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ABSTRAKT 

 

Personer med Multipel skleros (MS) kan uppleva svårigheter att delta i aktiviteter i dagliga 

livet (ADL) där arbetet är en betydande del av det. De funktionsnedsättningar som 

förekommer vid MS kan ha en negativ inverkan på personens möjlighet att arbeta. Syftet med 

denna studie avsåg att beskriva hur personer som är diagnostiserade med Multipel skleros 

erfar att yrkesarbeta. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio personer i åldrarna 

39-62 som hade diagnosen MS och yrkesarbetade. Datamaterialet analyserades med hjälp av 

en kvalitativ innehållsanalys, som resulterade i två huvudkategorier; “Den egna förmågan i 

relation till arbetets krav” och “Anpassningar för att underlätta i arbetet”. Resultatet visade 

att deltagarna utmaningar i sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor i relation till 

arbetsplatsens utformning och arbetets krav. Resultatet visade på att deltagarna hade anpassat 

sin arbetssituation till sina egna förmågor genom anpassningar i arbetet genom underlättande 

strategier, anpassningar i arbetsuppgifter och i arbetsmiljön samt att de poängterat vikten av 

ett positivt bemötande från omgivningen.    

 

Sökord: Occupational therapy, multiple sclerosis, vocational rehabilitation, experience 
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ABSTRACT 

 
Individuals with Multiple sclerosis (MS) may experience difficulties participating in activities 

of daily living (ADL), in which work is a significant part. Impairments occurring from MS 

may have a negative impact on the individual’s ability to engage in work. The purpose of this 

study was to describe how persons diagnosed with MS experience professional work. Semi-

structured interviews were conducted with nine persons aged 39-62 who had been diagnosed 

with MS and held a professional job. The data were analyzed using a qualitative content 

analysis, resulting in two categories; "The own ability in relation to job requirements" and 

"Adaptations to facilitate work”. The results disclosed that the participants were experiencing 

challenges in their physical, cognitive and social abilities in relation to workplace design and 

job requirements. The results was showing that the participants had adapted their work 

situation to their own abilities through adjustments in work, such as facilitation strategies, 

adjustments in work tasks and in the work environment, as well as pointing out the 

importance of a positive response from the social environment. 

 

Keywords: Occupational therapy, multiple sclerosis, vocational rehabilitation, experience 
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BAKGRUND 

Multipel Skleros  

Multipel Skleros (MS) är en kronisk och autoimmun sjukdom där myelinet i centrala 

nervsystemet (CNS) blir angripet av kroppens immunförsvar (Borg, Gerdle, Grimby & 

Sunnerhagen, 2006; Grefberg & Johansson, 2007). Det kliniska förloppet varierar. Personen 

genomgår ett så kallat skov när skadan på myelinet påverkar överledningen av nervimpulser 

och ger neurologiska symptom. Efter skovet kan myelinet återbildas och symptomen hos 

personen kan antingen helt eller delvis försvinna. Axonet i myelinet har inte samma 

återskapande funktion som myelinet. Detta resulterar i att om axonet skadas på grund av 

upprepande myelinskador kan det inte repareras och leder då till bestående 

funktionsnedsättningar. Vid MS utvecklas huvudsakligen tre olika former av 

symptomatologin. Den första är remitting- relapsing MS där personen har flera skov och varje 

skov läker ut utan att funktionen påverkas. Den andra formen kallas remitting-progressive MS 

och kännetecknas också av skov. I denna form lindras skadorna på myelinet något men läker 

inte ut helt vilket ger till viss del kvarstående funktionsnedsättningar. Den tredje formen heter 

kronisk progredierande MS där skov inte förekommer utan sjukdomen fortskrider gradvis och 

funktionsnedsättningen likaså (Grefberg & Johansson, 2007). MS är en av de vanligaste 

orsakerna till funktionsnedsättningar hos unga och medelålders kvinnor och män (Månsson 

Lexell, 2009). Sjukdomen är dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män (Borg et al., 2006).  

 

MS påverkar inte livslängden hos personer men personerna kommer under flera decennier 

leva med en hel del olika funktionsnedsättningar (Khan, Pallant, Brand & Kilpatrick, 2008). 

Exempel på funktionsnedsättningar är känselbortfall, svårigheter att förflytta sig i miljön, 

pares, blåsdysfunktion, spasticitet, svaghet, smärta, kognitiv dysfunktion, dysartri och trötthet 

(Borg et al., 2006). Symptomen vid MS bidrar ofta till minskad aktivitetsförmåga (Paltamaa, 

Sarasoja, Leskinen, Wikström & Mälkiä, 2007) och personen kan få ett mer begränsat liv som 

kan innebära social isolering, att personen känner sig som en börda för andra eller 

missförstådd av sin omgivning (Matuska & Erickson, 2008). Kognitiva 

funktionsnedsättningar, även kallade dolda funktionsnedsättningar, förekommer hos ca 

hälften av personer som har MS. Nedsättningarna är relaterade till minnet, både närminnet 

och långtidsminnet. Det kan röra sig om ihållande uppmärksamhetsproblematik och 

svårigheter att förstå abstrakta resonemang (Borg et al., 2006; Khan et al., 2009). MS är en 

sjukdom som förändras över tid och de som lever med den upplever en ständig kamp att delta 
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i aktiviteter där de regelbundet skapa nya metoder för att klara av dagen (Månsson Lexell, 

Larsson Lund & Iwarsson, 2009). De har svårigheter att delta i aktiviteter i dagliga livet 

(ADL) (Lexell, Iwarsson & Larsson Lund, 2011) såsom personlig omvårdnad, 

hushållsuppgifter, arbete, fritid och lek (Månsson Lexell, 2009). Svårigheter att delta i ADL 

kan leda till upplevd identitetsförändring, vilket innefattar hur man upplever sitt liv (Lexell, 

Iwarsson & Larsson Lund, 2011). MS är en okontrollerbar sjukdom som kan skapa stress hos 

personer som har den, eftersom orsaken till sjukdomen är okänd, prognosen osäker och 

symptomen oförutsägbara och varierar i sin karaktär (Matuska & Erickson, 2008). Som 

tidigare nämnt kan personen ha svårigheter att utföra aktiviteter i dagliga livet och tröttheten 

är det symptom som är mest utmanande för att uppnå livsbalans (Paltamaa et al., 2007). 

Tröttheten medför att personen måste prioritera hur han/hon ska fördela sin redan begränsade 

energi vilket kan leda till att sociala kontakter utesluts och resulterar i en begränsad 

umgängeskrets, detta kan få en negativ inverkan på livstillfredsställelsen (Matuska & 

Erickson, 2008). Personer med MS behöver därför ofta få stöd av multidisciplinära team där 

olika insatser ges från arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, kuratorer och läkare 

(Borg et al., 2006; Isaksson, 2007). 

Aktivitet och delaktighet  

Delaktighet definieras av WHO (2001) som människors engagemang i olika livssituationer. 

Delaktighet i aktivitet definieras enligt Kielhofner (2012) som engagemang i lek, arbete eller 

aktiviteter i det dagliga livet som tillhör våra sociokulturella kontexter. Tre av tyngdpunkterna 

inom arbetsterapi är att arbeta "aktivitetsfokuserat" där stor fokus läggs på aktivitet i 

praktiken, "holistiskt" där kropp och själ ska ses som en helhet, och "evidensbaserat" som 

innebär att beakta giltighet, reliabilitet och validitet samt dokumentera processen och 

resultatet av åtgärden (Kielhofner, 2012). Gemensamt för modeller inom arbetsterapi är vikten 

av att arbeta "klientcentrerat" vilket innebär att utgå från klientens önskemål och perspektiv 

(Kielhofner, 2012; Fisher, 2009; Fisher & Nyman, 2007). Enligt Preston, Haslam och Lamont 

(2011) är det primära målet med arbetsterapi att göra det möjligt för människor att delta i 

aktiviteter i det dagliga livet. Kielhofner (2012) beskriver människan i aktivitet genom tre 

olika komponenter. Dessa är viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. Viljekraft 

omfattar människans motivation till aktivitet. Vanebildning är en process som utgörs av 

mönster och rutiner som aktiviteter organiseras inom. Utförandekapacitet är kroppens fysiska 

och mentala funktioner som är grunden för utföranden av aktiviteter samt upplevelsen av den 
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egna kroppen. Dessa tre komponenter är, som Kielhofner påpekar, beroende av miljöns 

påverkan.   

Inom arbetsterapi fokuserar arbetsterapeuten på att möjligöra delaktighet i ändamålsenliga 

och meningsfulla aktiviteter för personer med MS (Månsson Lexell, 2009). Försämringar som 

svaghet, spasticitet, minskad rörlighet och inkontinens kan hindra aktivitet och delaktighet hos 

personer med MS (Khan et al., 2008). Funktionsnedsättningarna kan ha en negativ inverkan 

på personens möjligheter att arbeta och kan hindra umgänge med kollegor på arbetet (Doogan 

& Playford, 2014). Åtgärderna för personer med MS syftar till att minska försämring, 

bibehålla förmågor, överbrygga hinder i miljön och lära ut tekniker och strategier som syftar 

till att öka aktivitetsutförandet (Finlayson, Garcia & Cho, 2008; Månsson Lexell, 2009). 

Personer med MS som är arbetsföra är ofta i behov av rehabilitering som är inriktad mot 

arbetslivet där olika typer av stöd via arbetsgivaren, försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen kan göra det möjligt för personen att fortsätta arbeta (Borg et al., 2006).    

Olika roller inom vuxenlivet såsom familje-, arbets-, och fritidsrollen måste ofta tidsmässigt 

fördelas. Detta för att rollerna kan ta mycket tid och energi och många kan uppleva konflikter 

som grundas i användningen av tiden för de olika rollerna. Alla roller behöver därför sin tid 

och det är av vikt att kunna kombinera dessa för att få vardagen att fungera och för att uppnå 

välbefinnande (Kielhofner, 2012). 

Yrkesverksam med MS 

Arbetet ställer krav på oss att fördela om vår tidsanvändning, lära oss nya beteenden, skapa 

nya relationer och att skapa en ny identitet då arbete bidrar till att en person känner att 

hon/han innehar en vuxen identitet (Khan, Ng & Turner-Stokes, 2009; Kielhofner, 2012). En 

persons sysselsättning är ofta en viktig beståndsdel för upplevd livskvalitet och välbefinnande 

(Khan et al., 2009; Paltamaa et al., 2007). Forskning visar att personer med MS prioriterar 

arbetet som en av de viktigaste aktiviteterna i vardagliga livet (Lexell, Iwarsson & Lexell, 

2006). Arbetslösheten är dock hög bland de personer som har MS ca 70-80% vilken kan ha en 

stor inverkan på personens livskvalitet (Honarmand, Akbar, Kou & Feinstein, 2011). Den 

omtalade arbetslösheten kan ha samband med sjukdomen i sig eller till arbetsmiljön och 

arbetets krav (Sweetland, Riazi, Cano & Playford, 2007). MS tenderar att drabba vuxna i 

arbetsför ålder och leder till fysiska, kognitiva, psykosociala och beteendemässiga 

försämringar, vilket i hög grad kan påverka arbetsförmågan (Honarmand et al., 2011). Det är 

därför av vikt att beakta personer med MS möjligheter att kunna fortsätta arbeta.  
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Livsbalans är ett begrepp som syftar till balans mellan vila, arbete och fritid i en persons 

vardagliga rutiner. Om en person innehar livsbalans kan det leda till ett tillfredställt liv med 

minskad stress som kan resultera i bättre hälsa och välbefinnande (Matuska & Erickson, 

2008).  

 

Som tidigare nämnt är sjukdomen och dess symptom oförutsägbara och kan därför medföra 

att personen som drabbats får en osäker framtid och kan leda till svårigheter att fortsätta sin 

yrkeskarriär. Det är heller inte bara karriären som blir utsatt utan även andra aktiviteter som 

uppkommer i vuxen ålder (Roessler, Hennessey, Neath, Rumrill & Nissen, 2011). Förmågan 

att kunna anpassa sina aktiviteter har stor betydelse för fortsatt engagemang i aktivitet (Lexell 

et al., 2011). Att ha ett arbete ger en ekonomisk trygghet och status (Khan et al., 2009; 

Sweetland et al., 2007). Att inte längre kunna fortsätta arbeta heltid medför inte bara en risk 

för ekonomiska svårigheter och stress eller ökar behovet att omvärdera sina livsmål, utan kan 

också leda till att självbilden hos personen med MS påverkas. Arbetssituationen är kopplad 

till nivån på personens livskvalitet (Smith & Arnett, 2005).  

En studie av Khan et al. (2009) beskriver hur arbetet och arbetets krav kan påverka personer 

med MS i relation till deras tidiga funktionsnedsättningar. Det kan resultera i nedsatt 

produktionsförmåga (Paltamaa et al., 2007). De tidiga funktionsnedsättningarna kan vara 

subtila försämringar i kognitiva och exekutiva funktioner, s.k. dolda funktionsnedsättningar, 

som kan bidra till att personens minne och uppmärksamhet störs, samt deras förmåga att 

planera och organisera vilket påverkar arbetet. Förändringar i personlighet och beteende hos 

personer med MS kan leda till uppbrott i relationer med andra, både hemma och på 

arbetsplatsen. Dessutom kan förnekande finnas och en del personer är inte medvetna om sina 

egna svårigheter. De dolda funktionsnedsättningarna orsakar ofta mer hinder på arbetsplatsen 

än fysiska funktionsnedsättningar. Sena funktionsnedsättningar som inbegriper fysiska 

begränsningar hos personer med MS och kan orsaka hinder för anställning kan vara smärta, 

trötthet, inkontinensproblem, värmeintolerans, synförändringar och nedsatt rörlighet (Khan et 

al., 2009). I en studie beskrivs hur funktionsnedsättningar som trötthet påverkar förmågan att 

delta i aktiviteter som inkluderar arbetsuppgifter (Flensner, Ek & Söderhamn, 2003). Trötthet 

kan leda till nedsatt produktionsförmåga, minskad delaktighet i arbetet och sjukfrånvaro 

(Khan et al., 2009; Paltamaa et al., 2007). Andra viktiga faktorer som spelar in på en persons 

förmåga att kunna arbeta är arbetsmiljön och arbetets karaktär och krav (Khan et al., 2009). I 
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en annan studie av Lexell et al. (2011) beskrivs personer med MS erfarenheter av att anpassa 

aktiviteter i dagliga livet där arbetet endast är en del av det (Lexell et al., 2011).  

 

Sammanfattningsvis återfanns inga kvalitativa studier som specifikt beskrev egna erfarenheter 

av yrkesarbete hos personer med MS. Den forskning som finns är inriktad på specifika 

funktionsnedsättningar inom MS relaterade till arbete eller på hur aktiviteter generellt 

förändrar en person med MS i det vardagliga livet och där arbetet endast är en del av det 

(Flensner, Ek & Söderhamn, 2003; Lexell et al., 2011). Forskning visar dock på att personer 

med MS prioriterar arbetet som en av de viktigaste aktiviteterna i vardagliga livet men det 

saknas forskning hur de beskriver sina erfarenheter av att arbeta (Lexell, Iwarsson & Lexell, 

2006). Månsson Lexell (2009) beskriver att tidigare forskning har fokuserat på själva 

utförandet av aktiviteter hos personer med MS. De studier som har beskrivit vilka aktiviteter 

som är svåra att utföra har främst fokuserat på svårigheter i olika aktivitetsområden och inte 

inom specifika aktiviteter. Därför såg författarna till denna studie ett behov av vidare 

forskning som beskriver vad personer med MS har för erfarenheter av att yrkesarbeta. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva hur personer som är diagnostiserade med Multipel skleros 

beskriver sina erfarenheter av att yrkesarbeta.  

 

METOD 

Design 

För att undersöka hur personer med MS själva beskriver sina erfarenheter utfördes en 

kvalitativ intervjustudie där personer diagnostiserade med MS deltog i en semistrukturerad 

intervju. Intervjuerna analyserades sedan med en kvalitativ innehållsanalys eftersom 

författarna önskade beskriva hur personer med MS själva erfar att yrkesarbeta (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2013).    

Urvalskriterier, procedur och deltagare  

Inklusionskriterier för att delta i studien var att deltagarna skulle vara diagnostiserade med 

MS, vara yrkesverksamma samt bo i Gävleborgs-, Uppsala-, eller Stockholms län då 
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författarna befann sig inom dessa geografiska områden. För att få en mångfald i urvalet och 

ett rikt material, genomfördes ett ändamålsenligt urval där både kvinnor och män med olika 

ålder och yrke kom att inkluderas. Kontakt togs per telefon med intresseorganisationen 

Neuroförbundet med en förfrågan om de kunde skicka ut ett informationsbrev via e-post 

(bilaga 1) till medlemmar diagnostiserade med MS inom de angivna geografiska områdena. 

Kontaktpersonen inom förbundet samtyckte till att informationsbrevet kunde skickas ut. I 

brevet fanns tydlig information om studiens syfte samt kriterier för deltagande fanns 

beskrivet. Vidare fanns beskrivet att den information som samlades in om deltagaren endast 

skulle komma att användas för att besvara studiens syfte. De personer som samtyckte och 

motsvarade kriterierna för studien uppmanades att kontakta författarna via e-post för att 

bestämma datum, tid och plats för intervjun. Kontaktpersonen på Neuroförbundet skickade 

sammanlagt ut 475 förfrågningar via e-post, det höga antalet berodde på att de inte hade 

uppgifter om vilka som motsvarade kriterierna. Det inkom därefter 30 svar via e-post från 

yrkesverksamma personer med MS som var intresserade av att delta. Tio personer valdes 

ändamålsenligt ut baserat på deras boendeort men också för att majoriteten av intervjuerna 

skulle kunna utföras av författarna tillsammans under en vecka. En person valde att avbryta 

sitt deltagande före intervjun pga privata skäl. Urvalsgruppen bestod slutligen av nio personer, 

två män och sju kvinnor som samtliga uppfyllde kriterierna för att delta i studien. Samtliga 

deltagare hade arbeten som innefattade administrativa arbetsuppgifter. De arbetade mellan  

50 % och 100 % och hade levt med diagnosen MS 2-28 år där medellängden var 12 år. 

Ålderspannet bland deltagarna i studien var 39-62 år och medelåldern var 51 år.   

Datainsamling  

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med deltagarna. För att säkerställa 

tillförlitligheten genomfördes intervjuerna tillsammans av båda författarna (Patel & Davidson, 

1991). Den semistrukturerade intervjumetoden användes för att fånga deltagarnas egna 

erfarenheter. Intervjufrågorna (bilaga 2) var få till antalet och öppet formulerade så att 

deltagarna fick möjlighet att själva beskriva sina erfarenheter (Hartman, 2004). Följdfrågor 

ställdes när författarna ville veta mer om något som deltagarna nämnde eller när 

informationen som gavs inte var tillräckligt uttömmande. Intervjuerna spelades in både på en 

mobiltelefon och en surfplatta, detta för att båda författarna skulle ha tillgång till intervjuerna 

samt att säkra att inget gick förlorat om tekniken fallerade. Eftersom båda författarna deltog 

under intervjuerna delades arbetet upp där en ansvarade för intervjuguiden men båda ställde 

följdfrågor och deltog aktivt. Intervjuerna ägde rum på en plats som innan valdes av 
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deltagarna som var på den enskilda deltagarens arbetsplats, i hemmet eller på café. 

Intervjuerna varierade mellan 32 och 63 minuter med en medeltid på 46 minuter.      

Analys av data 

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, eftersom 

syftet med studien var att beskriva innehållet i hur personer med MS erfar att yrkesarbeta. 

Intervjuerna delades upp mellan författarna och transkriberades. Därefter tog författarna 

utifrån syftet gemensamt ut de första meningsbärande enheterna, de första kondenserade 

meningsenheterna och de första koderna i en intervju för att sedan fortsätta var för sig med 

resterande intervjuer. Detta för att säkerställa validitet vid analys av data. Författarna bildade 

gemensamt preliminära kategorier genom att jämföra likheter och skillnader i de koder som 

framkommit.  

 

Slutligen framkom två huvudkategorier varav den ena med tre underkategorier. Materialet 

fanns tillgängligt i delade dokument för båda författarna under hela processen och materialet 

diskuterades regelbundet för att vara konsekventa vid analys (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2013).  

 

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter, koder, 

underkategorier och huvudkateorier. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Att ha en strategi för 

dagen, strategi för 

veckan, strategi för 

vad man kan göra och 

inte kan göra. 

Att ha en strategi 

för dagen och 

veckan. 

Att ha 

strategier. 

Strategier som 

stöd i arbetet. 

Anpassningar för 

att underlätta i 

arbetet. 

Jag säger ofta liksom 

att jag ska till jobbet 

om jag så ska krypa 

dit liksom… 

Jag ska till 

jobbet om jag så 

ska krypa dit. 

Ger inte upp. En stark vilja till 

att fortsätta 

arbeta. 

Anpassningar för 

att underlätta i 

arbetet. 

Jag känner att nu 

orkar jag inte, och då 

är det som någon 

liksom bara drog ur 

strömmen. 

Det är som att 

någon drog ur 

strömmen. 

Påtaglig 

trötthet. 

 Den egna 

förmågan i 

relation till 

arbetets krav. 
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Forskningsetiska aspekter 

Innan genomförande av studien diskuterades eventuella konsekvenser med det kommande 

tillvägagångssättet (Patel & Davidson, 1991). Författarna respekterade deltagarens integritet 

och hade i åtanke att vissa områden som kunde komma att dyka upp i intervjun kunde väcka 

tankar om den egna situationen. Därför var det av stor vikt att visa empati i sådana situationer.  

Vid intervjutillfället lämnades informationsbrevet ut ännu en gång för att deltagarna skulle ha 

informationen om studien tillhanda både via e-post och i pappersform. Författarna upprepade 

muntligt att intervjun spelades in och att personen hade möjlighet att avbryta deltagandet eller 

pausa i intervjun. Syftet med studien var väl beskrivet i brevet och informationen var skriven 

på ett lättförståeligt språk (Olsson & Sörensen, 2011). Alla uppgifter som kom från eller 

handlade om deltagarna hanterades konfidentiellt vilket innebar att inga personliga uppgifter 

eller uppgifter som kunde härledas till deltagarna framkom i studien (Patel & Davidson, 

1991). Författarna respekterade personernas förmåga att självständigt ta ställning till 

information och handlingsalternativ, därför fanns det vidare beskrivet i brevet att det var 

frivilligt att delta i studien, att deltagarna hade all rätt att avbryta deltagandet under studiens 

gång och att varje person som valde att delta skulle vara anonym (Olsson & Sörensen, 2011). 

Deltagarna visade intresse och gav sitt samtycke till att delta i studien genom att svara via e-

post samt muntligt innan genomförande av intervjun.  

    

Funktionsnedsättningar som trötthet kan förekomma hos personer med MS (Borg et al., 2006; 

Månsson Lexell, 2009) och skulle kunna orsaka svårigheter vid intervjun då personen kunde 

ha svårt att koncentrera sig under en längre tid. Visade deltagarna på trötthet eller 

koncentrationssvårigheter föreslogs en paus i intervjun för att deltagaren skulle kunna fullfölja 

intervjun. De forskningsetiska principerna följdes genom hela studien (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

Det visade sig att det inte fanns tidigare kvalitativa studier som endast inriktade sig på hur 

personer med MS erfar att yrkesarbeta. Nyttan med studien var därför att ge en inblick i detta 

för arbetsterapeuter inom området och att vara ett underlag för arbetsterapeuters arbete.  

Med hänsyn till de åtgärder författarna vidtar anses nyttan överväga eventuella risker. 
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RESULTAT 

De slutliga huvudkategorierna resulterade i: Den egna förmågan i relation till arbetets krav 

och Anpassningar för att underlätta arbetet.  

Den egna förmågan i relation till arbetets krav 

Denna huvudkategori speglade deltagarnas erfarenheter av fysiska utmaningar, kognitiva 

utmaningar och sociala utmaningar. Dessa utmaningar uppkom i och med att deltagarna hade 

fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar som påverkade deras arbetssituation. 

 

Samtliga deltagare rapporterade någon form av fysiska-, kognitiva- och sociala utmaningar. 

Det framkom att deltagarna kunde ha synrubbningar och att det påverkade dem i form av 

dubbelseende och yrsel. Den nedsatta synen beskrevs som mest besvärande vid datorarbete. 

De deltagare som hade försämrad gångförmåga eller balanssvårigheter nämnde att mycket 

under dagen tog längre tid nu än innan de fick MS. De uttryckte att det tog längre tid att ta sig 

till och från arbetet. Framkomligheten i miljön var ofta ett hinder för de som hade ett rörligt 

arbete och de upplevde därför att de inte hann med lika mycket som tidigare. En av deltagarna 

kommenterade detta i form av: 

“... det är många trappor och det är ingen hiss 

och det är tunga dörrar osv.” 

Några av deltagarna beskrev att de hade blåsdysfunktion och upplevde detta som ett stort 

problem i arbetet eftersom de hela tiden behövde tänka på att ha nära till en toalett. De 

uttryckte att det var pinsamt att tala kring den problematiken. En av deltagarna förklarade att 

det var pinsamt att behöva gå ifrån möten ett flertal gånger för att uppsöka toalett och en 

annan deltagare som hade ett arbete som inkluderade besök ute hos andra arbetsgivare 

kommenterade detta så här:  

”Man måste alltid ha koll på vart toaletterna 

finns, alltid, det är mitt största hinder.” 

Majoriteten av deltagarna i studien hade kognitiva funktionsnedsättningar som 

koncentrationssvårigheter, svårigheter att strukturera, planera, organisera och prioritera sitt 

arbete. Några berättade att de innan sin MS diagnos hade haft lätt att hålla många bollar i 

luften men att de numera inte klarade av det pga tillkommande koncentrationssvårigheter och 
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svårigheter med att organisera och planera arbetet. En av deltagarna uttryckte sina svårigheter 

med detta så här: 

“När det blir stissigt och störigt runt om kring 

så får jag svårt att fokusera och allt tar längre 

tid och jag blir fruktansvärt trött.” 

Deltagarna i studien uttryckte trötthet i olika former som en stor utmaning i arbetet. De orkade 

inte med lika mycket som de gjorde innan de fick MS, varken privat eller på arbetet. Sysslor 

utanför arbetet som trädgårdsskötsel och andra vardagliga sysslor var något som vissa 

deltagare inte hade ork till vissa dagar eller hade fått sluta med helt. Deltagarna beskrev att det 

kunde vara var ovanligt trötta eller kände sig snabbt trötta och de uttryckte att miljön på 

arbetet var en bidragande faktor till tröttheten då de satt i kontorslandskap eller delade 

arbetsrum med flera kollegor. Några av deltagarna uttryckte att de kunde vara för trötta för att 

ta sig till arbetet eller att ens ta sig hem efter en arbetsdag. En av deltagarna beskrev sin 

trötthet så här:  

“…när jag mår riktigt dåligt är det bara en 

pärs att ta sig till jobbet för innan dess är det 

så många intryck som har sugit så mycket 

energi på nått sätt så att det är jobbigt redan 

då.” 

De deltagare med kognitiva funktionsnedsättningar beskrev att omgivningen hade svårare att 

ta hänsyn till de kognitiva funktionsnedsättningarna än till de fysiska och erfarade att de blev 

mer förstådda om de exempelvis hade ett gånghjälpmedel då detta är synligt för omgivningen. 

En deltagare kommenterade detta så här:  

“…förut var det inget problem när jag hade 

kryckor för då hjälpte folk mig hela tiden, men 

nu har jag inte kryckor och då syns det inte 

och då tror folk att man verkar okej.” 

Gånghjälpmedel var något som några av deltagarna helst inte ville använda för att undvika att 

framstå som en person med en sjukdom och en diagnos.  

 

Efter att deltagarna fått sjukdomen MS hade arbetsuppgifter förändrats vilket också hade 

medfört att den sociala kontakten med kollegor hade påverkats negativt i vissa situationer. De 

deltagare som hade ett flexibelt arbete som innefattade besök ute på andra arbetsplatser och de 

som hade varit tvungna att minska ner på besöken och kontakten med kollegor, uttryckte en 

besvikelse att de inte längre kunde vara lika aktiva som innan. Detta berodde på 
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framkomligheten och de fysiska hindren i miljön men också på de kognitiva nedsättningarna 

som t ex den påtagliga tröttheten. En av deltagarna kommenterade detta så här: 

 

“…jag är van att vara ute och jobba bland 

gäster och kunder, nu är jag ute på ställena en 

till två gånger i månaden, det är jättetråkigt.” 

 

Det sociala i arbetet och gemenskapen med kollegor var något som deltagarna kunde känna 

som extra betydelsefullt. De menade att deras kognitiva och fysiska nedsättningar kunde 

hindra dem i den sociala kontakten som att äta lunch med sina kollegor, eftersom det ofta var 

livliga matsalsmiljöer som gjorde det svårt att fokusera kring samtalen med andra.  

 

På grund av fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar kunde deltagarna ha behov av att 

vara hemma från arbetet någon eller några dagar i veckan. De beskrev att det ibland var svårt 

att lämna kvar arbetsuppgifterna på arbetet och kunde känna skuldkänslor över att behöva 

lämna oklara eller komplicerade arbetsuppgifter till sina kollegor. Det ledde till att deltagarna 

upplevde sig själva som en belastning för sina kollegor. Kollegorna hade också svårt att förstå 

att deltagarna behövde mer utrymme och tid att fokusera kring arbetsuppgifterna än vad som 

kanske förväntades. På grund av sin sjukdom och de funktionshinder som den medförde 

kunde deltagarna känna sig tillbakahållna i arbetsuppgifter eller arbeten som de skulle vilja 

utföra eller söka sig till. I och med att sjukdomens utveckling är osäker stannade de på samma 

arbetsplats mycket på grund av den trygghet som fanns där. De deltagare som hade 

arbetsuppgifter som inkluderade mycket social kontakt med andra exempelvis möten och 

undervisning angav att de kände en press att alltid vara pigga och mentalt på topp, även de 

dagar då de kände att tröttheten och koncentrationssvårigheterna var svåra att hantera.    

 

Anpassningar för att underlätta i arbetet  

Denna huvudkategori speglar deltagarnas metoder för att övervinna utmaningarna som 

kommer med funktionsnedsättningarna. Detta genom att ha en stark vilja till att fortsätta 

arbeta, att ha strategier som stöd i arbetet samt betydelsen av omgivningens inverkan för att 

kunna fortsätta arbeta.  



16 
 

En stark vilja till att fortsätta arbeta 

Majoriteten av deltagarna beskrev att de hade en driven personlighet. Den egenskapen var 

något som de hade innan sin MS diagnos men som också blivit mer framträdande efter att de 

drabbats av MS. Drivkraften hade de haft nytta av i sin sjukdom i och med att de inte gett upp 

utan konstant kämpat med och emot sin sjukdom. En av deltagarna beskrev det så här:  

 

“…det är ett problem [sjukdomssituationen] 

om man ser det som ett problem, men jag 

vägrar. Och hinder finns men de får man 

liksom brygga över.” 

 

Deltagarna såg positivt på framtiden och tog dagen som den kom. Flera strävade efter att 

arbeta fram till pension och hade som drivkraft att sjukdomen inte skulle hindra dem från det. 

Ett par personer sa ändå att de skulle vilja gå i pension snart pga den eviga tröttheten. De ville 

orka med annat i vardagen som träning för att må bättre i sjukdomen. Deltagarna uttryckte att 

det var betydelsefullt att ha ett arbete att gå till som gav en ekonomisk trygghet och som även 

var en stärkande faktor till att vara produktiv och behövd. Detta kan illustreras med följande 

citat: 

“Jag ska bita mig fast som en terrier, de får 

bära mig med fötterna före liksom, jag ska 

vara kvar.” 

 

Deltagarna beskrev att det stärktes av och fick motivation att fortsätta arbeta när de såg att de 

lyckades med arbetsuppgifterna, tog sig igenom dagen och levererade arbetet med ett resultat 

som de själva var nöjda med. 

 

Strategier som stöd i arbetet 

Arbetssituationen för deltagarna hade förändrats sedan de fick MS. Det kunde exempelvis 

vara att de hade gått ner i arbetstid och fått andra arbetsuppgifter. Det framkom även att de 

hade fått anpassa arbetstider och många av arbetsuppgifterna till sjukdomen. Av de deltagare 

som hade flexibla arbeten fanns möjligheten att exempelvis arbeta hemifrån vilket 

underlättade de gånger symptomen var som mest påtagliga eller under perioder med pågående 

skov. Möjlighet att styra över arbetstiden själv bara arbetet levererades i tid var något som 

framkom. Det hade för många blivit en del av vardagen att planera dagen med tid för pauser 

och hitta egna strategier. Medan andra var medvetna om att det borde lägga in exempelvis 

återhämtning och struktur av arbetsuppgifter i sitt schema men angav att det hade svårt att 
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göra det pga svårigheter i sin förmåga att planera och organisera. En av deltagarna beskrev sitt 

sätt att hantera vardagen på arbetet så här:  

“…jag har förändrat mitt arbetssätt så att jag 

jobbar inom diskreta block hela tiden, jag 

jobbar inte med många bollar i luften längre, 

det klarar jag inte av. Nu jobbar jag ett antal 

timmar med bara en specifik uppgift och 

ingenting annat.” 

Andra strategier som deltagarna nämnde var att förlägga exempelvis dokumentation och 

administrativa arbetsuppgifter under en tid på dygnet då tröttheten inte var som mest påtaglig 

eller när det var som lugnast på arbetet. Detta för att lättare kunna koncentrera sig. En av 

deltagarna berättade hur hon hanterade detta för att lättare kunna fokusera på 

arbetsuppgifterna:  

“…det händer att jag kan lämna 

arbetsuppgifter oklara och åka tillbaka till 

jobbet när ingen annan är där, så sätter jag 

mig och jobbar den perioden”. 

 

Deltagarna uppgav att strategier i form av checklistor och påminnelselappar på arbetet 

användes för att få en överskådlig bild av det som hade gjorts och vad som skulle göras. Den 

uttalade tröttheten som de allra flesta av deltagarna beskrev, hade de olika sätt att hantera. 

Vilopauser på eller efter arbetet var exempel på strategier för att ha energi kvar till kvällen 

medan andra hade lediga dagar för återhämtning. En av deltagarna beskrev sitt sätt att tänka 

kring detta så här: 

 

“…jag har börjat hantera varje dag som ett 

maratonlopp, jag måste ju hålla från start och 

ända in i mål liksom, det är ett långt, långt 

lopp och jag kan inte bränna alla energi i 

början.” 

 

Några av deltagarna beskrev att de levde i en mer behaglig och strukturerad vardag nu än 

innan de fick MS. Det berodde på att de hade blivit tvungna att lära sig att ha en struktur i 

vardagen och i arbetet. Att ha fått en mer strukturerad arbetssituation och tillvaro var något 

som framkom som något positivt med diagnosen men även att de lärt sig uppskatta både 

arbete och fritid mer nu än innan de fick sin MS. De har även lärt sig att leva i nuet och ta 

tillvara på stunden. Deltagarna hade innan de fick MS arbetat mycket, och vissa till och med 



18 
 

över 100 %. De uttryckte att det pga sin MS hade blivit tvungna att gå ner i arbetstid. I 

dagsläget hade det blivit till något positivt då det var av stor vikt att kunna bromsa ner och 

stanna upp och ta tillvara på annat i livet utöver arbetet. En av deltagarna beskrev det så här:  

 

“…jag kanske hade vart mycket mer aktiv och 

mått mycket bättre om jag hade varit frisk, 

men jag kanske också hade fått en hjärtattack 

för att jag använder skallen fel och då hade 

jag kanske jobbat ihjäl mig.” 

 

De deltagare som hade gått ner i arbetstid men ville behålla gemenskapen med kollegor löste 

det genom att stanna kvar på arbetet över lunchen och äta tillsammans med kollegorna. Av de 

deltagare som hade förflyttningshjälpmedel som underlättade att ta sig till och från arbetet 

samt förflytta sig på arbetet beskrev att hjälpmedlen hade en avgörande betydelse för att 

kunna fortsätta arbeta med det de gör idag.   

 

Omgivningens inverkan för att kunna fortsätta arbeta 

Deltagarna angav att de på olika sätt funnit stöd för att klara av att arbeta trots sin MS. För 

några hade omgivningen som familj och vänner varit ett betydande stöd. Ett par av deltagarna 

hade hittat stöd i sin arbetsgivare som varit mycket förstående och tillmötesgående. En 

uttryckte att hon skulle falla tryggt tillbaka på arbetsplatsen om hon skulle bli sämre i 

sjukdomen och en deltagare nämnde att han skulle få allt i anpassningsväg som behövdes för 

att kunna fortsätta arbeta. De fick också stöd från arbetsgivaren genom att de hade haft 

möjlighet att få andra arbetsuppgifter, flexibla arbetstider på arbetet samt anpassningar i 

arbetsmiljön såsom möjlighet att skärma av arbetsplatsen från kontorslandskap. Eftersom 

många av de kognitiva funktionsnedsättningarna inte var synliga för omgivningen, bidrog det 

till att en del deltagare hade upplevt att omgivningen hade svårt att förstå hur dessa 

nedsättningar påverkade personens aktivitetsförmåga. Det framkom att en önskan fanns om 

att få en större förståelse från arbetsgivare, vänner och familj i situationer kring hur MS kan 

utvecklas och påverka personen i fråga.  

 

Majoriteten av deltagarna valde att berätta om sin MS för arbetskollegor och chefer efter att 

de hade fått diagnosen. Några gjorde det med stöd av en kort presentation kring MS som 

beskrev vilka symptom som kunde komma med sjukdomen och hur symptomen påverkade 
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han/hon som person. En av deltagarna förklarade varför han valde att samla kollegor och 

medarbetare för att berätta om sin MS:  

“Jag bestämde mig för att jag skulle prata 

med mina arbetskamrater, så jag hade en 

presentation om MS för dem, och det var inte 

för att få någon slags medömkan utan jag ville 

tala om vad det här betyder för mig och min 

relation till dem, hur det påverkar mitt jobb.”  

 

Några valde att inte tala om sin MS med kollegor och medarbetare pga att det ville undvika att 

bli sedda och tagna som någon med en diagnos och att de ville bli bemötta som vilken annan 

person som helst. 

 

Goda vårdkontakter med psykolog, MS sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller 

läkare har varit ett stöd för några av deltagarna. Tidig kontakt med psykolog och kurator efter 

upplevd oro om vad som hände med kroppen framkom hos minoriteten av deltagarna. 

Kontakt och ett bra stöd från arbetsterapeuter i vården och på arbetsförmedlingen var något 

som framkom som positivt. Genom arbetsterapeuterna fick deltagarna tips om underlättande 

strategier i vardagen och på arbetet som varit användbara men också hjälp att anpassa 

arbetsplatsen och arbetssituationen. En av deltagarna beskrev sitt stöd så här:  

 

”…det är tack vare arbetsterapeuten som jag 

har min anpassade bil och elskotern. Dom har 

kommit med väldigt mycket positivt för mig i 

mitt liv.” 

 

Arbetsförmedlingen och försäkringskassan hade varit ett bra stöd när behov funnits. Medan 

andra inte känt stöd från dessa verksamheter utan mer erfarit att det varit en belastning att 

behöva ha kontakt, då handläggning tagit lång tid, eller att oförståelse och okunskap om 

sjukdomen funnits. 

 

För att kunna diskutera och dela sina erfarenheter kunde deltagarna söka upp andra med MS 

via sociala medier och forum. Några hade också haft möjligheten att träffa andra med MS i 

reell miljö vilket de beskrev som ett bra stöd. En av deltagarna uttryckte detta genom citatet:  

 

”…man kan liksom inte vara ensam i det här, 

ingen annan förstår hur det funkar.” 
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En deltagare hade tankar om att dela med sig av sina erfarenheter i forum då han/hon 

upplevde sig ha mycket positivt att berätta kring vad sjukdomen hade medfört.   

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Det framkom i resultatet att det ofta var en kombination av fysiska-, kognitiva- och sociala 

utmaningar bland deltagarna där alla beskrev att arbetets krav mer eller mindre begränsade 

dem i deras möjligheter att arbeta. Detta stämmer överens med vad Doogan och Playford 

(2014) fann att funktionsnedsättningarna vid MS kan hindra en persons möjligheter till att 

arbeta och vad Khan et al. (2009) beskrev att arbetets karaktär och krav har betydelse på en 

persons förmåga att kunna arbeta. 

 

Det framkom i resultatet att livliga miljöer eller miljöer där framkomligheten blev ett hinder 

var svåra att hantera för personer med kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. Det hade 

för vissa påverkats i form av att de inte kunde var lika aktiva som innan i kontakten med 

kollegor. Detta stämmer överens med vad Matuska och Erickson, (2008)  beskrev att MS kan 

medföra ett mer begränsat liv när det kommer till sociala kontakter. Utifrån vad resultatet har 

visat kring delaktighet i sociala sammanhang hos deltagarna, kunde författarna dra slutsatsen 

att rollen som arbetskollega hos vissa hade begränsats. Detta kan liknas med vad Kielhofner 

(2012) beskrev att personer med funktionsnedsättningar kan uppleva att de inte längre kan 

fullfölja en roll på ett sätt som de själva önskar eller som omgivningen förväntar sig.  

 

I resultatet framkom, som tidigare nämnt, kognitiva funktionsnedsättningar hos deltagarna 

som blev ett problem i miljöer som var livliga, exempel på det var kontorslandskap, arbetsrum 

eller matsalsmiljöer där man satt flera kollegor tillsammans. Resultatet har visat på vikten av 

att ha en lyhörd och förstående arbetsgivare när det gäller trygghet i anställningen och 

anpassningar på arbetet samt möjligheten att arbeta hemifrån eller få tillgång till avskärmade 

arbetsplatser. Det stämmer överens med vad Lexell et al. (2011) beskrev att anpassning av en 

aktivitet är av betydelse för fortsatt engagemang i aktivitet samt vad tidigare forskning av 

Isaksson (2007) visade att stöd från andra medför att en person känner sig uppskattad och 

värdefull i det han/hon gör. Författarna reflekterade över att behov av en arbetsterapeuts 
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kompetens finns i dessa situationer när miljön blir ett hinder i utförandet av arbetsuppgifter 

eller i sociala situationer. Det är därför av vikt att se över arbetssituationen eftersom personer 

med MS ständigt är i behov av anpassning då sjukdomen varierar i sin karaktär, det för att få 

en balans i vardagen då arbetet upptar en stor del av deras dag. Det kan styrkas med vad 

Doogan och Playford (2014)  beskrev att arbetsterapeuters åtgärder på arbetsplatsen kan vara 

betydelsefulla. 

 

Resultatet visade att deltagarna i sociala situationer många gånger kände sig missförstådda av 

bland annat kollegor och arbetsgivare när det kom till kognitiva funktionsnedsättningar som 

trötthet, koncentrationssvårigheter och svårigheterna med att planera och organisera sitt 

arbete. Deltagarna beskrev att dessa funktionsnedsättningar inte var synliga för omgivningen 

vilket medförde att de togs mindre hänsyn till. Det kan styrkas av tidigare forskning av Khan 

et al. (2009) som nämnde att dolda funktionsnedsättningar som kognitiva 

funktionsnedsättningar ofta orsakar mer hinder på arbetsplatsen än fysiska. Även Matuska och 

Erickson (2008) beskrev att en kronisk sjukdom som MS kan leda till att personen känner sig 

missförstådd av sin omgivning. Författarna reflekterade över att den missförståelse som fanns 

hos omgivningen kring de kognitiva funktionsnedsättningarna kunde bero på att personen 

behöver förklara och berätta om dessa nedsättningar för att få en större förståelse. Resultatet 

visade på att några av deltagarna inte valde att vända sig till arbetsgivare eller kollegor för att 

berätta om sina kognitiva funktionsnedsättningar och det ansåg författarna i sin tur kunde ha 

stor inverkan på att de inte kunde få en förståelse.   

 

I resultatet framkom att deltagarna hade anpassat arbetet utifrån tidigare nämnda utmaningar 

för att klara av arbetsdagen och vardagen i stort. Olika strategier som att planera och 

organisera arbetet framkom. En del använde sig av påminnelselappar och andra checklistor 

för att lättare kunna strukturera och organisera sitt arbete. Detta stämmer överens med vad 

Montel och Bungener (2007) presenterade i sin studie att användningen av strategier har en 

betydande inverkan på välbefinnandet och livskvalitén. Författarna reflekterade över att de 

strategier och anpassningar som framkommit i resultatet kan komma att stärka 

arbetsterapeuternas redan befintliga arbete med denna diagnosgrupp i deras arbetssituation.  

 

Det framkom att majoriteten av deltagarna upplevde en påtaglig trötthet som grundade sig i 

sjukdomen. Tröttheten påverkade deras förmåga att arbeta och hade medfört att de behövde 

gå ner i arbetstid. Detta stämmer väl in på vad både Khan et al. (2009) och Paltamaa et al. 
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(2007) beskrev att tröttheten hos personer med MS kan medföra minskad delaktighet i arbetet. 

Deltagarna hade fått anpassa arbetet efter sin trötthet genom att använda sig av strategier som 

att till exempel lägga in vilopauser under dagen. Som resultatet visat har det ibland funnits 

behov att förlägga arbetsuppgifter som kräver mer fokusering på en annan tidpunkt pga 

koncentrationssvårigheter som i sin tur medfört trötthet. Detta stämmer överens med vad 

Matuska och Erickson (2008) presenterade att trötthet hos personer med MS medför att de 

måste fördela sin energi. Författarna reflekterade över varför resultatet visade på att det var av 

så pass stor vikt att fördela sin tid och energi över en dag för deltagarna. Författarna kom fram 

till att det kunde ha sin grund i att en person måste orka med de övriga rollerna i livet förutom 

arbetsrollen. Det styrker vad Kielhofner (2012) beskrev att en persons olika roller behöver sin 

plats och tid samt att en person upplever välbefinnande i att ha kombinerade roller.  

 

I resultatet visade det sig också att deltagarna mådde bra av att arbeta och känna att de klarade 

av arbetsuppgifterna med hjälp av strategier och kunde slutföra dem med gott resultat. Detta 

stämmer överens med vad Finlayson et al. (2008) och Månsson Lexell, (2009) presenterade 

att strategier syftar till att öka aktivitetsutförandet, vilket strategierna hos deltagarna i vår 

studie hade medfört. Det framkom också att motivation att uppfylla arbetets krav fanns i och 

med att det var betydelsefullt för deltagarna att ha ett arbete. Det styrker vad Kielhofner 

(2012) beskrev att arbetets krav kan påverka motivationen hos personen. 

 

Att deltagarna använde sig av strategier i arbetet visade sig vara ett framträdande tema i 

resultatet. Några beskrev att de levde i en mer behaglig och strukturerad vardag nu jämfört 

med innan de fick MS med hjälp av strategier. Författarna kom fram till att användningen av 

strategier kunde bero på att deltagarna ville uppnå självständighet i sin arbetssituation. Enligt 

WHO (2001) upplever en person som är oberoende av andra ökad livskvalité. 

 

Resultatet visade att omgivningens inverkan för att kunna fortsätta arbeta var meningsfull, där 

goda vårdkontakter var av stor betydelse för att hantera sjukdomen. Flera av deltagarna hade 

goda erfarenheter av kontakt med arbetsterapeut där de hade fått tips och råd om 

kompenserade strategier samt anpassningar i miljön. Detta stämmer överens med vad 

Månsson Lexell (2009) och Doogan och Playford (2014) presenterade i sina studier att 

personer med MS ofta får hjälp av multidisciplinära team där arbetsterapeut ingår. 

Arbetsterapeuten kan bidra med åtgärder som syftar till att undvika distraherande miljöer, 
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anpassa miljön och lära ut strategier för att kompensera, förbättra eller bibehålla 

arbetsförmågan.    

Metoddiskussion  

En semistrukturerad intervjumetod användes för att fånga deltagarnas egna erfarenheter av att 

yrkesarbeta. För att inte komma ifrån ämnet med studien under intervjuerna följdes en 

intervjuguide med öppet formulerade frågor. Hade frågorna i intervjuguiden haft en högre 

grad av strukturering hade deltagarna inte kunnat tolka frågorna fritt utifrån sina erfarenheter 

och värderingar, och intressant information skulle ha kunnat utebli (Olsson & Sörensen, 

2011). Vid analys av materialet uppmärksammades att om fler följdfrågor ställts skulle 

datamaterialet kanske kunnat blir rikare, då den information som framkom vissa gånger inte 

var tillräcklig. Om fler följdfrågor ställts skulle det enligt Hartman (2004) ge ett rikare 

datamaterial. Positivt var att intervjuerna spelades in eftersom det ökade närvaron under 

intervjuerna då författarna kunde fokusera på deltagaren och dennes berättelse. 

 

I studien deltog nio personer var av två män och sju kvinnor. Genom att både män och 

kvinnor deltog fick studien en bredd och en variation av erfarenheter. Om deltagarna hade 

varit fler till antalet skulle resultatet fått en större tyngd och anses som mer trovärdig. 

 

Författarna har tillsammans utfört intervjuerna i reell miljö där deltagarna själva har fått 

bestämma plats för intervjun som kan ha ökat känslan av trygghet för deltagaren. För att få en 

större geografisk spridning hade intervjuerna kunnat genomföras via telefon. För att öka 

trovärdigheten i studien har analys av resultatet utförts tillsammans av författarna för att få 

fram en gemensam beskrivning av hur personer diagnostiserade med MS erfar att yrkesarbeta. 

Intervjuerna delades sedan upp mellan författarna och transkriberades. Därefter togs de första 

meningsbärande enheterna, de första kondenserade meningsenheterna och de första koderna i 

en intervju gemensamt ut för att sedan fortsätta var för sig med resterande intervjuer. 

Författarna bildade gemensamt preliminära kategorier utifrån koderna som framkommit, 

vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2013) stärker tillförlitligheten i resultatet 

samt gör att koder och kategorier blir mer enhetliga.  

 

I studiens resultat användes citat från deltagarna som enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2013) visar på ökad giltighet av resultatet. När författarna analyserade data 

försökte de bortse från sina egna förförståelser vilket enligt Lundman och Hällgren 
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Graneheim (2013) ökar trovärdigheten av resultatet. Författarna hade i åtanke att deras 

kunskap som arbetsterapeutstudenter kan ha påverkat förförståelsen för denna 

undersökningsgrupp.   

 

Författarna skickade ut informationsbrevet om deltagande i studien via e-post samt 

överlämnade det i pappersform till deltagarna innan intervjun genomfördes. Författarna 

upprepade även muntligt att det var friviligt att delta i studien, att deltagandet kunde avbrytas 

när som helst under studiens gång samt att intervjuerna skulle komma att spelas in. 

Författarna hanterade det inkomna materialet konfidentiellt genom att det inte används mer än 

till att besvara studiens syfte. 

 

KONKLUSION 

Resultatet resulterade i två huvudkategorier ”Den egna förmågan i relation till arbetets krav” 

som speglade fysiska‐, kognitiva‐, och sociala utmaningar deltagarna upplevde i relation till 

sitt arbete. Det framkom att arbetsmiljön var en bidragande faktor till att de upplevde 

svårigheter i arbetet där framkomligheten i miljön eller miljöer som upplevdes som livliga var 

hinder som blev svåra att hantera för personerna med kognitiva och fysiska 

funktionsnedsättningar. Den andra huvudkategorin ”Anpassningar för att underlätta i 

arbetet” speglar deltagarnas metoder för att övervinna de fysiska‐, kognitiva‐, och sociala 

utmaningarna. Detta genom att ha en stark vilja till att fortsätta arbeta, att ha strategier i 

arbetet samt betydelsen av omgivningens inverkan för att kunna fortsätta arbeta. Denna studie 

kan vara ett underlag för arbetsterapeuters arbete med den här diagnosgruppen. I dagsläget 

finns inga studier som specifikt inriktar sig på hur personer med MS erfar att yrkesarbeta, 

därför behövs fler sådana studier för att stärka och utveckla resultatet i denna studie.         

 

TILLKÄNNAGIVANDE 

Författarna vill rikta ett stort tack till de personer som har ställt upp i denna studie och delat 

med sig av sina erfarenheter, samt ett tack till Maria Larsson- Lund för ett bra handledarskap 

med goda råd och stöd genom hela arbetet med studien. 
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                          Bilaga 1  

Förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två arbetsterapeutstudenter från Luleå tekniska universitet som i vårt examensarbete vill 

undersöka hur personer som är diagnostiserade med MS upplever delaktighet inom sitt yrke. 

Därför vänder vi oss till Dig som är yrkesverksam och har diagnosen Multipel Skleros (MS) 

med en förfrågan om Du vill delta i studien. 

 

Studien baseras på en intervju som tar ca 60-90 minuter och kommer att ske på en plats där 

Du som deltagare tycker är passande såsom exempelvis din hemmiljö. Intervjun spelas in på 

band och skrivs ut, därefter raderas inspelningen. Dem som kommer ta del av intervjuerna är 

författarna till studien samt handledaren. Resultatet av denna intervju sammanställs 

tillsammans med andra intervjuer i det examensarbete vi skriver under vår sista termin på 

arbetsterapeutprogrammet. 

 

Det är frivilligt att delta i studien, och Du kan avbryta deltagandet när som helst under 

studiens gång. Alla uppgifter som Du lämnar kommer att hanteras konfidentiellt, vilket 

innebär att inga personliga uppgifter eller uppgifter som kan härledas till Dig som person 

kommer finnas med i examensarbetet.  

 

När examensarbetet färdigställts publiceras den på Luleå tekniska universitets hemsida  

under hösten 2014 och ni kommer att hitta den genom länken 

http://www.ltu.se/ltu/calendar/Examensarbeten  

 

Emma Grandin    Sofia Larsson 

E-post: emmgra-1@student.ltu.se E-post: osialo-1@student.ltu.se  

Mobil: 070-445 11 79  Mobil: 070-927 16 34 

 

Om du är intresserad av att delta i studien eller har frågor om den, vänligen kontakta någon 

av oss antigen via e-post eller per telefon. 

 

 

Handledare: Maria Larsson- Lund  

     Professor, bitr, Utbildningsledare 

 E-post: Maria.Larsson-Lund@ltu.se      

http://www.ltu.se/ltu/calendar/Examensarbeten
mailto:emmgra-1@student.ltu.se
mailto:osialo-1@student.ltu.se
mailto:Maria.Larsson-Lund@ltu.se
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                   Bilaga 2 

Intervjuguide 

 Starta med allmänna frågor om:  

Hur gammal är du? Vilket yrke har du? Vilken typ av anställning har du? hur länge 

har du levt med diagnosen MS?  

 Kan du berätta om dina arbetsuppgifter och hur en vanlig dag på arbetet kan vara?  

 Kan du berätta om det skett någon förändring i din förmåga att kunna arbeta sen du 

fick MS? 

 Kan du berätta om vad som har varit ett stöd och/eller hinder i din förändring? 

 Kan du berätta om det finns något som är utmanande i ditt arbete?  

 Kan du berätta om hur du ser på dina möjligheter att kunna fortsätta arbeta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


