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Abstrakt
Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheter som personer med multipel skleros (MS) 
har av förändrad delaktighet och om deltagande i temagrupp kan främja delaktighet i aktivitet. 
Undersökningsgruppen bestod av två män och två kvinnor som hade haft MS i minst ett år 
och hade upplevt förändringar i sina vardagliga aktiviteter. Fokusgruppsintervjuer användes 
som datainsamlingsmetod och genomfördes vid två tillfällen under deltagarnas 
rehabiliteringsperiod. Individuella uppföljningsintervjuer genomfördes en månad efter 
deltagarnas hemkomst. Analys av insamlat material resulterade i tre kategorier som gavs 
namnen: Förändrad delaktighet i vardagen, Lärdomar som influerar vardagen och Skapandet 
av en ny vardag. Resultatet visade på att MS hade förändrat deltagarnas möjlighet att delta i 
aktiviteter i vardagen, vilket kunde hänföras till vissa vanligt förekommande symtom vid MS. 
Rehabiliteringen beskrevs ha gett deltagarna kunskaper om hur de på ett bättre sätt kunde 
hantera de förändringar som uppstått och vidare framhölls fördelarna med att rehabiliteringen 
gavs i grupp då de kunde känna en samhörighet med varandra. Gruppens erfarenheter belyste 
att när de hade återgått till vardagen hade de i olika omfattning kunnat tillämpa informationen 
som erhölls under rehabiliteringen, men det framkom att vissa kunskaper var av mer värde än 
andra.  

Nyckelord: occupational therapy, multiple sclerosis, group rehabilitation, participation, 
activity.  
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Abstract
The purpose of this study was to describe how persons with multiple sclerosis (MS) 
experienced participation in group rehabilitation in order to promote participation in everyday 
activities. The study group consisted of two men and two women who have had MS for at 
least one year and had experienced changes in activities of daily living. Focusgroup 
interwievs was used as data collection method and was conducted at two separate times 
during the participants stay at the rehabilitation unit. The participants were also interviewed 
individually one month after discharge from the rehabilitation. The data analysis resulted in 
three categories, defined as follows; changed participation in everyday life, lessons learnt that 
influence everyday life and creating a new kind of everyday life.  The results showed that MS 
had changed the participants possibilities of participate in activities of daily living; this could 
be attributed to certain common symptoms associated with the disease. Participants described 
how the rehabilitation training had given them knowledge about how they could cope with the 
changes that had occurred. They also pointed out the benefits of group rehabilitation as it gave 
the group members a sense of affinity. Experiences of the participants showed that after 
returning to everyday life, they had been able to apply the information gained from 
rehabilitation to varying degrees but that certain lessons learnt were of more value than 
others.     

Key words: occupational therapy, multiple sclerosis, group rehabilitation, participation, 
activity.  
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Personer med multipel skleros (MS) har många gånger en komplex aktivitetsproblematik och 

kan på grund av sjukdomen uppleva svårigheter inom aktivitetsområdena personlig vård, 

arbete och fritid, vilket påverkar en stor del av det dagliga livet (Halliday Pulaski, 2003; 

Månsson-Lexell, Ivarsson, Lexell, 2006). Enligt Månsson och Lexell (2004) är målsättningen 

för flertalet personer med MS att kunna utföra aktiviteter i det dagliga livet på ett så 

självständigt sätt som möjligt då det är vanligt förekommande att aktivitetsutförandet 

försvåras av sjukdomens påverkan. Att få en neurologisk sjukdom beskrivs enligt Lexell 

(2006) leda till ett behov av stöd för att kunna handskas med svårigheter som kan uppkomma 

och rehabilitering kan vara ett sådant stöd. Vidare beskrivs att en teambaserad rehabilitering 

är en möjliggörare för personer med MS att förbättra och bevara en god funktionsförmåga, 

självständighet och delaktighet i det dagliga livet. Forskning utförd av Baker och Tickle-

Degnen (2000) visar att arbetsterapeutiska åtgärder som genomförs som en del av en 

teambaserad rehabilitering har en stark positiv effekt på följderna av MS. Det finns en 

omfattade mängd kvantitativ forskning inom ämnet rehabilitering, men forskning kring 

personers upplevelser och erfarenheter av rehabilitering är begränsad. Därför vill författarna 

till denna studie studera vad personer med MS har för erfarenheter av att delta i en temagrupp 

som genomförs som en del av en teambaserad rehabilitering. 

I Sverige insjuknar ungefär 400 personer årligen i MS där kroppens immunförsvar angriper 

myelinet i centrala nervsystemet. MS drabbar främst unga och medelålders personer, kvinnor 

nästan dubbelt så ofta som män och debuten inträffar vanligen i 20- 50 års ålder (Grefberg & 

Johansson, 2007; Lexell, 2006). Orsaken till varför man drabbas av MS är okänt, men det tros 

finnas ärftliga omständigheter som spelar en roll för risken att utveckla sjukdomen (Höök, 

2001). Sjukdomsförloppet vid MS är svårt att förutsäga, men karaktäriseras av att sjukdomen 

förlöper med återkommande skov (perioder då symtomen är särskilt svåra) som leder till 

förändringar i hjärna och ryggmärg. I de flesta fall kvarstår vissa symtom efter varje skov och 

resultatet av dessa kan leda till funktionsnedsättning (Åberg, 2000). Vanligt förekommande 

symtom vid MS är förlamningssymtom, nedsatt kognitiv förmåga, spasticitet, smärtsyndrom, 

samt kronisk trötthet vilka kan orsaka svåra funktionsnedsättningar (Fagius, Andersen, 

Hillert, Olsson & Sandberg, 2007). Den kroniska tröttheten anses ha mest negativ påverkan 

och tröttheten orsakar i de flesta fall en rejält minskad möjlighet att utföra aktiviteter, både 

inom aktivitetsområdena personlig vård, arbete och fritid (Morén-Hybbinette, 2001). Detta 

konstaterades även i en studie av Olsson, Lexell och Söderberg (2005) där deltagarna i 
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studien beskrev att tröttheten påverkade möjligheterna att fatta beslut och utföra aktiviteter 

som tidigare. Tröttheten beskrevs även påverka deltagarna då de inte var aktiva eftersom de 

kände en osäkerhet kring att inte veta om de planerade aktiviteterna kunde genomföras. 

Deltagarna i studien beskrev även en känsla av att aktiviteter som utfördes ofta lämnades 

halvfärdiga på grund av en oförutsägbar trötthet.   

Att utföra och ta del av aktiviteter beskrivs av Kielhofner (2002; 2004) som ett basalt 

mänskligt behov. Detta behov härstammar från det faktum att människan har ett starkt behov 

av att engagera sig i praktiska produktiva och lekfulla aktiviteter, träna sin kapacitet och att 

uppleva sig själva som kompetenta (Kielhofner 2002; 2004; Christiansen & Baum, 1997; 

Blesedell Crepeau, 2003). Aktivitetsutföranden kan ske inom områden bestående av personlig 

vård, arbete och fritid. Aktiviteter inom dessa områden reflekterar värderingar, ger struktur i 

livet och ger en mening då de möter människans behov av att ta hand om sig själv, ha roligt 

och vara delaktig i samhället (Christiansen & Baum, 1997; Blesedell Crepeau, 2003).

Delaktighet beskrivs enligt Socialstyrelsen (2003) som en persons engagemang i en 

livssituation, och beskrivs vidare av Kielhofner (2002) som engagemang i arbete, 

fritidsaktiviteter eller aktiviteter i det dagliga livet, vilket är nödvändigt för en persons 

välmående. Delaktighet i aktivitet är både beroende av personen och miljön, det vill säga att 

den är personlig genom att personens engagemang influeras av dennes unika motiv, roller, 

vanor, förmågor och begränsningar. Delaktighet påverkas av miljön och omgivningen genom 

att den kan möjliggöra eller hindra delaktighet i aktivitet. En funktionsnedsättning kan 

påverka en persons delaktighet i aktivitet, men om omgivningen stödjer och anpassar sig efter 

personens nedsättning kan personen fortsätta vara delaktig trots sin funktionsnedsättning. 

Kielhofner (2002) beskriver att då en person drabbas av sjukdom påverkas dennes

förutsättningar att på ett tillfredställande sätt utföra aktiviteter, eftersom personens vanor och 

roller förändras. I tidigare forskning (Finlayson, Winkler Impey, Nicolle & Edwards, 1998) 

beskrivs att svårigheter i aktivitetsutförandet påverkas av aktiviteten, miljön där aktiviteten 

utförs och vilken typ av MS personen har. Vidare beskrivs de mest problematiska 

aktiviteterna vara fritidssysselsättning, arbete, samt att sköta hushållet. Enligt Kielhofner 

(2002) behövs ofta nya rutiner för att hantera sjukdom, klara av aktiviteter i sin vardag och 

upprätthålla betydelsefulla roller, men att implementera nya rutiner i det dagliga livet kan vara 

svårt på grund av den osäkerhet en progressiv sjukdom kan innebära. Personer med 

funktionsnedsättningar kan uppleva svårigheter i att upprätthålla eller kliva in i nya roller då 
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den fysiska förmågan är nedsatt. Enligt Shevil och Finlayson (2006) påverkar även nedsatt 

kognitiv förmåga personens förutsättningar att utföra aktiviteter som hör ihop med en specifik 

roll. Kielhofner (2002) beskriver att en funktionsnedsättning kan leda till svårigheter då en ny 

roll ska utvecklas eftersom egna eller andras förväntningar på rollen inte stämmer överens 

med existerande förmågor. Att få behålla betydelsefulla roller är viktigt, eftersom det även 

påverkar identiteten, meningen och strukturen i det dagliga livet.

Idag finns inget sätt att bota eller hindra uppkomsten av MS, däremot finns det 

behandlingsformer som kan lindra symtom, samt andra typer av terapeutiska insatser 

(Aquilonius & Fagius, 2000). Rehabilitering av personer med MS som har en 

funktionsnedsättning kräver många gånger en teaminsats där medicinsk kunskap representeras 

av olika yrken, däribland arbetsterapeuter. Arbetsterapeuter besitter goda kunskaper om hur 

aktiviteter kan utföras med en så hög grad av självständighet som möjligt trots en 

funktionsnedsättning (Höök, 2001). En del i arbetsterapeutens arbete med personer med MS 

innebär att bidra med kunskap om sjukdomen och dess utveckling, samt stödja dem i 

anpassningsprocessen. Vanligt förekommande åtgärder kan vidare bestå av att lära personerna 

att själva gradera aktiviteter efter sin egen funktionsnivå, samt att lära ut energibesparande 

arbetssätt. Enligt Halliday och Pulaski (2003) är det av stor vikt att personerna lär känna sig 

själva och sin kropp, samt lär sig läsa av när tröttheten börjar bli för stor. Genom att låta 

personer själva anpassa aktiviteterna kan de uppnå en känsla av kontroll över sitt dagliga liv. 

Även att uppnå en bra förståelse för sjukdomen och dess följder är viktigt, vilket kan 

underlätta i planeringen av dagliga aktiviteter.

Rehabilitering kan enligt Höök (2001) ses som samlingsbegrepp för medicinska, 

psykologiska, sociala och arbetsinriktade insatser som syftar till att stödja personer som 

drabbats av sjukdom eller skada att återvinna bästa möjliga funktion och förutsättningar för 

ett vanligt liv utifrån personens egna villkor. Vidare menar Höök (2001) att rehabilitering bör 

utformas för att minska lidande och skapa förutsättningar för en ökad självständighet, 

utveckling av copingstrategier, samt en förbättrad livskvalitet. Det är även viktigt att patienten 

är aktiv i rehabiliteringen genom att ta ett eget ansvar för sina funktioner och sitt tillstånd.

Månsson-Lexell, Iwarsson och Lexell (2006) anser att en viktig del inom rehabilitering är att 

få en förståelse för vilka rehabiliteringsbehov personer med MS har och inom vilka 

aktivitetsområden problem föreligger för att uppnå en lyckad rehabilitering. Andreassen och 

Wyller (2005) fann i sin studie att personer som nyligen drabbats av en progressiv sjukdom 
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och deltog i rehabilitering önskade utbildning och kunskap om sjukdomen, personer som 

däremot hade levt med sjukdomen i flera år önskade inspiration för framtiden. En bra modell 

för rehabilitering har enligt Höök (2001) visat sig vara temagrupp som kan ge deltagarna 

insikt i sin situation, självkänsla och självständighet. Enligt Mosey (1996) beskrivs 

temagrupper innebära en grupp som vanligen bedrivs på ett rehabiliteringscenter som 

fokuserar på att uppnå ökad kunskap, färdighet och attityd som är nödvändigt för att klara av 

ett aktivitetsutförande. Aktiviteterna som gruppen fokuserar på tillämpas praktiskt och 

teoretiskt inom gruppen och målet med temagrupper är att uppnå en tillräcklig kompetens i att 

utföra aktiviteter på ett så självständigt sätt som möjligt även utanför rehabiliteringen. Höök 

(2001) menar vidare att genom att delta i temagrupper kan deltagarna även utbyta 

erfarenheter, idéer och ge varandra förslag till lösningar på problem. Genom att delta i 

temagrupp kan personer som drabbats av sjukdom få kunskap om bakomliggande orsaker till 

funktionsnedsättning och då kan passande träning, hjälp och stöd utformas för att kompensera 

för funktionsnedsättningen. Personer med MS behöver få insikt som underlättar för dem att 

leva med den osäkerhet som en progredierande sjukdom kan medföra och dessutom få 

kunskaper som medför att de lättare kan delta i egna behandlings- och rehabiliteringsåtgärder. 

Tidigare studier visar att temagrupper, i syfte att lära ut strategier för att underlätta för 

personer med MS att leva med sin sjukdom, har viss effekt (Matuska, Mathiowetz & 

Finlayson 2007; Vanage, Gilbertson & Mathiowetz 2003). Ovan nämnda studierna 

undersöker effekten av enskilda arbetsterapeutiska strategier såsom energibesparande 

arbetssätt, som har visat sig ha god effekt, men författarna fann få kvalitativa studier som 

undersöker erfarenheter av att delta i temagrupp, sett ur personer med MS eget perspektiv.  

Därför är syftet med denna studie att beskriva erfarenheter som personer med MS har av 

förändrad delaktighet i dagliga aktiviteter och om deltagande i temagrupper kan främja 

delaktighet.
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Metod

Design

Utifrån syftet som var att beskriva erfarenheter som personer med MS har av förändrad 

delaktighet i dagliga aktiviteter och om deltagande i temagrupper kan främja delaktighet, 

valde författarna fallstudie som design till denna kvalitativa studie, vilket enligt Yin (2007) 

beskrivs som en empirisk studie som undersöker ett aktuellt fenomen i dess verkliga kontext. 

Fallstudien beskrivs vidare vara ett sätt att studera ett empiriskt tema genom att följa ett antal 

procedurer som specificerats i förväg. Data har samlats in genom två fokusgruppsintervjuer 

och individuella uppföljningsintervjuer. Författarnas val av fokusgruppsintervjuer utgick ifrån 

att de beskrivs lämpliga då de är av intresse att studera gruppmedlemmars åsikter, tankar och 

uppfattningar (Wibeck, 2000). Att genomföra enskilda uppföljningsintervjuer beskrivs enligt 

Holloway och Wheeler (2003) fokusera på undersökningspersonernas upplevda erfarenhet, 

samt vilken mening dessa personer förknippar den med. Författarna valde att vid samtliga 

intervjutillfällen utgå ifrån en intervjuguide (bilaga 1) innehållande frågeområden som täckte 

in studiens syfte. Insamlad data kom sedan att analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys 

av Graneheim och Lundman (2004). 

Undersökningsgrupp

Genom ett ändamålsenligt urval valde författarna ut deltagare till studien. Enligt Patton 

(2002) kan man genom ett ändamålsenligt urval åstadkomma informationsrik data kring det 

centrala med forskningens syfte. Deltagarna som inkluderades i studien deltog i 

grupprehabilitering i form av en temagrupp vid en rehabiliteringsenhet i Norrbotten. De var 

fyra till antalet och bestod av två män och två kvinnor som hade haft MS i minst ett år och var 

i åldrarna 37-61 år, samt var yrkesarbetande. Vidare hade deltagarna upplevt förändringar i 

vardagliga aktiviteter. 

Procedur

För att få vetskap om någon rehabiliteringsgrupp för personer med MS skulle genomföras 

under perioden januari – mars 2008, samt om intresse fanns för att genomföra en studie tog 

författarna kontakt med arbetsterapeuter på ett rehabiliteringscenter i Norrbotten. 

Arbetsterapeuterna informerade att en rehabiliteringsgrupp med temat MS skulle genomföras 
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under den aktuella perioden och arbetsterapeuterna ställde sig positiva till att studien skulle 

genomföras vid enheten. I samband med detta lämnade författarna in en etikansökan om att få 

utföra studien och efter godkännande från etikgruppen vid institutionen för hälsovetenskap 

skickade författarna via e-post en skriftlig förfrågan om arbetsterapeuterna kunde vara 

behjälpliga att informera deltagarna om studien. Enligt en överenskommelse med 

arbetsterapeuterna bestämdes att författarna skulle medverka vid deltagarnas ankomst och i 

samband med detta informera om studien. Författarna valde att själva medverka under första 

dagen för att skapa kontakt med gruppen och informera om vad ett deltagande i studien 

innebar. Vid samma tillfälle överlämnades 10 stycken missivbrev (bilaga 2) innehållande 

svarstalong och kuvert, information om inklusionskriterier, syftet med studien, information 

om att ett deltagande var frivilligt och inte påverkade rehabiliteringen vare sig deltagarna 

valde att delta eller inte, samt att hantering av intervjumaterialet kom att ske konfidentiellt. 

Kvale (1997) beskriver konfidentialitet som att undersökningspersonerna och privat data som 

uppkommer under intervjuer inte kommer att identifieras i det färdiga arbetet. Vid intresse att 

delta i studien informerades deltagarna om att skriftligt fylla i svarstalongen och lämna sitt 

medgivande. Denna svarstalong skulle läggas i svarskuvertet och lämnas i en för ändamålet 

avsedd försluten låda vid enheten. Deltagarna fick på grund av en begränsad tidsram fem 

dagar på sig att fundera över ett deltagande i studien. Författarna besökte därefter enheten och 

samlade in svarstalongerna. Fyra deltagare hade lämnat sitt medgivande och dessa 

informerades om tid och plats för intervjuerna. Innan intervjuerna påbörjades återgav 

författarna informationen från förfrågan om ett deltagande muntligt och deltagarna upplystes 

även om att det som behandlades under intervjuerna skulle hanteras konfidentiellt. Båda 

fokusgruppsintervjuerna genomfördes vid rehabiliteringscentret där deltagarna vistades under 

sin rehabiliteringsperiod. Individuella uppföljningsintervjuer genomfördes även en månad 

efter deltagarnas hemkomst. 

Datainsamling 

Fokusgruppsintervjuer användes som datainsamlingsmetod och genomfördes vid två tillfällen 

på ungefär 60 minuter vardera. Första intervjutillfället, då deltagarna påbörjat sin 

rehabiliteringsperiod på två och en halv vecka, fungerade som studiens utgångspunkt och där 

diskuterade deltagarna kring de första frågeområdena utifrån författarnas intervjuguide. 

Därefter genomfördes andra intervjun under deltagarnas avslutande rehabiliteringsvecka. Vid 

detta tillfälle medverkade endast tre deltagare och diskuterade de frågeområden som var 
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avsedda att behandlas vid det andra tillfället. Det tredje intervjutillfället skedde en månad 

efter deltagarnas hemkomst och genomfördes som individuella uppföljningsintervjuer. Vid 

detta tillfälle behandlades frågeområdena från andra intervjutillfället med den deltagaren som 

inte kunde närvara då. Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade och byggde på en 

intervjuguide skapad av författarna vilken innehöll utvalda frågeområden som täckte in 

studiens syfte. Följdfrågor ställdes vid samtliga intervjutillfällen för att utveckla deltagarnas 

svar och för att få ett så rikt material som möjligt. Författarna tog fasta på Wibeck (2000) 

beskrivning av intervjuarens roll i en fokusgruppintervju, vilket innebar att författarna inte 

agerade styrande i samma omfattning som i en individuell intervju eftersom att författarna 

inte i samma utsträckning var tvungna att ta initiativ för att hålla samtalet i gång och 

introducera nya frågeställningar. Författarna introducerade nya frågeområden då diskussionen 

tog en annan riktning än planerat, samt ställde följdfrågor för att förtydliga deltagarnas svar. 

Författarna valde vidare att leda ett intervjutillfälle var medan den andra observerade 

kroppsspråk och förde fältanteckningar för att inte gå miste om viktig information. Deltagarna 

kontaktades återigen fyra veckor efter hemgång för att genomföra enskilda 

uppföljningsintervjuer. Dessa intervjuer pågick i ungefär 20-60 minuter. Detta för att ta reda 

på hur deltagarna ser tillbaka på rehabiliteringen, samt för att undersöka huruvida deltagarna 

har kunnat implementera de nya kunskaperna i vardagen. Samtliga intervjuer spelades in både 

på bandspelare och mp3-spelare för att inte gå miste om viktig information, och då under 

intervjuerna enbart kunna koncentrera sig på deltagarnas svar och kroppsspråk. Inspelningen 

skedde även för att författarna efter intervjuerna gjorde en ordagrann utskrift av intervjuerna, 

för användning vid analys av data. 

Analys av data

En kvalitativ innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2003) användes för att beskriva

mönstret i insamlad data, det vill säga det karakteristiska i innehållet som kommunicerats 

under intervjuerna. Analysen som utgick ifrån studiens syfte startades genom att författarna 

läste igenom intervjumaterialet flera gånger för att förstå dess innehåll. Därefter tog 

författarna var för sig ut meningsbärande enheter som kan beskrivas som ord, meningar eller 

stycken som innehåller liknande aspekter och som kan relateras till varandra genom dess 

innehåll. De meningsbärande enheter som tagits ut jämfördes sedan mellan författarna för att 

ta reda på om båda valt ut liknande aspekter ur intervjumaterialet. Till övervägande del hade 

författarna valt ut liknande meningsbärande enheter, och de meningar som skiljde sig åt 

mellan författarna diskuterades och valdes ut utifrån dess relevans gentemot studiens syfte.  
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Kondensering av uttagna meningsbärande enheter var det andra steget i analysen och innebar 

en process där författarna tillsammans förkortade texten, men samtidigt bibehöll kärnan i 

innehållet. Utifrån de kondenserade meningarna skapades koder som är något som utmärker 

en meningsenhet. Slutligen formades kategorier som är kärnan i en kvalitativ analys och kan 

ses som att föra samman koder som stämmer överens med studiens syfte. De tre kategorier 

som framkom under analysprocessen gavs namnen; ”Förändrad delaktighet i dagliga 

aktiviteter”, ”Lärdomar som influerar vardagen”, ”Skapandet av en ny vardag”. Insamlat 

material kom under analysen att bearbetas så att ingen individ kunde kännas igen i det färdiga 

arbetet. 

Kondenserad mening Kod Kategori

Symtom kan visa sig på olika 
sätt för olika personer och 
kan leda till att man antingen 
kan, eller inte kan göra olika 
saker

Olika symtom ger olika 
problem

Förändrad delaktighet i 
vardagen

Andra som inte har 
sjukdomen har svårt att 
förstå, men här kan man 
prata med andra i samma 
situation

Andra har svårt att förstå Lärdomar som influerar 
vardagen

Genom att lyssna till 
kroppens signaler kan jag 
avsluta aktiviteten i tid och 
minska besvären

Lyssna på kroppen minskar 
besvären

Skapandet av en ny vardag

Etiska reflektioner  

Efter tillstånd från arbetsterapeuterna på rehabiliteringscentret, samt från etiska gruppen vid 

institutionen för hälsovetenskap på Luleå tekniska universitet tillfrågades personer till studien 

som uppfyllde inklusionskriterierna. Deltagarna informerades både skriftligt och muntligt om 

att ett deltagande i studien var frivilligt och kunde avbrytas när som helst, samt att ett 

deltagande i studien inte kom att påverka rehabiliteringen. En risk med att medverka i studien 

ansågs vara att den enskilda individen lämnade ut personliga svar som de övriga deltagarna 

fick ta del av. Detta försökte författarna undvika genom att genomföra intervjuerna utifrån en 

intervjuguide innehållande frågeområden, vilket gjorde att deltagarna själva kunde påverka 

vilken information de lämnade ut. Författarna riktade heller ej specifika frågor till var och en 

av deltagarna, utan var och en beslutade själva vilken information de ville lämna ut.  Om 
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deltagarna kände ett behov av att prata informerades de om att författarna avsatte tid för 

reflektion och tankar efter intervjuerna samt att de erbjöds kontakt med kuratorn på enheten, 

vilket ingick i rehabiliteringen. Deltagarna var medvetna om att intervjumaterialet hanterades 

konfidentiellt och att intervjuerna planerades att ske i grupp. Författarna förberedde 

deltagarna genom att de fick ta del av preliminära intervjuområden i missivbrevet som 

skickades ut, vilket gjorde att de kunde välja om dem ville delta. Författarna tror att nyttan till 

stor del övervägde riskerna i studien eftersom deltagarna i gruppen kunde dela med sig av 

sina upplevelser tillsammans med andra. Författarna förutsåg att vinsterna med en medverkan 

för deltagarna var att de kunde få ta del av varandras erfarenheter av rehabilitering i grupp och 

skapa sig en förståelse för hur andra personer med MS kunde uppleva dessa 

rehabiliteringsåtgärder. Genom att delta i gruppintervjuerna kunde deltagarna ha nytta av de 

erfarenheter som utbyttes och känna en samhörighet i gruppen då flera kunde ha liknande 

erfarenheter av rehabiliteringen. Vinsterna kan i ett vidare perspektiv leda till en 

kunskapsökning inom ämnet rehabilitering, samt en större förståelse för vilken betydelse det 

kan ha för personer med MS. Genom att ta del av denna studie hoppas författarna att 

samhället i stort kan för ökad förståelse för personer med MS situation, samt hur viktigt det är 

att dessa får tillgång till rehabilitering i syfte att ge dem verktyg för att bättre kunna hantera 

sin sjukdom och klara sin vardag. Författarna hoppas även att andra personer med MS, genom 

att ta del av denna information, kan få vetskap om vad rehabilitering kan innebära och vilka 

resultat detta kan ge. 

Resultat

Resultatet av analysen kring deltagarnas erfarenheter visade att MS hade lett till förändringar 

som påverkade deras möjlighet att delta i aktiviteter i vardagen. Temagruppen beskrevs i sin 

tur ha gett deltagarna kunskaper om hur de på ett bättre sätt kan hantera de förändringar som 

uppstått och vidare framhölls fördelarna med att rehabiliteringen gavs i grupp. Deltagarnas 

erfarenheter belyste att när de hade återgått till vardagen hade de i olika omfattning kunnat 

tillämpa informationen som erhållits i temagruppen. Utifrån resultatet framkom tre kategorier 

som gavs namnen; ”Förändrad delaktighet i dagliga aktiviteter”, ”Lärdomar som influerar 

vardagen”, samt ”Skapandet av en ny vardag”.   

Förändrad delaktighet i dagliga aktiviteter

Denna kategori handlar om hur deltagarnas möjligheter att utföra aktiviteter inom olika 

aktivitetsområden har förändrats och att svårigheterna som deltagarna beskrev kunde hänföras 
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till vissa symtom som är vanligt förekommande vid MS samt att de till viss del hade anpassat 

sitt utförande av aktivitet på grund av detta. 

Efter att ha insjuknat i MS beskrev deltagarna att deras dagliga liv hade påverkats på olika sätt 

inom aktivitetsområdena personlig vård, arbete och fritid. Någon deltagare berättade att 

sjukdomen hade förändrat möjligheterna att på ett tillfredställande sätt utföra av- och 

påklädning som tidigare. Att sköta om hemmet var enligt deltagarna ett område där en större 

omställning skett eftersom kapaciteten att utföra hushållssysslor inte var som tidigare. 

Deltagarna framhöll även att utförandet av arbetsuppgifter hade försvårats på grund av att 

arbetsförmågan efter insjuknandet inte var tillräcklig i förhållande till arbetets krav. Fritiden 

och den sociala kontakten med vänner och anhöriga beskrevs av deltagarna som förändrad då 

sjukdomen hade lett till svårigheter att kunna umgås i önskad omfattning.      

Deltagarna beskrev att vanliga symtom som påverkade deras möjlighet att utföra dagliga 

aktiviteter på ett tillfredsställande sätt var nedsatt balans samt trötthet som medförde bristande 

ork hos deltagarna. Dessa symtom skiftade i intensitet och omfattning. Nedsatt balans 

uttryckte en deltagare påverka av- och påklädning vilket ledde till en osäkerhet och 

ostadighetskänsla vid utförandet av aktiviteten. Deltagarna framhöll vidare att tröttheten var 

ett vanligt förekommande symtom och detta upplevdes som det största hindret i vardagen då 

det påverkade allt från att kunna arbeta till att kunna göra inköp. Bristande ork beskrevs av 

deltagarna som en orsak till att inte kunna utföra aktiviteter som tidigare eftersom en allt för 

stor ansträngning innebar att de var tvungna att vila för återhämtning. Av deltagarnas 

beskrivning framkom att om de utfört aktiviteter trots signaler om trötthet eller om de utfört 

fler aktiviteter de dagar de mådde bättre innebar det konsekvenser för dem, vilket kan 

illustreras med följande citat: 

”…men sen får ja ju kvitto direkt så att ja vet ju direkt när jag 
gjort…förnekat nånting å kört på.. så får du betala direkt.. du 
behöver aldrig oroa dej att du inte får veta om du gjort rätt eller 
fel liksom..eller om du har vilat eller.. eller strukturerat upp 
rätt..eller om du har sorterat rätt eller gjort nånting…”

Den ständigt närvarande tröttheten skildrades av några deltagare som problem vid inköp av 

dagligvaror eftersom en oro fanns om aktiviteten skulle kunna genomföras eller ej. 

Deltagarnas erfarenheter visade även på en oro över att inte komma ihåg att göra planerade 
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inköp och därigenom vara tvungna att återvända till affären. Resultatet av analysen visade 

vidare att arbetsuppgifterna inte kunde utföras som tidigare på grund av sjukdomens inverkan 

som för någon deltagare berodde på den nedsatta balansen och för andra den ökade tröttheten. 

Tröttheten beskrevs även av deltagarna leda till minskad förmåga i att upprätthålla sociala 

kontakter, vilket medförde att både deltagarna själva och personer i deras omgivning 

upphörde med kontakten.  

Deltagarna beskrev att de hade anpassat utförandet av aktiviteter i vardagen till viss del och på 

olika sätt. Den nedsatta balansen framhölls av någon vara orsaken till ett förändrat 

aktivitetsutförande, vilket innebar att av- och påklädning utfördes sittande för att underlätta 

och samtidigt minska ostadighetskänslan. Ett anpassat utförande gällande att sköta om 

hemmet beskrevs även av deltagarna, vilket innebar att dela upp städning på några dagar 

istället för att städa allt på samma dag som de gjort tidigare. Vidare uttryckte deltagarna att 

arbetssituationen hade förändrats och hade inneburit att vissa hade fått sluta arbeta helt medan 

andra hade fått gå ner i arbetstid. Denna förändring genomfördes enligt deltagarna för att få 

mer energi över till mer betydelsefulla aktiviteter såsom umgänge med familjen och 

utförandet av sysslor både i hemmet och på fritiden. Det sociala umgänget fick enligt 

deltagarna anpassas, vilket hade lett till att endast de mest betydelsefulla personerna kvarstod 

då den begränsade energin inte räckte till för att upprätthålla samtliga kontakter. Deltagarna 

ansåg att stödet från omgivningen inte alltid var tillräckligt, utan de upplevde en ensamhet 

oavsett om de levde i ett förhållande eller inte. Detta berodde enligt deltagarna på att 

omgivningen kände medlidande men inte alltid hade en förståelse för vad det innebar att leva 

med en kronisk sjukdom, vilket illustreras med följande citat:

”…skräcken för fläckar som sprider sig i hjärnan... de är svårt att 
förstå när man inga fläckar har..”  

Lärdomar som influerar vardagen

Denna kategori handlar om det utbyte av erfarenheter som deltagarna fått av varandra under 

perioden då de deltagit i temagruppen samt deras upplevelser av innehållet och upplägget av 

temagruppen vilket även innebar att få träffa olika professioner.   

Deltagarna beskrev upplevelsen av att delta i temagrupp som positivt då det gav en känsla av 

samhörighet och denna känsla ansågs innebära en förståelse för varandras situation, vilket 
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beskrevs som en trygghet att veta att flera upplever liknande förändringar i vardagen. 

Deltagarna framhöll att de kände en oro kring sjukdomen men efter samtal med varandra 

kände de en ökad trygghet i att återgå till vardagen. Deltagarna berättade att de kunde föra ett 

samtal med varandra utan att behöva förklara sig och en sådan förståelse beskrevs vara svår 

att uppnå hos personer i omgivningen. Vidare beskrevs temagruppen i sig ha medfört fördelar 

i form av utbyte av erfarenheter gällande egna strategier, tips och råd som kunde underlätta 

utförandet av sysslor i vardagen, vilket illustreras med följande citat:

”…så man tjänar ju otroligt mycket på att lyssna på dom andra…
man fick ju mycket tips och idéer… å tankar och inte bara såna 
aha-upplevelse ”kan man göra så” utan du satt för dej själv å 
tänkte att ”guu de där ska jag också pröva”.. jaa, de kanske är så, 
då måste jag fråga min läkare.. eller nåt sånt dära som man fick ju 
sidovinster..” 

Någon deltagare berättade att de genom temagruppen fått tips om att en centraldammsugare 

kunde underlätta vid städning av hemmet, vilket hade lett till funderingar kring att själv 

inköpa en. Av deras beskrivning framkom att det var svårt att komma i kontakt med 

människor i samma situation ute i samhället och därför beskrevs temagruppen vara en stor 

tillgång eftersom kontakten med personer i liknande situation ute i samhället upplevdes i stort 

sett obefintlig.

Deltagarna betonade ett behov av att få information om hur de kunde underlätta utförandet av 

aktiviteter i vardagen då förändringar uppstått. De beskrev att innehållet i temagruppen utgick 

ifrån personer med MS och berörde olika aspekter av sjukdomen. Denna information 

framhölls av deltagarna innehålla strategier kring hur aktivitetsutförandet kunde underlättas 

genom att exempelvis städa på ett energibesparande sätt. Deltagarnas erfarenheter kring att 

praktiskt få lära sig alternativa metoder för aktivitetsutföranden som de hade svårigheter att 

utföra beskrevs som värdefullt. Detta innebar bland annat att hitta en optimal sittställning vid 

datorarbete och på så sätt underlätta och möjliggöra denna aktivitet. Dessa praktiska 

aktiviteter beskrevs av deltagarna utföras både i temagruppen och enskilt efter deras behov. 

Innehållet framhölls vidare av deltagarna innebära att bearbeta förändringar som uppstått på 

grund av sjukdomen genom att få kunskap om förändringsprocesser, samt samtalskontakt. 

Deltagarnas erfarenheter visade även på att motion och träning specifikt inriktat mot deras 

behov var en del av temagruppens innehåll. Deltagarna betonade vidare att utnyttjandet av 

tiden innebar en balans mellan att få individuell tid till förfogande och tid för 
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temagruppsaktiviteter. Den individuella tiden beskrevs av deltagarna som viktig för att kunna 

diskutera med varje profession sådant deltagarna inte ville ta upp med varandra.  

Deltagarnas erfarenheter var att det var positivt att komma i kontakt med olika professioner 

och få ta del av deras specifika kunskaper. Deltagarna menade att de kunde spara energi 

genom att inte behöva söka upp professionerna var för sig eftersom de befanns sig i samma 

byggnad. Vanligtvis beskrevs ansvaret ligga hos deltagarna själva att kontakta dessa när de 

var hemma, vilket upplevdes väldigt uttröttande då orken redan var begränsad. Vidare gav 

deltagarna uttryck för att de kunde få sina frågor besvarade under denna tid. Deltagarna 

beskrev att eftersom konceptet var att få träffa olika professioner vid samma tillfälle gav detta 

en ny syn på vad de hade att erbjuda och funderingar uppkom kring att även ha kontakt med 

dessa utanför temagruppen uppkom. 

Deltagarna gav uttryck för ett behov av olika sorters kunskap beroende på var i sjukdomen 

och livet de befann sig och eftersom behovet förändras under tid uttryckte deltagarna en 

önskan om att återkommande få delta i en temagrupp. Några av deltagarna som nyligen hade 

fått MS och som inte tidigare hade deltagit i temagrupper uttryckte en önskan om att få 

information om sjukdomen och dess påverkan. De kände en oro kring vad som händer i 

kroppen. Deltagarna som hade levt med sjukdomen något år och tidigare deltagit i temagrupp 

beskrev i sin tur att de önskade få motivation för att fortsätta handskas med de förändringar 

som kan uppkomma på grund av sjukdomen. Deltagarna ansåg dock att tiden för temagruppen 

var något för kort och intensiv för att orka tillgodogöra sig all information och samtidigt hinna 

med att reflektera kring kunskapens värde och användbarhet. Deltagarna framhöll att det 

periodvis kändes tungt att ta del av information då det krävde koncentration och fokus under 

längre tid, vilket de inte var vana vid.  

Skapandet av en ny vardag

Denna kategori handlar om deltagarnas erfarenheter av deltagandet i temagruppen och dess 

värde och överförbarhet i vardagen som krävde förändrade vanor och rutiner, anpassningar i 

aktiviteter och miljön, samt ändrat aktivitetsutförandet, vilket hade genomförts i olika grad 

och på olika sätt. 

Deltagarna gav uttryck för att de genom olika strategier hade kunnat förändra sitt 

aktivitetsutförande genom att de hade lärt sig att planera och strukturera aktiviteter efter deras 
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förmågor, vilket framhölls vara en värdefull kunskap som de hade fått med sig från 

temagruppen. Enligt deltagarna förändrade denna lärdom utförandet av sysslor i hemmet 

eftersom aktiviteter nu utfördes efter hur deltagarna kände sig. Detta innebar även att 

organisera och delegera vidare vissa sysslor till andra familjemedlemmar. En av deltagarna 

beskrev att familjen tillsammans planerade veckans aktiviteter och delade upp 

ansvarsområden, vilket av deltagaren upplevdes leda till mer ork över för mer betydelsefulla 

aktiviteter, samt ett ökat välmående. Att lyssna på kroppens signaler var en ny insikt som 

majoriteten av deltagarna beskrev som väldigt användbar eftersom detta användes dagligen 

genom att deltagarna tog pauser i god tid när tröttheten började infinna sig. Deltagarna 

uttryckte vidare att avspänning var något som de infört i vardagen och som användes 

regelbundet i vardagen för att kunna stressa ner och slappna av. Det beskrevs vara en övning 

som hade bra effekt och som var lätt att implementera i vardagen då den kunde utövas när 

som helst. För några av deltagarna kom avspänning att bli en av få nya rutiner som infördes. 

Av deltagarnas beskrivning framkom även att deras inspiration för att motionera och träna till 

viss del hade återfåtts eftersom de hade insett vikten av detta för att uppnå ett ökat välmående. 

Deltagarna menade vidare att anpassningar hade gjorts både i olika aktiviteter och i 

hemmiljön. Information och praktisk tillämpning av kompenserande åtgärder som erhållits 

under rehabiliteringen beskrevs av deltagarna ha lett till förbättrat utförandet av aktiviteter. 

Någon deltagare framhöll att denne hade inhandlat nya stolar och kildynor som hade 

förbättrat sittandet, vilket även underlättade utförandet kökssysslor. Även inköp av föreslagna 

städredskap uttrycktes ha underlättat städning i hemmet genom att aktiviteten blev mindre 

energikrävande. Deltagarna menade att dessa åtgärder hade förbättrat aktivitetsutförandet 

väsentligt och gjort skillnad i vardagen då det hade lett till en ökad delaktighet och en bättre 

livskvalitet.

Av några deltagares beskrivning framkom vidare att de hade upplevt en svårighet i att 

tillämpa nyfunna kunskaper i vardagen eftersom det var stor mängd ny information att 

hantera, samt att de behövde tid för att reflektera över dess användbarhet. Deltagarna beskrev 

att de successivt fått föra in nya kunskaper och strategier allt eftersom det passade in i deras 

liv, men betonade att dessa anpassningar inte hade införts fullständigt i vardagen då det är en 

process som tar tid att genomföra. Deltagarna framhöll att en vilja att förändra måste finnas 

eftersom det krävs självdisciplin och tar tid att förändra gamla vanor och rutiner. Flertalet 

deltagare beskrev att de hade svårt att acceptera förändringar som kommit med sjukdomen, 
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men efter att ha deltagit i temagruppen och fått information om att förändringsprocesser tar tid 

hade de fått en annan syn på detta. En deltagares syn på sin egen förändringsprocess 

illustreras med följande citat:

 ”…de är inte döden de är inte slut för att man inte kan fortsätta 
som man har gjort innan, man kan fortsätta men man får fortsätta 
på ett annat sätt..”. 

Deltagarna gav slutligen uttryck för att all ny kunskap som hade erhållits under deltagandet i 

temagruppen var nyttig och de hade en förhoppning om att dessa skulle vara till stor hjälp 

framöver. 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis framkom att deltagarnas delaktighet i olika omfattning hade förändrats 

inom aktivitetsområdena personlig vård, arbete och fritid på grund av sjukdomens påverkan. 

Deltagarna hade anpassat sig till detta genom att i vissa delar förändra aktivitetsutförandet, 

utföra aktiviteter i minskad mängd eller genom att upphöra att utföra vissa aktiviteter. Trots 

dessa anpassningar som de själva hade gjort i aktivitetsutförande var deltagarna i behov att få 

ytterligare kunskap om hur aktiviteter i vardagen kan underlättas. Genom att delta i 

temagruppen ansåg deltagarna att de, genom utbyte av erfarenheter och information, kunde 

stilla sin oro kring sjukdomens påverkan och återgå till vardagen med en ökad trygghet. De 

olika professionerna bidrog i sin tur med värdefulla kunskaper och strategier som deltagarna 

beskrev som användbara. Informationen som erhölls i temagruppen hade efter hemkomst i 

olika omfattning använts i syfte att underlätta aktivitetsutförandet. När det gällde att föra över 

den kunskap som erhållits från temagruppen till vardagen hade detta enligt vissa deltagare 

försvårats av att gamla vanor och rutiner var svåra att bryta, samt att deltagarna inte hade 

hunnit reflektera över informationens värde och användbarhet.   

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter som personer med MS har av förändrad 

delaktighet och om temagrupper kan främja delaktighet. Analys av data resulterade i tre 

kategorier; ”Förändrad delaktighet i dagliga aktiviteter”, ”Lärdomar som influerar 

vardagen” och ” Skapandet av en ny vardag”. Utifrån innehållet i dessa kategorier, som 

beskriver deltagarnas erfarenheter av förändrad delaktighet och temagruppens möjligheter att 
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främja delaktighet, anser författarna att syftet med studien har besvarats. I följande stycken 

kommer ovanstående innehåll att diskuteras.  

Resultatet visade att deltagarna beskrev nyttan av att delta i temagrupp dels genom att de fick 

träffa personer som var i liknande situation, dels genom att de fick professionell hjälp. Det 

som deltagarna framhöll som positivt var att de kunde utbyta tips och råd mellan varandra och 

känna en samhörighet i gruppen. Detta stämmer väl överens med den beskrivning som Mosey 

(1996) ger av temagruppen som terapeutiskt medel då denna beskrivs kunna användas för att 

minska oro och fungera som ett forum där deltagarna kan ge feedback till varandra. 

Temagruppen kan även tillföra och utbyta kunskap mellan deltagarna, vilket kan leda till en 

personlig utveckling. Deltagarnas resonemang bekräftar Moseys (1996) beskrivning av 

temagruppens fördelar där fokus beskrivs ligga på samspelet mellan gruppmedlemmarna. 

Deltagarna beskrev att temagruppen kunde tillföra mycket mer än enbart det innehåll som de 

olika professionerna försåg medlemmarna med, vilket stärker nyttan av att genomföra 

rehabilitering i form av temagrupper. Den nytta deltagarna beskrev att de fått från de olika 

professionerna var strategier och kunskaper för att bland annat kunna hantera tröttheten vilket 

de ansåg vara en viktig del i temagruppens innehåll. Olsson, Lexell och Söderberg (2005) 

fann även i sin studie ett liknande resultat där deltagarna beskrev att tröttheten påverkade 

deras möjligheter att fatta beslut och utföra aktiviteter som tidigare. Denna trötthet var 

ständigt närvarande och svår att hantera, vilket betonar vikten av att under deltagandet i 

temagrupp få information om strategier som kan underlätta hanteringen av detta. Med hjälp av 

dessa strategier kan deltagarna på ett bättre sätt planera och strukturera aktiviteter för att öka 

delaktigheten i vardagen. 

Resultatet av författarnas studie visar att sammansättningen av temagruppens medlemmar inte 

var en homogen grupp när det gäller hur länge de haft sjukdomen och därför uttryckte olika 

behov av åtgärder. Andreassen och Wyller (2005) fann liknande resultat i sin studie där 

deltagarna som nyligen hade drabbats av en kronisk sjukdom önskade få information om 

denna, medan andra som under en längre period hade levt med en kronisk sjukdom istället 

önskade inspiration för framtiden. Detta bekräftar denna studies resultat att det är viktigt att 

innehållet i rehabiliteringen kan varieras utifrån deltagarnas behov eftersom det kan vara svårt 

att tillskapa en homogen temagrupp där alla deltagare har samma behov. Det visar också på 

vikten av att arbeta klientcentrerat även om rehabiliteringen sker i form av temagrupp. Ett 

klientcentrerat arbetssätt beskrivs enligt CAOT (2002) innebära att arbetsterapeuten fokuserar 
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på att, i samarbete med klienten, kunna ta tillvara på dennes önskemål och behov i syfte att 

möjliggöra en delaktighet i aktiviteter som de anser meningsfulla. Denna aspekt lyfte även 

deltagarna i studien fram genom att betona vikten av att de enskilt fick träffa de olika 

professionerna och då kunde ta upp sådant som de inte ville ta upp med varandra. 

Deltagarna i studien uttryckte även en önskan om att regelbundet få delta i temagrupp för att 

få mer kunskaper. Forskning utförd av Freeman, Langdon, Hobart och Thompson (1999) 

styrker deltagarnas resonemang gällande vikten av regelbundet återkommande rehabilitering. 

Ovanstående forskning visar även att rehabilitering leder till förbättrade fysiska funktioner 

och ett ökat välmående, men att dessa effekter successivt avtar under patienters vistelse i 

hemmet. Vidare framhåller Freeman et al (1999) att effekterna av rehabiliteringen kunde 

bibehållas i upp till sex månader, för att sedan avta, samt att patienterna i vissa fall hade stött 

på nya problem som ledde till ett återkommande rehabiliteringsbehov.  Både resultatet från 

författarnas egen studie, samt ovanstående forskning visar på vikten av att ha återkommande 

perioder av rehabilitering eftersom MS är en progressiv sjukdom som vanligen leder till att 

nya svårigheter kan uppkomma ju längre sjukdomen fortskrider, vilket gör att behovet 

förändras kontinuerligt. 

Deltagarna i temagruppen belyste att de hade svårt att acceptera de förändringar som uppstod 

hos dem själva efter sjukdomens påverkan. Under deltagandet i temagruppen erhöll 

deltagarna information kring förändringsprocessen och kom med stöd av detta en bit på vägen 

i deras försök att acceptera sin nya situation. Deltagarnas erfarenheter kan kännas igen av 

Hagedorns (1995) beskrivning av förändringsprocessen som en komplex, men viktig process 

där individen måste anpassa sina roller, aktiviteter och sitt aktivitetsutförande för att kunna 

möta de förändringar som uppstår. Vidare menar Kielhofner (2002) att insjuknandet i en 

kronisk sjukdom är en förändring som kräver en större omstrukturering i livet. En sådan 

förändring leder ofta till att personen måste konstruera om sin identitet och sin kompetens. 

Nya rutiner och ett nytt sätt att tänka tar tid att uppnå, vilket görs gradvis då personen försöker 

lära sig nya saker och lära sig mer om sin kapacitet. Under denna fas lär personen sig nya 

aktivitetsformer, förändrar sina roller eller söker ny motivation. Denna omställning kräver en 

säker miljö eftersom personen fortfarande är osäker kring sin kapacitet och är i behov av stöd 

för att genomföra sådana förändringar. En sådan säker miljö kan uppnås genom ett deltagande 

i temagrupp där samtliga insatser syftar till att stödja personerna att ta sig vidare i 

förändringsprocessen. 
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Deltagarnas erfarenheter visade även på svårigheter i att implementera vissa nya kunskaper 

från temagruppen till vardagen, vilket till viss del beskrevs bero på otillräckligt stöd från 

omgivningen. Freeman, Langdon, Hobart och Thompson (1999) såg i sin forskning att den 

fysiska rehabiliteringsmiljön i stor utsträckning var tillrättalagd med lämpliga hjälpmedel och 

utrustning för att maximera aktivitetsutförandet. Även den sociala rehabiliteringsmiljön med 

personal som gav råd och stöd främjade deltagarna både fysiskt och psykiskt. Resultatet i 

ovanstående forskning gällande att fysiskt och socialt stöd kan leda till att deltagarna uppnår 

ett bättre rehabiliteringsresultat kan stämma överens med det resultat som författarna fann i 

studien. Detta eftersom deltagarna beskrev svårigheter att överföra nya kunskaper till hemmet 

då de inte hade tillgång till samma fysiska och sociala stöd. Resultatet i författarnas studie 

indikerar på att deltagarna kan vara i behov av fortsatt stöd i hemmet på grund av de 

svårigheter som de beskrev. Detta för att de på ett bättre sätt skulle kunna tillgodogöra sig de 

nya kunskaperna och föra in nya rutiner i vardagen. Detta stöd skulle förslagsvis uppnås 

genom en förbättrad övergång i vårdkedjan där rehabiliteringspersonal säkerställer att varje 

deltagare har en regelbunden uppföljning i sin hemkommun för att inte ”falla mellan 

stolarna”. Detta resonemang styrks vidare av Mosey (1996) som menar att samordning av 

rehabiliteringen bör ske för att deltagarna ska kunna överföra det som lärts på rehabiliteringen 

till vardagen.  

Konklusion

Resultatet av denna studie belyser personer med MS erfarenheter av förändringar som kan 

uppstå i och med sjukdomen som påverkar delaktigheten i aktivitet. Genom att 

uppmärksamma dessa förändringar som återfinns inom flera aktivitetsområden och även att 

en oro kring sjukdomens påverkan finns, påvisar detta att personer med MS har ett behov av 

att delta i temagrupper. Då man har drabbats av en kronisk sjukdom finns ett behov av att 

återkommande få stöd för att bättre kunna handskas med de förändringar som uppkommer. 

Utifrån resultatet av denna studie har temagrupp visat sig vara en betydelsefull åtgärd där 

deltagarna har fått kunskap om hur de, genom att använda sig av strategier och information, 

på olika sätt kan öka deras delaktighet i aktivitet. Författarna ser att resultatet av denna studie 

kan leda till en ökad förståelse hos arbetsterapeuter och andra professioner kring hur 

temagrupper kan genomföras för att på bästa sätt kunna hjälp deltagarna vidare i sin 

rehabiliteringsprocess samt att visa på nyttan med temagrupper.  Författarna ser även ett 

behov av fortsatt forskning kring temagruppens effekt för personer som levt med MS i flera år 



23

och som på grund av sjukdomen har mer uttalade funktionsnedsättningar. Detta för att 

undersöka om temagruppens fördelar som författarna fann i denna studie även kan ha lika stor 

effekt för andra patientgrupper som är i behov av rehabilitering.     

Metoddiskussion

Enligt Holloway och Wheeler (2006) kan trovärdigheten i kvalitativ forskning utvärderas 

genom begreppen pålitlighet, tillförlitlighet, överensstämmelse och noggrannhet. Pålitlighet 

innebär att studiens tillvägagångssätt bör vara väl beskriven för att denna ska kunna 

replikeras. Tillförlitlighet syftar till att studiens resultat är pålitligt och att det som avsågs att 

undersökas verkligen har undersökts. Överensstämmelse betyder i sin tur att studiens resultat 

ska kunna vara överförbart till ett annat kontext och till en annan population. Begreppet 

noggrannhet innebär att insamlat material ska kunna hänföras till originalkällan, men även att 

resultatet inte ska ha påverkats av författarnas egna värderingar. 

Studiens syfte var att beskriva erfarenheter personer med MS har av förändrad delaktighet i 

dagliga aktiviteter och om temagrupper kan främja delaktighet. En fallstudie valdes som 

design, vilket författarna ansåg vara lämplig då de ville undersöka deltagarnas erfarenheter av 

delaktighet i aktivitet före, under och efter ett deltagande i temagruppen. Detta är lämpligt 

enligt Yin (2007) då ett empiriskt tema ska studeras genom att följa ett antal procedurer som 

specificerats i förväg. Författarna hade specificerat tre intervjutillfällen i förväg där det första 

intervjutillfället fungerade som studiens utgångspunkt. Det andra tillfället genomfördes under 

deltagarnas avslutande rehabiliteringsvecka och slutligen intervjuades deltagarna en månad 

efter hemkomst. Då författarna har beskrivit dessa intervjutillfällen utförligt anser de att 

pålitligheten i studien har stärkts. 

Författarna valde fokusgrupper som metod för datainsamling och ansåg att detta hade stora 

fördelar då deltagarna fick diskutera och utveckla sitt resonemang i dialog med varandra. 

Författarna menar att denna metod var passande eftersom de ville framhålla deltagarnas 

erfarenheter kring temagruppens effekt på delaktigheten i vardagen. Detta resonemang styrks 

även av Wibeck (2000) som menar att denna metod är användbar för att spegla deltagarnas 

tankar och åsikter kring ett givet ämne. Fokusgruppsintervjuer användes även då författarna 

ville ta tillvara på temagruppen, eftersom deltagarna under sin rehabilitering fått prova på att 

föra gruppdiskussioner vid lektionspassen, vilket gjorde att de var bekanta med att diskutera i 

grupp. Då fokusgruppsintervjuerna genomfördes vid två tillfällen, samt att författarna skrev ut 
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intervjuerna efter första tillfället gjorde att de fick reda på vad som behövde kompletteras vid 

nästa intervjutillfälle. Det gav även författarna en möjlighet att återkoppla till deltagarnas 

tidigare resonemang och på så sätt ta reda på om de uppfattat deltagarnas diskussion på rätt 

sätt. På detta sätt har författarna kunnat säkerställa en ökad tillförlitlighet på studien. 

Författarna tror inte att de hade uppnått samma resultat och fått fram lika mycket information 

om de hade använt sig av enskilda intervjuer som datainsamlingsmetod, bland annat på grund 

av författarnas begränsade intervjuvana. Författarna funderade ändå efteråt kring om de har 

tillräcklig kunskap för att leda en fokusgruppsintervju då de möjligtvis hade kunnat få fram 

mer information om de hade varit mer erfarna intervjuare och mer bekant med metoden. Då 

författarna inte var bekanta med intervjumetoden sedan tidigare kan detta ha påverkat studiens 

tillförlitlighet. 

Genomförandet av enskilda uppföljningsintervjuer upplevdes positivt av författarna då de 

kunde återkoppla till varje enskild deltagares tidigare resonemang, samt då de fick en chans 

att ställa följdfrågor riktade till var och en av deltagarna som inte kunnat tas upp i grupp, för 

att skapa sig en djupare förståelse för deras erfarenheter. Enligt Patton (2002) är kvalitativa 

intervjuer en användbar metod för att just fånga människors berättelser och perspektiv kring 

erfarenheter. Uppföljningsintervjuerna genomfördes en månad efter deltagarnas hemkomst på 

grund av en begränsad tidsram, vilket gör att författarna i efterhand funderat kring om tiden 

var tillräcklig för att kunna hinna implementera nya kunskaper i vardagen. Kanske hade 

längre tid gjort att deltagarna hunnit implementera fler kunskaper i vardagen och fått mer tid 

för reflektion kring kunskaperna och dess värde. Enligt Wibeck (2000) ska inte frågor under 

en fokusgruppsintervju riktas till någon specifik person eftersom fokus ligger på att uppnå en 

diskussion mellan deltagarna. Vidare menar Wibeck (2000) att intervjuaren inte ska agera 

som en traditionell intervjuare, vilket gjorde att författarna upplevde att enskilda 

uppföljningsintervjuer var ett bra komplement till gruppdiskussionerna för att kunna lyfta 

fram deltagarna var för sig, vilket i sin tur ökade studiens tillförlitlighet. Vid samtliga 

intervjuer utgick författarna ifrån en intervjuguide som innehöll frågeområden som täckte in 

studiens syfte. Enligt Holloway och Wheeler (2002) är en intervjuguide ett bra stöd för att 

täcka in olika frågeområden. 

Insamlad data analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys av Graneheim och Lundman 

(2004). Författarna ansåg att det var en bra metod då de olika stegen i analysen var tydligt 

beskrivna och enkla att följa. Författarna läste igenom intervjumaterialet och tog var för sig ut 
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meningsbärande enheter, samt därefter diskuterade och jämförde dessa för att se om liknande 

aspekter valts ut, vilket var fallet. Allt detta skedde i samråd med handledaren. Genom detta 

tillvägagångssätt har författarna kunnat stärka pålitligheten och noggrannheten i dataanalysen. 

Då endast fyra deltagare valde att medverka i studien har författarna efteråt funderat kring om 

omfattande och innehållsrik data uppnåtts i materialet. Om studien hade haft fler deltagare 

hade det kanske gett ett bredare spektra än det gjorde? En av deltagarna kunde inte medverka 

vid andra intervjutillfället, vilket har lett till att författarna resonerat kring om det var positivt 

eller negativt för studiens resultat. Detta bortfall ledde till att andra deltagare var mer aktiva 

under det intervjutillfället, men fortfarande kan det diskuteras om det hade varit bättre med 

alla närvarande för själva diskussionens skull, vilket kan ha påverkat tillförlitligheten i 

studiens resultat. 

Enligt Wibeck (2000) är en grundläggande tanke med fokusgruppsintervjuer att deltagarna 

har något gemensamt, vilket kan underlätta utbytet av information. Urvalsgruppen i denna 

studie bestod av både män och kvinnor, vilket författarna upplevde som positivt då det gav 

flera infallsvinklar i diskussionen. Deltagarna var vidare ytligt bekanta med varandra sedan 

tidigare eftersom de deltog i samma temagrupp och hade även det gemensamt att de upplevde 

liknande förändringar i vardagen, vilket kan ha gjort att de kände sig mer avslappnade när det 

gäller att prata i grupp som kan ha varit främjande för diskussionen. Detta stämmer väl 

överens med Wibecks (2000) resonemang. 

Studiens resultat är enligt författarna inte överförbart eftersom endast fyra deltagare 

medverkade, men resultatet kan ändå belysa personer med MS erfarenheter av förändrad 

delaktighet och att delta i temagrupper i sin tur kan främja delaktighet. 

Tillkännagivande

Författarna vill rikta ett stort tack till deltagarna som medverkade i studien och även till 

rehabiliteringsenheten som gjorde studiens genomförande möjligt. Ett stort tack riktas även 

till Agneta Öhrvall för handledning och hjälp under arbetets gång.  
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Intervjuguide (bilaga 1)

Första tillfället
Frågeområden

 Delaktighet i vardagsaktiviteter
Hur upplever du att du kan utföra/ta del av sysslor i din vardag?
- Att ta hand om dig själv?
- Sköta hushållssysslor?
- Att arbeta
- Att utföra fritidssysslor

 Förväntningar på rehabiliteringsperioden med hänsyn till förändringar som uppstått
- Vilken förväntning har ni på den här rehabiliteringsperioden med hänsyn till de 
förändringar ni upplever i vardagen?

 Förtjänster och nackdelar med rehabilitering i grupp
- Vilka förtjänster ser ni med att delta i rehabilitering i grupp?
- Vilka nackdelar ser ni med att få rehabilitering i grupp?

Andra tillfället
 Efter att ni nu har deltagit i grupprehabilitering, har era tankar kring dess förtjänster 

respektive nackdelar förändrats? Stämmer era tankar från första intervjutillfället 
överens med det ni nu har fått erfara? 

 Erfarenheter av den genomgångna rehabiliteringstillfället
- kan ni berätta om innehållet i rehabiliteringen och vilken erfarenhet ni har?
- vilken betydelse har det att ni har få prova på olika aktiviteter?
- vilken betydelse har möjligheten att träffa andra med liknande problem?
- vilken betydelse har det att få träffa flera yrkeskategorier vid samma 
rehabiliteringstillfälle?

 Kunna omsätta det som tagits upp under rehabiliteringsperioden
- vilka möjligheter har ni att kunna omsätta det ni lärt er till er egen vardag?
- vilka hinder finns för att ni inte ska kunna omsätta de nya kunskaperna? 

Tredje tillfället (uppföljningsintervju per telefon)
 På vilket sätt har du kunnat omsätta det du lärt dig under rehabiliteringsperioden i din 

vardag? 
 Om du inte har kunnat det, vilka hinder har du stött på?
 Upplever du att du efter grupprehabiliteringen har kunnat ta del av sysslor i din vardag 

på ett mer tillfredställande sätt än tidigare genom att använda dig av dina nya 
kunskaper? Om inte, vilka hinder har du stött på?

 Är det någon speciell kunskap som du har haft mer nytta av i utförandet av sysslor i 
din vardag? Hur har du använt dig av den?

 Hur ser du nu i efterhand på att rehabiliteringen gavs i grupp? Stöd?/nackdelar?
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Förfrågan om deltagande i studie (bilaga 2)

Att få MS kan leda till förändringar i det dagliga livet och rehabilitering kan vara ett led i att 
möjliggöra för personer med MS att förbättra och bevara en god förmåga, självständighet och 
främja delaktighet i aktivitet. Rehabiliteringen kräver ofta insatser från olika professioner och 
kan ge deltagarna insikt i sin situation. Grupprehabilitering har visat sig vara bra då detta kan 
ge deltagarna utbyte av erfarenheter. Vi vill därför genomföra en studie med syfte att genom 
intervjuer i grupp få ta del av dina erfarenheter av grupprehabilitering och på så sätt skapa oss 
en förståelse för ditt perspektiv. 

Vi som ska genomföra studien är arbetsterapeutstudenter i termin 6 vid Institutionen för 
hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Intervjuerna kommer att ligga till grund för vårt 
examensarbete som utförs under våren 2008. Det färdiga examensarbetet kommer att 
publiceras på institutionens hemsida under adressen http://epubl.ltu.se sommaren 2008. 

Denna förfrågan överlämnas till dig via arbetsterapeuterna då du kommer att delta i en 
rehabiliteringsperiod. Vi vill ha kontakt med dig som har diagnosen MS och är mellan 20 – 65 
år. Du ska ha haft sjukdomen i minst 1 år och uppleva förändringar i att utföra aktiviteter i ditt 
dagliga liv. En medverkan i studien kommer inte att påverka rehabiliteringen, oavsett om du 
väljer att delta eller inte. Intervjuerna kommer att ske i grupp vid två tillfällen under 
rehabiliteringsperioden och beräknas ta ca 60 min. Gruppens storlek har vi maximerat till 6 
deltagare och om antalet anmälningar är fler än detta sker lottning innan breven öppnas. Tre 
till fyra veckor efter det ni avslutat rehabiliteringsperioden kommer vi att kontakta var och en 
av er för att boka en tid för en uppföljningsintervju som kommer att ske via telefon. Alla 
intervjuer kommer att spelas in för att inte gå miste om viktig information. Intervjumaterialet 
kommer endast att hanteras och förvaras av oss och vår handledare samt förstöras då 
examensarbetet är godkänt. Resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att ingen 
person ska kunna identifieras. Exempel på frågeområden är: förändringar i aktiviteter i din 
vardag, samt dina förväntningar på och erfarenheter av rehabiliteringen. 

Din medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst avbryta denna. Genom studien 
hoppas vi få ta del av dina erfarenheter, och genom detta kan vi och andra 
rehabiliteringsaktörer skapa oss en förståelse för betydelsen av rehabilitering som bedrivs i 
grupp. Vill du delta ber vi dig fylla i svarstalongen och lämna ditt medgivande i svarslådan. 

Vi kommer att påbörja intervjuarbetet under er första rehabiliteringsvecka, och vill därför att 
du lämnar ditt medgivande senast måndagen den 25:e februari. Vid frågor, kontakta oss 
nedan.

Med vänliga hälsningar

………………………. ………………………..
Anette Björnfot Hanna Kieri
XXXXXXX XXXXXXX
972 45 Luleå 972 45 Luleå 
Tfn: XXXX-XXXXXX Tfn: XXXX-XXXXX
anebjo-5@student.ltu.se hankie-5@student.ltu.se

Handledare: Agneta Öhrvall, universitetsadjunkt, tfn: 0920-491000 (växel)
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Förfrågan om deltagande i studie
Svarstalong

Jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att medverka i studien

Namn: ……………………………………………………………

Telefonnummer: ………………………………………………..

Denna svarstalong lämnas i svarslådan på avdelningen.

Studien kan avbrytas när som helst om så önskas


