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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att beskriva personer med multipel skleros 
erfarenheter av att utföra fritidsaktiviteter. Totalt intervjuades sex kvinnor och 
tre män med olika former av multipel skleros. Data analyserades utifrån en 
innehållsanalys, vilket resulterade i tre kategorier: ”Begränsad energi och 
trötthet påverkar fritidsaktiviteterna”, ”Fritidsaktiviteter är en viktig del av 
livet” samt ”Hjälpmedel i utförandet av fritidsaktiviteter”. Resultatet visade 
att fritidsaktiviteter har en stor betydelse för informanternas välbefinnande. 
Det framkom även att informanterna fått ge upp fritidsaktiviteter som de utfört 
innan diagnosen. Dessa fritidsaktiviteter kompenserades med nya 
fritidsaktiviteter samt att informanterna använde sig av adaption vid 
utförandet. Resultatet kan bidra till en ökad kunskap och förståelse hos både 
arbetsterapeuter och andra professioner då det gäller vikten av att använda 
fritidsaktiviteter i rehabilitering av personer med multipel skleros.  
 
Nyckelord: multipel skleros, fritidsaktiviteter, erfarenheter, begränsningar, 
kompensation, kvalitativ studie. 
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Multipel skleros [MS] är den vanligaste formen av neurologiska funktionshinder hos unga 

vuxna personer (Tipping, 2002). MS förekommer hos ungefär en på 1000 individer och 

kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män (Hedner, 2004; Lundberg, 2000). Debuten sker 

oftast i åldern 20-40 år (Lundberg, 2000), men vanligast är att personerna insjuknar runt 30 

års ålder (Hedner, 2004). MS debuterar i en produktiv ålder för den som insjuknar och oftast i 

en aktiv fas i livet då personen har olika roller, som till exempel föräldra- och arbetsroll 

(Halliday Pulaski, 2003). Följderna av MS påverkar personens fysiska hälsa och även det 

psykologiska välbefinnandet, som i sin tur påverkar personens val av fritidsaktiviteter 

(Halliday Pulaski, 2003; Tipping, 2002). Enligt Kielhofner (2002), Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter [FSA] (2005) och Wilcock (1998) är utförandet av aktiviteter ett medfött 

mänskligt behov, vilket är en förutsättning för livskvalitet då det gäller människans hälsa, 

välbefinnande samt utveckling. Aktiviteter som personer engagerar sig i inom arbete, fritid 

och personlig vård är en del av personens sociala och kulturella helhet (Kielhofner, 2002; 

Hagedorn, 2003). Kielhofner skriver vidare att aktiviteter inom områdena arbete, fritid och 

personlig vård leder till välbefinnande om personen fångar helheten och får en subjektiv 

upplevelse samt finner en balans mellan aktivitet och vila. Personer som utför meningsfulla 

aktiviteter skapar sig en identitet till att vara någon, de får en rollidentitet (Wilcock, 1999). 

Finlayson, Winkler Impey, Nicolle och Edwards (1998) kom i en studie fram till att forskning 

kring fritidsaktiviteter hos personer med MS är begränsad och att det behövs mer forskning 

inom detta område. Det framkom även i studien gjord av Finlayson et al. att det har 

genomförts få studier av arbetsterapeuter inom ämnet arbetsterapi, vilket lett till att 

forskningsresultaten som är gjorda av andra professioner inte har ett arbetsterapiperspektiv.  

 

I Weiner (2004) går det att läsa att MS är en autoimmun sjukdom. Autoimmunitet vid MS 

innebär att det sker ett immunologiskt angrepp mot myelinet runt axoner i det centrala 

nervsystemet [CNS] (Weiner, 2004; Höök, 2001). Personer med MS kan i princip få skador i 

olika omfattning och var som helst i CNS, vilket leder till att symtom och sjukdomsförlopp 

varierar mellan olika personer (Tipping, 2002; Finlayson et al, 1998; Höök, 2001). Enligt 

Weiner (2004) och Höök (2001) finns det olika former av MS. En tidig form av MS är då 

personerna har skov som de återhämtar sig från, samt en senare form då sjukdomen blir mer 

progressiv. Weiner skriver att skoven kommer från skador i CNS vilket medför 

funktionsnedsättningar som kan bestå i en till sex veckor. Enligt Höök (2001) innebär den 

progressiva formen en kontinuerlig utveckling av neurologiska bortfallssymtom. Höök skriver 

att progresshastigheten varierar från person till person, och att det kan variera i olika skeden 
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av sjukdomen, samt att både den skovformade och progressiva formen kan förekomma hos en 

och samma person. Enligt Weiner (2004) finns det även en sekundär progressiv form av MS 

som innebär en försämring, vilken går långsamt och att den föregås av det skovformade MS 

mönstret. Personer som får den progressiva formen av MS kan uppleva svårigheter inom alla 

aktivitetsområden, men uttrycker oftast störst svårigheter med att sköta sin personliga hygien, 

arbete samt fritidsaktiviteter (Halliday Pulaski, 2003; Finlayson et al., 1998). Enligt Tipping 

(2002) utvecklar 75 procent av personerna med skovformad MS den mer kroniska och 

progressiva formen av MS. Tipping skriver även att den vanligaste formen av MS är den som 

för med sig skov med återhämtning och den drabbar två av tre personer med MS. Symtom 

som kan uppträda är till exempel förlamningar, spasticitet, rigiditet, blås- och tarmrubbningar, 

epilepsi, smärta, ataxi, sexuella störningar, depression samt fatigue (Höök, 2001; Tipping, 

2002; Weiner, 2004). Fatigue innebär att energinivån minskar vartefter dagen går (Lerdal, 

2000). Enligt Tipping (2002) drabbas 85 procent av personerna med MS av fatigue, vilket 

också är det vanligaste symtomet. Personer med MS kan uppleva en förlamande trötthet med 

ett ökat sömnbehov, vilket i sin tur kan upplevas som den mest funktionsnedsättande faktorn 

(Höök, 2001; Tipping, 2002). När personerna med MS beskriver att de är utan energi har de 

svårt att göra vardagliga uppgifter samt fritidsaktiviteter som de utfört innan diagnosen MS, 

vilka de undviker eller låter bli helt (Flensner, Ek & Söderhamn, 2003; Stuifbergen & Rogers, 

1997). Enligt Stuifbergen och Rogers (1997) har fatigue även en inverkan på de vanligaste 

MS symtomen, till exempel svaghet, balanssvårigheter och kognitiva svårigheter som 

begränsar personerna att utföra aktiviteter. Personer med MS blir fortare utmattade och det tar 

längre tid för återhämtning på grund av fatiguen (Stuifbergen & Rogers, 1997). Fatigue är ofta 

ett symtom som inte andra människor ser, vilket leder till att personer med MS upplever det 

svårt att beskriva detta symtom (Tipping, 2002). Det är endast några få studier som har 

beskrivit sambandet mellan MS fatigue och aktivitetsbegränsningar (Finlayson et al., 1998). 

 

Arbetsterapeuter arbetar utifrån ett holistiskt synsätt vilket innebär att de har en helhetssyn på 

människan och att behandling sker utifrån det friska hos människan. Arbetsterapeuter ska 

även beakta vilka möjligheter som finns att tillgå under behandling (Tamm, 1996). Det är 

viktigt att arbetsterapeuten hjälper personen att kunna fortsätta att vara aktiv i sina aktuella 

roller så länge det är möjligt (Halliday Pulaski, 2003). Arbetsterapeuten ska även möjliggöra 

så att personen får en möjlighet till att vara delaktig i sin behandling (Wilcock, 1998; 

Hagedorn, 2003). Arbetsterapeutens uppgift är att arbeta med interventionerna kring 

rehabilitering, utbildning, utveckling samt anpassningar (Hagedorn, 2003). Arbetsterapeuten 
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ska även förbättra, bibehålla eller kompensera personens nedsatta aktivitetsförmåga i 

förhållande till miljön (FSA, 2005). Miljö i arbetsterapi innebär i sin helhet den omgivning 

där klientens aktiviteter äger rum och omfattar en kulturell, fysisk och social dimension 

(Hagedorn, 2003; Kielhofner, 2002; Canadian Association of Occupational Therapists 

[CAOT], 2002). Enligt Kielhofner (2002) har människors kulturella arv en påverkan på hur 

människan integrerar med sin omgivning. Kielhofner skriver vidare att en välbekant miljö kan 

vara både stödjande och hindrande för en person med funktionshinder. Fugl-Meyer, Bränholm 

och Fugl-Meyer (1992) definierar rehabilitering som något där människor som upplever 

oförmåga till aktivitet kan få sin lycka säkrad eller återställd. Inom arbetsterapi ses människan 

som en autonom individ vilket innebär att varje enskild person är självbestämmande 

(Hagedorn, 2003). Kielhofner (2002), Hagedorn (2003) och Christiansen och Baum (1997) 

skriver att det centrala i arbetsterapi är att personen är aktiv i miljön samt att arbetsterapeuten 

länkar samma miljö, behov och aktivitet när insatser görs. Enligt Kielhofner (2002) är det 

viktigt att vilja, vanor och utförandekapacitet samverkar med varandra för att personer ska 

kunna ha ett fungerande dagligt liv. Vilja utgår från effektivitet, kompetens, värderingar, 

intressen samt vad personen tycker är njutbart och tillfredställande. Personens vanor är ett 

självstyrande beteendemönster och innebär att utföra samma rutinmässigt återkommande 

sysslor varje dag. Utifrån personens vanor sätts olika roller upp genom den miljö och de 

erfarenheter personen får vid olika tillfällen till exempel föräldrarollen. Utförandekapaciteten 

innebär förmågan att utföra aktiviteter genom de underliggande fysiska och mentala 

förmågorna och därigenom få en subjektiv upplevelse (Kielhofner, 2002). För att en person 

ska kunna utforska och utföra sina fritidsaktiviteter ska arbetsterapeuter ge stöd och 

vägledning till att skapa balans mellan fritid, arbete och personlig vård (Turner, Chapman, 

McSherry, Krishnagiri & Watts, 2000). 

 

Enligt Magnusson och Lorentzi (1999) är fritid är ett ord som ofta används i motsats till 

arbetstid. Fritid är alltså de delar av dygnet som inte används till arbete eller utbildning, vilket 

motsvarar cirka 16 timmar av dygnet (Magnusson & Lorentzi, 1999). CAOT (2002), 

Hagedorn (1995) och Kielhofner (2002) skriver att fritidsaktiviteter är något en person utför 

frivilligt och har ett personligt värde då det är för personens egen vinning de utförs. För 

funktionshindrade som inte klarar av att arbeta innebär det att fritiden består av hela dygnet 

förutom tiden då de äter (Norling & Gunnarsson, 1996). Fritid kan bidra till att personer 

stärker den psykiska, fysiska och sociala grunden till ett hälsosamt liv (Magnusson & 

Lorentzi, 1999; Norling och Gunnarsson 1996). Funktionshindrade som inte klarar av att 
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tillfredsställa de psykiska, fysiska och sociala behoven mår oftast inte bra (Norling & 

Gunnarsson, 1996). Enigt CAOT (2002), Hagedorn (1995) och Kielhofner (2002) erbjuder 

fritidsaktiviteterna meningsfullhet till personerna som utför dem. För att fritiden ska vara 

meningsfull bör personen själv ha rätten att bestämma över sin egen fritid, eftersom fritiden 

berör den personliga sfären (Magnusson & Lorentzi, 1999). Enligt Norling och Gunnarsson 

(1996) har friheten att själv kunna välja, styra och bestämma sin fritid stor betydelse för 

personens motivation. Magnusson och Lorentzi (1999) skriver att fritidens mängd kan variera 

under året och de olika årstiderna, vilket ger olika förutsättningar i en persons liv. 

Fritidsaktiviteter hos funktionshindrade ska fylla behov genom att bidra till personlig 

stimulans och gemenskap. Magnusson och Lorentzi skriver vidare att funktionshindrade 

upplever extra många hinder som kan vara svåra att övervinna. Enligt Norling och 

Gunnarsson (1996) hindras funktionshindrade i fritidsaktiviteterna av psykiska och sociala 

hinder, vilket innebär att de känner sig osäkra, har dålig motivation eller saknar stöd från 

familj och vänner. Magnusson och Lorentzi (1999) skriver att detta medför att 

fritidsaktiviteterna kräver mycket planering. Det är lätt att funktionshindrade känner sig 

värdelösa då de inte kan arbeta, vilket leder till att fritiden inte är något personen ser fram 

emot. Fritiden erbjuder vanligtvis spänning och utveckling för många personer (Magnusson & 

Lorentzi, 1999).  

 

Personer med MS och deras anhöriga behöver tillgång till regelbundet stöd, information samt 

specialistkunskap genom de olika faserna som sjukdomen för med sig (Halliday Pulaski, 

2003; Tipping, 2002; Höök, 2001). Höök (2001) skriver att det är viktigt att personer med MS 

får insikt om sin sjukdom, vilket kan underlätta för dem att leva med den osäkerhet som en 

progredierande sjukdom ofta för med sig. Det är även viktigt att personerna med MS får 

möjlighet till kunskap om sin sjukdom så att de lättare kan delta aktivt i behandling och 

rehabilitering. Under rehabilitering är det viktigt att arbetsterapeuten och personen med MS 

tillsammans planerar och sätter upp realistiska mål. Anhöriga ska erbjudas möjlighet till att 

delta i rehabiliteringen så att de kan vara med och stimulera till att genomföra de planerade 

målen (Höök, 2001).  En allmän strävan i behandling hos personer med MS är att uppnå 

optimal funktion, tillfredställelse, livskvalitet samt en fungerande miljö där personen lever 

(Tipping, 2002). Enligt Halliday Pulaski (2003) ska interventionerna kring personer med MS 

ske genom att gradvis anpassa aktiviteterna som baserats på deras aktuella nivå av 

funktionsförmåga. Tipping (2002) skriver att intressen och fritidsaktiviteter förändras allt 

eftersom sjukdomen progredierar. Detta medför att aktiviteterna kan behöva förenklas och 
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utföras på ett energibesparande sätt, vilket ska ske på ett sådant sätt att personen inte kan 

skada sig i aktivitetsutförandet (Halliday Pulaski, 2003). Arbetsterapeuter måste arbeta mer 

genom fritidsaktiviteter för att få en helhet av personens förmågor samt för att stödja personen 

att delta i meningsfulla och självuppfyllande aktiviteter (Knox, 1998).  

 

Finlayson et al. (1998) har gjort en studie om begränsningar i aktiviteter hos personer med 

MS. Aktiviteter som visade sig vara mest problematiska för personerna med MS var 

trädgårdsarbete, förvärvsarbete, tungt hushållsarbete samt att förflytta sig i trappor. I en studie 

genomförd av Tuner et al. (2000) kom de fram till att de formella instrumenten som 

arbetsterapeuter använder sig av inom området fritid är otillräckliga. Det är vanligare att 

arbetsterapeuter inom psykiatriska områden arbetar mer mot fritidsaktivitetsområdena än de 

som arbetar med personer som har fysiska svårigheter. Flertalet av arbetsterapeuterna som 

deltog i studien av Tuner et al. rapporterade att de använder sig av informella instrument när 

de gör sina intervjuer. Dessa informella instrument fokuserar på insamling av hur många 

intressen en person har och inte hur fritidsaktiviteten utförs (Tuner et al., 2000). Enligt 

Caldwell (2005) hjälper fritidsaktiviteter personen att vara sig själv och kan användas 

terapeutiskt då det kan förebygga risker, motverka stress samt vara rehabiliterande vid skada 

och sjukdom.  

 

Efter att författarna gått igenom litteraturen tillhörande bakgrunden visade det sig att 

fritidsaktiviteter är viktigt, eftersom det leder till välmående, livskvalitet och hälsa. Personer 

med MS upplever ofta att de har en begränsad energi, vilket leder till begränsningar då det 

gäller att utföra fritidsaktiviteter. Författarna saknar studier gjorda då det gäller utförandet av 

fritidsaktiviteter hos personer med MS, samt sambandet mellan MS fatigue och 

aktivitetsbegränsningar. I litteraturen framkom det att det går att förebygga risker, motverka 

stress samt att det kan vara rehabiliterande då fritidsaktiviteter används terapeutiskt. 

Författarnas förhoppning är att den aktuella studien ska ge arbetsterapeuter samt andra 

professioner en ökad kunskap och en förståelse om vikten av att använda meningsfulla 

fritidsaktiviteter i rehabilitering av personer med MS.  

 

Syftet med denna studie är att beskriva personer med multipel skleros erfarenheter av att 

utföra fritidsaktiviteter.  
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METOD   
 

Design 

För att beskriva personer med multipel skleros erfarenheter av att utföra fritidsaktiviteter 

valdes en kvalitativ ansats för datainsamlingen. Enligt Holloway och Wheeler (2003) 

fokuserar den kvalitativa ansatsen på den upplevda erfarenheten samt på tolkningen och 

meningen som undersökningspersonerna förknippar med den. Författarna valde att utföra 

ostrukturerade intervjuer med öppna frågor. Intervjuerna gav författarna en möjlighet att få ta 

del av erfarenheter från informanterna som deltog i studien.   

 

Undersökningsgrupp 

Författarna har tillämpat ett ändamålsenligt urval. Enligt Patton (2002) innebär det att urvalet 

av deltagarna sker medvetet för att besvara studiens syfte. Kriterierna för att få delta i studien 

var att personerna skulle vara i 20-55 års ålder, med diagnos skovformad, sekundär eller 

primär progressiv MS. De skulle även ha haft sin MS i minst två år samt vara i behov av 

hjälpmedel i sitt dagliga liv. Detta eftersom författarna ville försäkra sig om att informanterna 

hade någon slags funktionsnedsättning som skulle kunna utgöra hinder gällande 

fritidsaktiviteter. Totalt var det nio personer, spridda över olika delar av Sverige, som ville 

medverka i studien, varav sex var kvinnor och tre var män. Av dessa nio personer var det en 

som arbetade heltid, fyra som arbetade halvtid, två som var förtidspensionerade samt två som 

studerade. Innan intervjuerna utfördes informerades informanterna att medverkan i studien var 

konfidentiell via skriftlig förfrågan och muntlig information. Enligt Kvale (1997) menas 

konfidentiellt att undersökningspersonerna inte kommer att kunna identifieras i det färdiga 

arbetet.  

 

Datainsamling 

Enligt Holloway och Wheeler (2003) och Kvale (1997) ger ostrukturerade intervjuer 

undersökningspersonerna en möjlighet att med egna ord beskriva sina erfarenheter. 

Författarna valde därför att använda sig av ostrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. De ostrukturerade intervjuerna medförde att författarna fick en 

möjlighet till flexibilitet samt att det var möjligt för författarna att ställa följdfrågor. Kvale 

(1997) skriver att följdfrågor ger en möjlighet att undersöka och bekräfta innebörden av 

svaren. Informanterna kunde själva ta del av preliminära intervjufrågor i förfrågan (bilaga 1a) 
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som lades ut på ett nationellt forum på en hemsida på Internet för personer med MS. 

Författarna valde att använda sig av de intervjufrågor som angavs som preliminära i förfrågan 

under intervjuerna.   

 

Procedur 

Författarna tog först kontakt via e-post med huvudansvarig för det aktuella forumet för att få 

klartecken att lägga ut en förfrågan. Utifrån de första kriterierna, som var att personerna skulle 

vara i 20-40 års ålder, ha haft skovformad MS i minst två år samt vara i behov av hjälpmedel, 

gjordes en förfrågan (bilaga 1a) där intervjuns syfte framgick, samt att deltagandet var 

frivilligt och att medverkan var konfidentiell. När författarna fått klartecken från 

huvudansvarig på det nationella forumet, lades förfrågan ut på forumet. Förfrågan 

annonserades på forumet under två veckors tid. Utifrån de första kriterierna tackade fem 

personer som uppfyllde kriterierna ja till att delta i studien. Personerna som ville delta i 

studien tog kontakt med författarna via e-post där de lämnade namn och telefonnummer. 

Författarna utökade kriterierna och en ny förfrågan (bilaga 1b) lades ut på forumet eftersom 

det inte fanns tillräckligt med intresserade som uppfyllde kriterierna. Den nya förfrågan 

annonserades på forumet under en veckas tid och fler personer tackade ja till att medverka i 

studien genom att via e-post lämna sitt namn och telefonnummer. Totalt var det tre män och 

sex kvinnor som ville delta i studien. Personerna som ville delta i studien blev därefter 

uppringda av författarna för att tillsammans bestämma dag och tid för intervjun. Innan 

intervjuerna påbörjades gav författarna undersökningspersonerna en fullständig information 

angående hur intervjun skulle gå tillväga. Intervjuerna genomfördes via högtalartelefon och 

båda författarna var närvarande, varav en var huvudansvarig för att ställa frågor. Författarna 

började intervjun med att ställa inledande frågor för att bekräfta att informanterna uppfyllde 

kriterierna. Intervjuernas längd varierade mellan 20 till 40 minuter. Det insamlade materialet 

skrevs därefter ut ordagrant för att kunna analyseras.  

 

Analys 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman 

(2003). Deras arbetssätt går ut på att identifiera, koda och kategorisera mönster som 

intervjumaterialet innehåller. Enligt Graneheim och Lundman ska materialet kondenseras, det 

vill säga det insamlade materialet kortas ner utan att det påverkar innehållet, samt att en 

syntes görs av innehållet. Valet av meningsenheter styrs av den forskningsfråga som ska 

besvaras (Graneheim & Lundman, 2003). Författarna började med att läsa igenom det 
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insamlade materialet upprepade gånger var för sig för att få en helhetsbild. Författarna strök 

därefter enskilt under relevant information som sattes in i meningsbärande enheter. Därefter 

kondenserade författarna materialet som ledde till koder vilka svarade mot studiens syfte. 

Författarna jämförde därefter sina koder och samstämmigheten fanns till viss del. Då 

författarna fått olika koder diskuterades dessa tills en överenskommelse uppstod mellan 

författarna. Koderna som kunde relateras till samma ämnen fördes samman och blev till 

underkategorier. Dessa underkategorier hade författarna som utgångspunkt för att skapa 

kategorinamn till resultatdelen. Analysen resulterade slutligen i tre kategorier: ”Begränsad 

energi och trötthet påverkar fritidsaktiviteterna”, ”Fritidsaktiviteter är en viktig del av livet” 

samt ”Hjälpmedel i utförandet av fritidsaktiviteter”.  

 

Etiska överväganden 

De personer som medverkade i studien fick information om syftet med studien samt att de när 

som helst fick avbryta deltagandet. Författarna gav även information om att det insamlade 

materialet skulle behandlas konfidentiellt, vilket innebar att informanterna inte skulle kunna 

identifieras i det färdiga examensarbetet. Författarna använde sig av en bandspelare för att 

spela in intervjuerna. Risker med intervjuerna kunde vara att bandinspelningarna kunde 

påverka informanterna i deras svar då de kunde känna sig hämmade. Författarna var medvetna 

om detta och försökte därför undvika detta genom att skapa en lugn och trygg stämning vid 

intervjutillfällena. Kvale (1997) skriver att intervjuaren måste bygga upp en stämning som gör 

att undersökningspersonerna känner sig trygga i att fritt berätta om sina upplevelser och 

känslor. Författarna förberedde informanterna genom att de kunde läsa intervjufrågorna i 

förfrågan. Detta gjorde att informanterna när de läst förfrågan kunde välja om de ville delta 

eller inte i studien. Samtliga informanter tillfrågades om författarna vid behov kunde 

återkomma med kompletterande frågor eller klargöranden. Vinsten med studien var att det 

kunde ge en ökad kunskap till arbetsterapeuter och andra professioner om personer med MS 

erfarenheter av att utföra fritidsaktiviteter. Författarna övervägde både vinster och risker med 

studien och tog ett beslut om att studien var genomförbar då vinsterna övervann riskerna.  

 

RESULTAT 
 

Analysen resulterade i tre kategorier som beskrev informanternas erfarenheter av att utföra 

fritidsaktiviteter. De tre kategorierna var: ”Begränsad energi och trötthet påverkar 
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fritidsaktiviteterna”, ”Fritidsaktiviteter är en viktig del av livet” samt ”Hjälpmedel i 

utförandet av fritidsaktiviteter”.  

 

Fritidsaktiviteter är en viktig del av livet 

I denna kategori beskriver informanterna fritidsaktiviteternas betydelse samt vilka 

fritidsaktiviteter de utför efter att de insjuknat i MS. Fritidsaktiviteter som informanterna 

utförde var bland annat shopping, restaurangbesök, boxning, trädgårdsarbete och promenader. 

Enligt informanterna var fritidsaktiviteter en viktig och stor del i deras liv. Informanternas 

erfarenheter av att utföra fritidsaktiviteter var att de får dem att känna tillfredsställelse och 

välbefinnande.   

 

Informanterna beskrev fritidsaktiviteter som en stor del av livet, något de tyckte var roligt och 

intressant. Fritidsaktiviteter var något som var betydelsefullt för informanterna eftersom de 

fick dem att må bra, vilket belyses av nedanstående citat: 

 

”Det betyder jätte mycket för självkänslan. Jag klarar något  
fastän jag har en allvarlig sjukdom…”  

 

Flertalet informanter berättade om att en av fritidsaktiviteterna var att åka till stan och shoppa 

med sina barn, vilket både informanterna och barnen såg fram emot att göra tillsammans. 

Flertalet av informanterna berättade att de gick ut på dagliga promenader med sina vänner och 

hundar, vilket medförde att de mådde bättre. De upplevde till exempel promenaderna som en 

motionsform och ett trevligt sätt att umgås med sina vänner på. Flertalet av informanterna 

berättade även att de promenerade två mil i skogen varje vecka tillsammans med hundarna när 

snön smält bort, vilket innebar att promenaderna pågick en timme varje dag. Informanterna 

tog dessa promenader eftersom de tyckte om att röra på sig och visste att det var bra för 

kroppen. Någon av informanterna hade boxning som fritidsaktivitet innan insjuknandet i MS. 

Eftersom denne upplevde att det var bra för musklerna så har informanten fortsatt utföra 

boxning på en säck några minuter åt gången varje dag.  

 

Flertalet av informanterna berättade att det tidigare inte varit ett fritidsintresse att åka och 

handla, men att detta nu blivit en fritidsaktivitet som familjen gjorde tillsammans. Detta 

eftersom informanterna inte klarade av att bära matkassarna själv. Flertalet av informanterna 

berättade att de hade infört nya fritidsaktiviteter efter insjuknandet, som gick ut på att då och 
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då gå ut på restaurang för att äta middag tillsammans med familj och vänner. Informanterna 

tyckte att det var roligt med restaurangbesök då de kunde umgås med nära och kära samt att 

de inte behövde slösa energi på att laga maten själva. Flertalet av informanterna tyckte dock 

att det kändes lättare att bjuda hem vänner för att äta och umgås. Det visade sig även att 

datorn hade blivit en större del av informanternas fritid efter insjuknandet. De berättade att 

datorn medfört att nya vänskapskontakter skapats samt att de kommit i kontakt med 

människor i samma situation. Detta hade lett till att informanterna hade fått stöd, tips och 

hjälp i svåra situationer.  

 

Flertalet av informanterna hade heminredning som ett stort intresse som de tyckte var roligt. 

Någon av informanterna tyckte om blommor, trädgårdsarbete och vistas ute på landet. Under 

vinterhalvåret tyckte informanten om att läsa litteratur om trädgårdsarbete. Informanterna 

beskrev det även som härligt och avkopplande att lyssna på talböcker istället för att läsa 

vanliga böcker. Flertalet av informanterna berättade att rita, måla och musik var ett stort 

intresse, vilket de utförde ungefär en timme varje dag.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att fritidsaktiviteter är en viktig del i informanternas liv 

eftersom de fick en upplevelse att må bra när de utförde dem. Informanterna utförde någon 

form av fritidsaktivitet efter att de insjuknat i MS. De hade även fått ändra i sitt sätt då det 

gällde att utföra fritidsaktiviteter. Detta hade ändrats genom att informanterna själva har 

kompenserat eller anpassat utförandet av fritidsaktiviteterna. Det visade även att 

informanterna genom fritidsaktiviteterna hade en social gemenskap med vänner och familj.  

 

Hjälpmedel i utförandet av fritidsaktiviteter   

I denna kategori beskriver informanterna vilka hjälpmedel de använde sig av för att kunna 

utgöra sina fritidsaktiviteter samt vilken hjälp hjälpmedlen erbjöd.  

 

Informanterna använde sig av olika hjälpmedel i sitt utförande av fritidsaktiviteter. De 

beskrev hjälpmedlen som stor nytta vid utförandet av fritidsaktiviteter, eftersom de upplevde 

att de sparade energi till att utföra roligare fritidsaktiviteter. Flertalet av informanterna 

berättade att under sina långpromenader med sina hundar använde de sig av el-mopeder. El-

mopedens betydelse belystes enligt nedanstående citat: 

 

”Jag har ju el-moped och det är ju det bästa jag har… så det är ju  
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det… jag hade ju kunnat fötts i ett land där de inte har något annat  
än en bräda med ett hjul under… så jag har en el-moped och den är 
jag  ypperligt tacksam över…” 

 

Informanterna använde till exempel käpp, kryckor och rollator vid fritidsaktiviteter som 

utfördes i hemmet. Någon informant som förflyttade sig med kryckor beskrev det svårt att 

bära kassar och därför ansåg denne att ett personligt stöd fungerade som ett hjälpmedel. 

Informanterna beskrev även bilen som ett hjälpmedel då den erbjöd större frihet eftersom de 

självständigt kunde förflytta sig till och från fritidsaktiviteterna. Flertalet av informanterna 

använde sig av manuella rullstolar i alla aktiviteter som rörde fritiden. Någon av 

informanterna hade införskaffat sig en manuell rullstol dels för att få plats med rullstolen i 

bilen och för att det ska finnas kvar energi till att shoppa tillsammans med sin familj. 

Informanten berättade att ifall den manuella rullstolen inte hade funnits skulle all energi gå till 

att ta sig mellan affärerna och det skulle inte finnas ork kvar till att shoppa. Flertalet av 

informanterna berättade att energin räckte till så mycket annat då de gick med på att börja 

använda en manuell rullstol. Informanterna berättade även att det inte var en självklarhet att 

börja använda en rullstol men detta ändrades allt eftersom de såg vilka möjligheter den erbjöd. 

Flertalet av informanterna berättade att hjälpmedlen även kunde utgöra ett hinder, till exempel 

på krogen där det är trångt och svårt att ta sig fram med hjälpmedel. Flertalet av 

informanterna hade haft kontakt med en arbetsterapeut för hjälpmedel till det som hör till 

vardagssysslor i hemmet samt bostadsanpassningar, men ingen hade haft kontakt när det 

gällde hjälpmedel i utförandet av fritidsaktiviteter. Informanterna berättade dock att de hade 

användning för de hjälpmedel de fått förskrivet till sina vardagliga sysslor även i sina 

fritidsaktiviteter.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att hjälpmedel har stor betydelse då det gäller att utföra 

fritidsaktiviteter för informanterna efter att de insjuknat i MS. Flertalet av informanterna 

beskrev att hjälpmedlen är ett bra sätt att spara energi för att orka utföra roliga 

fritidsaktiviteter. 

 

Begränsad energi och trötthet påverkar fritidsaktiviteterna 

I denna kategori beskrivs begränsningar hos informanterna i att utföra fritidsaktiviteter. 

Samtliga informanter kunde berätta om fritidsaktiviteter de inte kunde utföra efter att de 

insjuknat i MS. Vanligt förekommande var att utförandet av fritidsaktiviteter var begränsat på 

grund av låg energi och trötthet.  
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Informanterna beskrev fritidsaktiviteter de kunnat utföra innan insjuknandet som de inte 

kunde utföra längre. Deras erfarenhet var att tröttheten och en känsla av energiförlust var en 

begränsning när det gällde att utföra fritidsaktiviteter. Detta upplevde informanterna som 

tråkigt och ledsamt då de varit tvungna att ge upp fritidsaktiviteter som de utfört innan de 

insjuknade i MS. Informanterna beskrev till exempel tröttheten som ett symtom vid MS som 

inte går att jämföra med friska människors trötthet samt att tröttheten medförde att de 

upplevde sig till besvär och fysiskt tunga. De berättade även att energin tog slut efter fem 

minuter oavsett vilken fritidsaktivitet som utfördes. Informanterna berättade att det var i de 

sportsliga fritidsaktiviteterna som de var begränsade i att utföra efter insjuknandet i MS. 

Flertalet av informanterna berättade att de inte längre kunna spela basket, fotboll och golf, 

vilket var tråkigt eftersom det varit en stor del av livet innan insjuknandet.  

 

Informanternas erfarenhet var att desto mindre ork, desto mindre tid fanns för 

fritidsaktiviteter, vilket hade lett till att de upplevde det som omständligt då det inte gick att 

planera sin fritid, utan att tänka på att orken inte skulle räcka till. Informanterna upplevde det 

till exempel som tråkigt då familjen var inställda på att utföra gemensamma fritidsaktiviteter, 

som sedan var tvungna att ställas in på grund av informanternas begränsade energi och 

trötthet. Informanterna berättade även att fritidsaktiviteterna prioriterades lägre än arbete och 

vardagssysslor, vilket medförde att livskvalitén hade blivit sämre. Dessa prioriteringar var 

tvungna att göras på grund av att energin inte räckte till, samt av den ekonomiska situationen, 

vilket i sin tur bidrog till att arbetet prioriteras i första hand.  

 

Informanterna berättade att efter insjuknandet hade fritidsaktiviteterna förändrats på så sätt att 

de inte kunde göra saker spontant, till exempel att cykla ner till havet. De klarade inte heller 

av att gå mer än 50 till 100 meter samt att allting gick långsammare och orken var begränsad. 

Informanterna trodde dock att det gick att utföra andra fritidsaktiviteter bara dem accepterade 

att det tog längre tid, vilket inte alla accepterat. Flertalet av informanterna saknade även 

motivation till att ta reda på om det fanns fritidsaktiviteter som var intressanta och som gick 

att utföra fastän de hade diagnosen MS. Flertalet av informanterna berättade att ifall de 

pressade sig själv till att utföra fritidsaktiviteter under en längre tid, medförde det att energin 

tog slut samt att återhämtningstiden blev längre, vilket i sin tur medförde att flera dagar gick 

till spillo. Övriga informanters erfarenhet var att tröttheten alltid fanns där oavsett om 

fritidsaktiviteter utfördes eller inte. De tog därför långa promenader varje dag för att lättare 
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kunna acceptera sin trötthet och fick samtidigt en anledning till att vila med gott samvete. 

Informanterna berättade att de inte varit i kontakt med någon arbetsterapeut då det gäller att få 

hjälp att utföra fritidsaktiviteterna efter insjuknandet. De berättade även att de inte heller fått 

någon kunskap om att utföra fritidsaktiviteter så att de sparar på sin energi som är begränsad. 

Flertalet av informanterna beskrev det som energikrävande då det gällde att planera resor, 

speciellt då det handlade om att åka iväg med färdtjänsten. Detta eftersom färdtjänsten inte 

alltid kom i tid och de fick gå in och ringa efter den igen, vilket informanterna upplevde som 

besvärligt då det var energikrävande att ta sig upp till lägenheten igen. 

 

Flertalet av informanterna hade till exempel fritidsintresset att möblera om i sitt hem, men 

hade inte ork till att göra det efter insjuknandet. Informanterna tyckte att detta var tråkigt då 

de spenderade mycket av sin tid inom hemmet. Informanterna hade även fritidsaktiviteter som 

de skulle vilja utföra men på grund av sin begränsade energi samt fysiska nedsättningar gick 

inte detta, vilket belyses av nedanstående citat: 

 
”Min största sorg var när inlines blev så inne.. jag tyckte det 
 såg så härligt ut.. det kommer jag aldrig kunna göra…” 

 

Informanterna berättade att de tappade en del av sin identitet när det gällde att inte kunna 

utföra fritidsaktiviteterna som utförts innan insjuknandet, men de kompenserade istället dessa 

fritidsaktiviteter med nya fritidsaktiviteter. Någon av informanterna berättade till exempel att 

denne tyckte om att läsa. Någon av informanterna berättade dock att orken i armarna nu 

fortare tog slut, vilket medförde att denne inte orkade hålla upp boken. Även synen hos hade 

blivit försämrad, vilket i sin tur lett till att informanten inte klarade av att fortsätta läsa böcker. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att begränsad energi samt trötthet är ett av de vanligaste 

problemen samt att det har en stor inverkan på informanternas fritidsaktiviteter. Flertalet av 

informanterna hade fritidsaktiviteter innan de insjuknat i MS som de inte kunde utföra i 

dagsläget på grund av begränsad energi och trötthet. Det framkom även att tillgängligheten i 

miljön och omgivningen var begränsad då det gällde att utföra fritidsaktiviteter.  

 

 

 

DISKUSSION  
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Syftet med studien var att beskriva personer med MS erfarenheter av att utföra 

fritidsaktiviteter. Resultatet visade att informanterna hade slutat med att utföra 

fritidsaktiviteter som de utfört innan de insjuknat i MS. Informanterna upplevde att fatigue 

samt symtom som medförde fysiska och psykiska nedsättningar var en bidragande orsak till 

att de begränsats i fritidsaktiviteter de utfört innan insjuknandet. Samtliga informanter utförde 

någon slags fritidsaktivitet efter att de insjuknat och resultatet visade att samtliga använde 

hjälpmedel i samband med utförandet av fritidsaktiviteter. I resultatet framkom att de 

vanligaste hjälpmedlen var rullstol och elrullstol. Det visade sig även i resultatet att ingen av 

informanterna hade erfarenheter av att ha varit i kontakt med arbetsterapeut gällande deras 

fritidsaktiviteter. Däremot visade det sig att informanterna haft användning av hjälpmedel i 

deras fritidsaktiviteter även fast hjälpmedlen skrivits ut i annat syfte. Detta kunde till exempel 

vara manuella rullstolar som förskrivits på grund av begränsningar i vardagliga sysslor, som 

de även hade användning för i deras fritidsaktiviteter.    

 

I den aktuella studien framkom att fritidsaktiviteter leder till ett socialt nätverk och har en 

effekt som leder till ett ökat självförtroende och ökad självkänsla. Enligt McColl (1997) har 

det sociala nätverket som uppgift att ge stöd till personen, men samtidigt kan det innebära 

krav och förväntningar som personen inte kan uppfylla. Det sociala stödet har även en viktig 

roll då det gäller att upprätthålla hälsa hos personen. 

 

Det framkom även i den aktuella studien att fatigue ofta var en förekommande och bidragande 

orsak till att informanterna inte kunde utföra sina fritidsaktiviteter. Informanterna beskrev 

tröttheten vid MS som något som inte går att jämföra med friska människors trötthet. 

Liknande resultat återfinns i Tippings (2002) studie, som skriver att fatigue är ett av de 

vanligaste symtomen hos personer med MS samt att fatigue är ett symtom som är svårt för 

andra människor att förstå. I den aktuella studien framkom det att informanterna tyckte att det 

var viktigt att planera och prioritera sin vardag för att orka med fritidsaktiviteterna. Detta i 

enlighet med Kielhofner (1997) och Townsend, Stanton, Law, Palatajok, Baptise, Thompson-

Franson, Karmer, Swedlove, Brintnell och Campanile (1997) vilka beskriver betydelsen av att 

kunna kontrollera sin vardag för att skapa goda förutsättningar till en bra hälsa. Det framkom 

även i den aktuella studien att informanterna inte kunde utföra meningsfulla fritidsaktiviteter 

som de kunnat utföra innan insjuknandet, eftersom det krävdes mycket planering. 

Informanterna tyckte det var viktigt att fördela sin energi under utförandet av fritidsaktiviteter 
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för att inte använda all energi på en gång, vilket då skulle leda till att återhämtningstiden blev 

lång. Det framkom även att fritidsaktiviteter hade lägre prioritet än arbete och vardagssysslor 

på grund av att energin inte räckte till samt den ekonomiska situationen. Mosey (1986) skriver 

att det tar längre tid för personer med funktionshinder att utföra aktiviteter som till exempel 

personlig vård och boende, vilket medfört att fritidsaktiviteterna prioriteras bort. 

Arbetsterapeuter bör hjälpa personerna att finna en balans mellan de olika aktivitetsområdena 

genom att planera tiden och hitta strategier till att utföra meningsfulla fritidsaktiviteter 

(Mosey, 1986). I den aktuella studien kom det fram att informanterna inte hade varit i kontakt 

med någon arbetsterapeut gällande energibesparande arbetssätt. Författarna anser att 

arbetsterapeuter kan lära personerna med MS att använda sig av energibesparande arbetssätt 

för att fördela energin så att den räcker till de fritidsaktiviteter som känns meningsfulla att 

utföra för dem. Enligt Halliday Pulaski (2003) ska arbetsterapeuter ge stöd åt personerna att 

förenkla och utföra fritidsaktiviteterna på ett energibesparande arbetssätt utifrån deras 

förmågor.   

 

Resultatet i den aktuella studien visade att informanterna hade fritidsaktiviteter som de inte 

längre kunde utföra efter att de insjuknat i MS. Det visade sig vara de fysiskt krävande 

fritidsaktiviteterna informanterna var begränsade i att utföra. För några av informanterna hade 

de sportsliga fritidsaktiviteterna tidigare betytt mycket då dessa upptagit en stor del i deras liv. 

Enligt Towsend et al. (1997) påverkar vardagsaktiviteter en persons hälsa och arbetsterapeuter 

bör därför hjälpa och stödja personer att hitta meningsfulla aktiviteter som kan bidra till en 

bättre hälsa.  

 

Vidare framkom i den aktuella studien att det fanns erfarenheter av att det inte gick att utföra 

spontana fritidsaktiviteter som innan insjuknandet i MS. Detta kunde vara att till exempel ta 

en spontan cykeltur. Enligt Towsend et al. (1997), Barron (2000) och Magnusson och 

Lorentzi (1999) medför begränsad tillgänglighet att personer inte kan utföra spontana 

aktiviteter. Detta framkom i den aktuella studien då informanterna upplevde problem med till 

exempel färdtjänst som inte alltid var tillgänglig. Detta medförde att informanterna upplevde 

det som energikrävande redan i planeringsstadiet. Informanterna beskrev även en upplevelse 

av identitetsförlust då de fått ge upp värdefulla fritidsaktiviteter efter att de insjuknat i MS. 

Enligt Wilcock (1999) skapar sig personer en identitet genom att utföra meningsfulla 

fritidsaktiviteter. Resultatet i den aktuella studien visade att informanterna efter insjuknandet 

kompenserat de fritidsaktiviteter de längre inte kunde utföra med nya fritidsaktiviteter. Enligt 
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Kielhofner (2002) och Nelson (1995) går det att kompensera med hjälp av nya strategier då 

det gäller att lösa problem i aktivitetsutförandet. Det framgick i den aktuella studien att några 

informanter hade lärt sig nya strategier för att utföra sina fritidsaktiviteter. Det framkom även 

att de informanterna som tyckte om att promenera hade börja använda elrullstol för att 

hushålla med sin begränsade energi.  

 

Kielhofner (2002) skriver ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv att det är ett mänskligt behov att 

utföra aktiviteter, detta eftersom det är en förutsättning för livskvalitet då det gäller 

människans hälsa, välbefinnande samt utveckling. Detta stämmer väl överens med den 

aktuella studien där det i resultatet framkom att informanternas erfarenhet var att 

fritidsaktiviteter ledde till tillfredsställelse och välbefinnande. Det framkom i resultatet att 

ingen av informanterna varit i kontakt med en arbetsterapeut gällande direkt fritidsaktiviteter. 

Kan detta bero på bristande information om vad en arbetsterapeut har att erbjuda sin klient? I 

en studie av Tuner et al. (2000) kom de fram till att arbetsterapeuter i större utsträckning 

arbetar med fritidsaktiviteter när det gäller rehabilitering av psykiskt funktionshindrade än i 

rehabilitering av fysisktfunktionshindrade. I studien gjord av Tuner et al. framgick det även 

att detta berodde på att arbetsterapeuten prioriterade bort fritidsaktiviteterna. Tuner et al. 

skriver vidare att det är viktigt att finna balans mellan fritid, arbete och personlig vård vilket 

arbetsterapeuter kan erbjuda genom att ge stöd och vägledning till personerna.  

 

Sammanfattningsvis visar den aktuella studien att fritidsaktiviteter har en stor betydelse för 

informanternas välbefinnande. Det framkom att det finns hinder i den fysiska miljön samt hos 

informanterna själva under genomförandet av fritidsaktiviteterna. Informanterna hade till 

exempel problem med fatigue som gjorde att de inte orkade lika mycket idag som innan de 

insjuknade i MS samt att de hade fysiska funktionshinder som gjorde att de var i behov av 

hjälpmedel. Det framkom även i den aktuella studien att arbetsterapeuter inte har erbjudit 

rehabilitering till personerna med MS gällande fritidsaktiviteter, varken när det gällde 

hjälpmedel eller energibesparande arbetssätt. Det visade sig dock att personerna med MS har 

användning för de hjälpmedel som de fått förskrivet i det vardagliga livet även i sina 

fritidsaktiviteter. Författarna kan konstatera att arbetsterapeuter skulle kunna bidra till ökad 

självkänsla hos personer med MS ifall de använder sig av fritidsaktiviteter i sin rehabilitering. 

Detta skulle bidra till att personerna med MS i större utsträckning kan behålla sina tidigare 

fritidsaktiviteter under en längre period. Författarna anser att denna studie kan ge viktig 

kunskap till både arbetsterapeuter och andra professioner som deltar i rehabiliteringen runt 
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personer med MS. Studien kan även bidra till en ökad förståelse om vikten av att använda 

fritidsaktiviteter i rehabilitering av personer med MS. Författarnas förhoppning är att denna 

studie kan bidrar till att mer fokus sätts på rehabilitering i fritidsaktiviteter hos personer med 

MS. Författarna anser även att fortsatt forskning inom detta område behövs för att ge mer 

kunskap och utveckling. Detta kan i sin tur leda till att personer med MS kan få stöd och hjälp 

för att uppnå tillfredsställelse och meningsfullhet då det gäller att utföra fritidsaktiviteter.  

 

METODDISKUSSION  
 

För att besvara syftet på studien valde författarna att använda ostrukturerade intervjuer med 

öppna intervjufrågor. Detta medförde att informanterna fritt kunde berätta om sina egna 

erfarenheter samt att författarna kunde ställa följdfrågor. Enligt Kvale (1997) och Holloway 

och Wheeler (2003) är det lämpligt att använda sig av öppna intervjufrågor då enskilda 

personer kan beskriva deras erfarenheter. Holloway och Wheeler (2003) skriver vidare att 

ostrukturerade intervjuer möjliggör detaljrika och djupa svar. Författarna ser det som en 

nackdel att de var oerfarna intervjuare eftersom det kan ha påverkat trovärdigheten. Detta 

eftersom författarna till en början upplevde det svårt att ställa följdfrågor. Författarna anser 

däremot att följdfrågorna utvecklades allt eftersom intervjuerna blev fler och författarna blev 

mer erfarna. Kvale (1997) skriver att en erfaren intervjuare har en ökad trovärdighet då 

intervjuaren lättare kan fatta beslut då det gäller att ställa frågor. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes via högtalartelefon eftersom informanterna bodde på spridda 

orter i Sverige. Detta upplevde författarna som positivt, eftersom författarna tror att 

informanterna då eventuellt kunde känna sig mer anonyma och tryggare i att svara på 

frågorna. Författarna spelade in intervjuerna på band för att inte missa värdefull information 

och för att helt kunna fokusera på intervjufrågorna som ställdes och svaren informanterna gav. 

Enligt Kvale (1997) leder detta till trovärdighet då intervjuaren helt kan koncentrera sig på 

vad som sägs samt att det är en förutsättning för intervjuaren för att kunna skriva ut 

intervjuerna ordagrant och bibehålla helheten. Författarna upplevde sig dock till viss del 

hämmade av bandspelaren, det upplevdes stressande under tystnader som uppstod viket 

gjorde att författarna omedvetet kan ha påskyndat intervjun. Detta kunde medföra att 

informanterna inte alltid fick tillräckligt med utrymme för att besvara frågorna. Bandspelare 

kan även ha gjort att även informanterna upplevt sig hämmade under intervjuerna. Enligt 
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Kvale (1997) bör den som intervjuar bygga upp en stämning mellan sig och informanten för 

att informanten ska känna sig trygg i att fritt berätta om sina upplevelser och känslor. Efter att 

författarna skrivit ut intervjuerna ordagrant makulerades banden, vilket kan ses som en 

nackdel då författarna inte hade någon möjlighet att gå tillbaka till det inspelade materialet om 

behovet hade funnits. Författarna anser dock att detta inte har varit nödvändigt och hade 

kunnat använda sig av det skriftliga materialet ifall frågor uppstått.  

 

Författarna valde att lägga ut sin förfrågan med preliminära förberedande frågor på ett forum 

där personer med multipel skleros träffas. Författarna upplevde detta som positivt då 

informanterna inte behövde känna sig påtvingade eftersom de själva valde att gå in på forumet 

och läsa förfrågan. Det negativa med att sätta ut förfrågan på forumet var att författarna inte 

kunde få någon garanti att det verkligen var personer med multipel skleros de fick kontakt 

med. Efter intervjuerna kände författarna dock ingen tveksamhet till detta då de kände att 

informanterna visste vad de talade om. Totalt ville nio personer, varav sex var kvinnor och tre 

var män, delta i studien. Eftersom alla uppfyllde kriterierna valde författarna att intervjua alla. 

Författarna hade ingen garanti att mättnad skulle uppnås under dessa nio intervjuer och var 

beredda på att lägga ut en ny förfrågan eller söka informanter på andra sätt. Författarna 

upplevde dock efter intervjuerna att mättnad uppnåddes då de kunde se ett mönster och 

likheter i svaren som informanterna lämnade. Enligt Holloway och Wheeler (2003) finns det 

inga exakta regler för undersökningsgruppens storlek när det gäller kvalitativ forskning.  

 

Inför innehållsanalysen läste författarna igenom intervjumaterialet var för sig för att 

kondensera materialet och göra meningsbärande enheter för att få ut koder vilket kan ha ökat 

trovärdigheten. Därefter jämförde författarna sina koder med varandra och konstaterade att 

samstämmigheten var hög. Författarna tog även ut citat för att öka trovärdigheten. Författarna 

anser dock att trovärdigheten hade kunnat stärkas ytterligare ifall handledaren tagit del av 

intervjumaterialet för att få högre samstämmighet. Detta stämmer väl överens med Holloway 

och Wheeler (2003) som skriver att trovärdigheten i studien stärks ifall samstämmigheten 

mellan handledaren och författarna är hög. Ifall informanterna varit oärliga i sina svar samt 

om författarna har ställt missvisande frågor kan även det ha påverkat trovärdigheten.   

 

Sammanfattningsvis kan författarna konstatera att studien har hög validitet då författarna fått 

fram ett resultat utifrån syftet att beskriva personer med multipel skleros erfarenheter av att 

utföra fritidsaktiviteter. Enligt Kvale (1997) innebär validitet om forskare har mätt vad som 
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var avsett att mäta genom forskningen. Kvale skriver vidare att forskningen får högre validitet 

om undersökningen blir kontrollerad, ifrågasatt och att resultatet tolkas teoretiskt. 
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Bilaga 1a 

Förfrågan om deltagande i studie 
 

Vi är två studenter i Kiruna som läser arbetsterapeutprogrammet via distans vid Institutionen 
för Hälsovetenskap i Boden. Vi ska under vårterminen 2006 genomföra vårt examensarbete.  
Syftet med examensarbetet är att beskriva personer med multipel skleros erfarenheter av att 
utföra fritidsaktiviteter.  
 
Vi söker dig som har diagnosen Multiple Skleros och är mellan 20-40 år. Du ska ha en 
Multiple Skleros präglad av återfall, det vill säga skov och återhämtningar, och bör ha haft 
sjukdomen i minst två år. Du ska använda dig av hjälpmedel i ditt dagliga liv och kunna tänka 
dig att bli intervjuad i 30-60 minuter. Vi kommer att genomföra intervjuerna via 
högtalartelefon och dessa kommer att spelas in på band för att vi inte ska missa viktig 
information. Det inspelade materialet kommer att skrivas ner och endast behandlas av oss.  
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt samt förstöras när examensarbetet är färdigt, 
vilket innebär att du inte kommer att kunna identifieras i det färdiga examensarbetet.  
 
Några av de preliminära frågor som kommer att behandlas under intervjun är: 

• Vad är fritidsaktiviteter för dig? 
• Vilka fritidsaktiviteter utför du? 
• Hur ofta utför du dina fritidsaktiviteter? 
• Vill du beskriva om utförandet av dina fritidsaktiviteter har förändrats  

sedan du fick dina första symtom? 
• Kan du beskriva hur du utför dina fritidsaktiviteter idag? 
• Vill du beskriva vad det innebär för dig att utföra fritidsaktiviteter? 
• Har du varit i kontakt med någon arbetsterapeut då det gäller dina  

fritidsaktiviteter? 
 
Din medverkan är helt frivillig och du får när som helst avbryta deltagandet. Vill du medverka 
i undersökningen ber vi dig kontakta oss via e-post där du skriver namn och telefonnummer så 
ringer vi upp dig.  
 
Examensarbetet kommer att finnas tillgängligt på institutionens hemsida www.ltu.se under 
länken ”Forskning” och därefter ”Publikationer” under sommaren 2006. 
 
Vi kommer att påbörja intervjuarbetet under januarimånad och vill därför velat ha ditt svar 
senast 2005-01-30.  
Om du har frågor var vänlig ta kontakt med någon av oss nedan. 
 
Med vänliga hälsningar: 
 
………………………   ……………………… 
Linda Fors    Linda Kantola 
Tfn: 0980/81837, 070-3042 401  Tfn: 0980/10405, 070-2343 516 
iliofn-3@student.ltu.se   linkan-3@student.ltu.se  

Handledare på Institutionen för hälsovetenskap: 
Emma Eliasson 
Legitimerad arbetsterapeut 
Telefonnummer: 0920/266060 (bostad)
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Bilaga 1b 

Förfrågan om deltagande i studie 
 

Vi är två studenter i Kiruna som läser arbetsterapeutprogrammet via distans vid Institutionen 
för Hälsovetenskap i Boden. Vi ska under vårterminen 2006 genomföra vårt examensarbete.  
Syftet med examensarbetet är att beskriva personer med multipel skleros erfarenheter av att 
utföra fritidsaktiviteter.  
 
Vi söker dig som har diagnosen Multiple Skleros och är mellan 20-55 år. Du ska ha en 
Multiple Skleros präglad av återfall, det vill säga skov och återhämtningar, sekundär och 
progressiv MS och bör ha haft sjukdomen i minst två år. Du ska använda dig av hjälpmedel i 
ditt dagliga liv och kunna tänka dig att bli intervjuad i 30-60 minuter. Vi kommer att 
genomföra intervjuerna via högtalartelefon och dessa kommer att spelas in på band för att vi 
inte ska missa viktig information. Det inspelade materialet kommer att skrivas ner och endast 
behandlas av oss.  Materialet kommer att behandlas konfidentiellt samt förstöras när 
examensarbetet är färdigt, vilket innebär att du inte kommer att kunna identifieras i det färdiga 
examensarbetet.  
 
Några av de preliminära frågor som kommer att behandlas under intervjun är: 

• Vad är fritidsaktiviteter för dig? 
• Vilka fritidsaktiviteter utför du? 
• Hur ofta utför du dina fritidsaktiviteter? 
• Vill du beskriva om utförandet av dina fritidsaktiviteter har förändrats  

sedan du fick dina första symtom? 
• Kan du beskriva hur du utför dina fritidsaktiviteter idag? 
• Vill du beskriva vad det innebär för dig att utföra fritidsaktiviteter? 
• Har du varit i kontakt med någon arbetsterapeut då det gäller dina  

fritidsaktiviteter? 
 
Din medverkan är helt frivillig och du får när som helst avbryta deltagandet. Vill du medverka 
i undersökningen ber vi dig kontakta oss via e-post där du skriver namn och telefonnummer så 
ringer vi upp dig.  
 
Examensarbetet kommer att finnas tillgängligt på institutionens hemsida www.ltu.se under 
länken ”Forskning” och därefter ”Publikationer” under sommaren 2006. 
 
Vi kommer att påbörja intervjuarbetet under januarimånad och vill därför velat ha ditt svar 
senast 2005-01-30.  
Om du har frågor var vänlig ta kontakt med någon av oss nedan. 
 
Med vänliga hälsningar: 
………………………   ……………………… 
Linda Fors    Linda Kantola 
Tfn: 0980/81837, 070-3042 401  Tfn: 0980/10405, 070-2343 516 
iliofn-3@student.ltu.se   linkan-3@student.ltu.se  

Handledare på Institutionen för hälsovetenskap: 
Emma Eliasson 
Legitimerad arbetsterapeut 
Telefonnummer: 0920/266060 (bostad) 
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