjukgymnast kontinuerligt för att ha koll 

på att han inte blir mer stram ej behandling 

Sjukgymnast Tidigare 

behandlingsmetoder 

och dess effekt 

Problematikens 

karaktäristik 

IP6 Och han var från början väldigt spastisk fast väldigt, han 

hade väldigt stor dagsvariation så han kunde vara både 

sträckspastisk och böjspastisk.. Så det påverkade honom på 

så sätt att han fick ju svårt att överhuvudtaget kontrollera sin 

arm och sitt ben.. Eh.. Men han blir ju inte så liksom stram i 

senor och sånt som man kanske blir om man har bara åt ett 

håll. 

i början väldigt spastisk stor dagsvariation. Svårt 

att kontrollera armen och benet 

Dagsvariation spasticitet Diagnos och 

symptom 

Problematikens 

karaktäristik 

 
 


