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Abstrakt
Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av förändringar i 
fritidsaktiviteter hos kvinnor med Reumatoid Artrit. För att studera detta 
genomfördes narrativa intervjuer med sex kvinnor i åldrarna 50 till 65 år. 
Intervjuerna skedde i informanternas hemmiljö och spelades in på band och 
skrevs därefter ut ordagrant. Data analyserade sedan utifrån en kvalitativ 
innehållsanalys vilket resulterade i tre kategorier: ”Att genom anpassning 
kunna utföra tidigare fritidsaktiviteter”, ”Att inte längre kunna utföra 
fritidsaktiviteter” samt ”Att finna nya fritidsaktiviteter”. Resultatet 
återspeglar hur informanterna kunnat behålla tidigare fritidsaktiviteter genom 
att anpassa kraven i aktiviteten, förändra sitt utförande samt genomföra 
förändringar i relation till miljön. Informanternas erfarenheter visar också att 
de slutat utöva vissa fritidsaktiviteter främst på grund av att de varit för 
fysiskt krävande för deras förmåga. Vidare framkom av resultatet att 
informanterna utvecklat nya intressen och idag utövar aktiviteter som i vissa 
fall ersätter fritidsaktiviteter de inte längre kan utöva. Resultatet bidrar med 
en förståelse för olika erfarenheter av förändringar i fritidsaktiviteter. Av 
resultatet framkom att informanterna, även efter insjuknandet i RA, har ett 
aktivt fritidsliv.

Nyckelord: Reumatoid Artrit, fritidsaktiviteter, kvinnor
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Reumatoid artrit (RA) är en kronisk, autoimmun sjukdom som uppträder i skov. 

Inflammationer drabbar det synoviala membranet där följden vanligen blir en försämring av 

brosk och ben i de drabbade lederna vilket bland annat medför smärta, funktionsnedsättning 

och minskad muskelstyrka (Westwood, Nelson, & Hay, 2006). Trötthet är också ett utbrett 

problem hos personer med RA (Pollard, Choy, Gonzalez, Khoshaba, Scott, 2006). Orsaken till 

att en person drabbas av RA kan vara genetiskt, men sjukdomen kan också triggas igång av 

faktorer i personens miljö (Westwood et al, 2006). Utbredningen av sjukdomen är cirka 0,5% 

hos Sveriges vuxna befolkning (Simonsson, Bergman, Jacobsson, Petersson & Svensson,

1999). Kvinnor har två gånger större risk att utveckla sjukdomen än män och risken att 

drabbas av RA ökar med åldern (Kaipiainen-Seppänen, Aho, Isomäki & Laakso, 1996). 

Sjukdomen kan komma smygande och symptomen kan till en början upplevas milda och 

odefinierbara. Detta kan leda till att en diagnos kan vara svår att ställa vid de första 

kännetecknen. Att få komma till en specialist och få en diagnos upplevs för många vara 

befriande, men det finns de som klandrar sin läkare för att inte sjukdomen blev 

uppmärksammad tidigare (Brown & Williams, 1995). En studie gjord av Malcus-Johnson, 

Carlqvist, Sturesson och Eberhardt (2005) visar hur arbetsterapeuter, på många olika sätt, kan 

stödja personer med RA att klara sin vardag. Bland annat kan arbetsterapeuten ge förslag på 

förändringar i den fysiska miljön som underlättar för personen att kunna utföra sina 

aktiviteter, göra ortoser för att avlasta lederna, ge förslag på handträningsprogram samt 

utbilda personen hur de kan skona sina leder när de utför olika aktiviteter.

Inom arbetsterapi är begreppet aktivitet centralt och beskrivs kunna främja en persons hälsa 

och välbefinnande (Canadian Association of Occupational Therapists [CAOT], 2002;

Kielhofner, 2002). Aktivitet beskrivs, inom arbetsterapi, som en persons utförande av en 

handling eller en uppgift och innefattar således allt en person gör. Vanligen delas aktiviteter in

i olika aktivitetsområden såsom aktiviteter för att ta hand om sig själv, produktivitet, det vill 

säga, förvärvsarbete eller hushållsarbete samt aktiviteter som utförs för nöjes skull (CAOT, 

2002). Hur vi upplever utförandet av olika aktiviteter och vilka erfarenheter vi har är ett

resultat av ett samspel mellan personen, aktiviteten och den omgivande miljön. Om det sker 

en förändring i någon av dessa kommer även aktivitetsutförandet och upplevelsen av 

aktiviteten att förändras (CAOT, 2002; Kielhofner, 2002). Att kunna vara delaktig, det vill 

säga engagerad i en livssituation, i olika meningsfulla aktiviteter är viktigt för att personen ska 

känna tillfredställelse. Det är också viktigt för personens självkänsla och självförtroende 

(Kielhofner, 2002).
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Begreppen aktivitet och delaktighet är inte bara centrala inom arbetsterapi utan lyfts även 

fram inom andra områden. Klassifikationen international classification of functioning, 

disability and health (ICF) (World Health Organisation [WHO], 2002) är tänkt att fungera 

som en gemensam terminologi inom den medicinska rehabiliteringen. I ICF beskrivs 

delaktighet i livssituationer och därtill hörande aktiviteter för personer med 

funktionsnedsättning som ett resultat av interaktionen mellan personen och omgivande 

faktorer.

Varför vi väljer olika aktiviteter och vad som styr motivationen till dem har enligt Kielhofner 

(2002) att göra med våra intressen, värderingar, vilken känsla vi har för vår kapacitet och hur 

effektiva vi är. Det handlar om våra tankar och känslor om oss själva som aktörer. Vidare 

beskriver Kielhofner att vi strukturerar våra dagar och utför aktiviteter på ett vanemässigt sätt 

vilket också formar hur vi utför olika aktiviteter och hur vi använder vår tid. För vissa 

personer kan det vara svårt att motivera sig till att utföra nya aktiviteter utanför dennes vanor 

och det kan vara särskilt svårt att förändra sina vanor när aktiviteten inte längre går att utföra 

som tidigare, på grund av exempelvis sjukdom eller skada. Dessutom anser Kielhofner att en 

aktivitet är beroende av en persons förmågor och våra erfarenheter av aktiviteten. För

personer med funktionsnedsättning kan viljan att utföra aktiviteter finnas kvar trots att 

personens utförandekapacitet inte stämmer överrens med kraven i den önskade aktiviteten.

Forskning visar att personer med RA ofta blir tvungna att ofrivilligt sluta med eller förändra 

utförandet av sina aktiviteter på grund av svullna och värkande leder samt allmän trötthet 

(Wikström, 2006; Wikström, Isacsson & Jacobsson, 2001). RA ger också konsekvenser i form 

av oförmåga att arbeta. Fex, Larsson, Nived och Eberhart (1998) visar i sin studie att 

majoriteten av personerna som fick pension på grund av oförmåga att arbeta, slutade sitt 

arbete inom det första året efter insjuknandet i RA. Vidare visar ovanstående studie att det kan 

vara svårt för personer med RA att hitta sociala roller och att dessa personer, på grund av 

detta, ofta känner sig mer olycklig än andra. Det finns en oro hos personer med RA inför att 

vara till besvär för sin familj och vänner och att bli beroende av dem (Brown & Williams, 

1995). Det har också visats i forskning att det kan vara svårt för en person med RA att

acceptera sin situation och sitt behov av hjälp av andra personer (Wikström, Jacobsson &

Arvidsson, 2005).
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För en person med RA är det ofta fritidsaktiviteterna de aktiviteter som prioriteras bort först

(Wikström et al, 2001). Fritidsaktiviteter beskrivs som aktiviteter vilka personen utför eller 

engagerar sig i av fri vilja (Hagedorn, 2003; Primeau, 2003). Fritidsaktiviteter framställs 

också som aktiviteter vilka utförs för njutningens skull och det kan handla om en stillsam eller 

aktiv fritid samt social samvaro (CAOT, 2002). Fritidsaktiviteter kan delas in i exempelvis 

hobby, rekreation, lek, sport, sociala aktiviteter, kulturella aktiviteter och avslappning 

(Hagedorn, 2003). Att fritidsaktiviteterna prioriteras bort först kan bero på att det är lättare att 

välja bort fritidsaktiviteter när tiden inte räcker till än att sluta med hushållsaktiviteter 

eftersom dessa behöver göras (Wikström et al, 2001). Att tiden inte räcker till beror på att de 

flesta aktiviteter tar längre tid och att det kan finnas ett behov av vila hos personer med RA 

(Wikström et al, 2005). Andra studier visar, i likhet med detta, att det är vanligt för personer 

med RA att prioritera bort sina fritidsintressen tidigt i sjukdomsstadiet (Wikström, Book & 

Jacobsson, 2006) och att dessa personer ofta är lågutbildade (Wikström et al, 2006; Pondé, 

2000). Att omfattningen av utbildning har en viss betydelse för personer med RA visar en 

studie gjord av Lee, Kim, Davis & Kim (2006). I studien framkom att kvinnor med RA som 

var äldre och inte hade någon anställning eller högre utbildning hade större risk att utveckla 

högre grad av smärta och trötthet samt var mer begränsade i sin rörelseförmåga (Lee et al, 

2006). Risken att hamna i en depression ökar då en person måste sluta med sina meningsfulla

aktiviteter (Katz & Yelin, 2001). I likhet med detta visar en studie gjord av Pondé (2000) att 

depressiva och ångestliknande symtom så som aptitlöshet, sömnstörningar, huvudvärk, 

aggressivitet och isolering var större hos kvinnor som inte deltog i någon fritidsaktivitet än 

hos de kvinnor som var delaktiga. Kvinnorna som deltog i någon form av fritidsaktiviteter var 

yngre, ogifta utan barn, hade bättre utbildning och högre familjeinkomst per capita än de 

kvinnor som inte var delaktiga. Trots detta finns en medvetenhet hos kvinnor med RA att 

försöka utföra de fritidsaktiviteter som de är bra på samt hitta tillfredsställelse i de 

fritidsaktiviteter som går att utföra, allt i syfte att stärka självförtroendet (Wikström et al, 

2005) Större delen av de personer som drabbats av RA upplever sig, några år efter 

insjuknandet, vara nöjda med livet som helhet (Karlsson, Berglin & Wållberg-Jonsson, 2006).

Sammanfattningsvis visar ovanstående genomgång av forskning att personer med RA ofta får

konsekvenser av sin sjukdom i form av svårigheter att utföra sina tidigare aktiviteter och 

intressen. Både litteratur och forskning inom arbetsterapi framhåller betydelsen av att kunna 

utföra meningsfulla aktiviteter och känna delaktighet i sin livssituation, bland annat för att 

uppnå god hälsa. Det är därför av intresse att utifrån en kvalitativ ansats studera vilka 



6

erfarenheter personer med RA har av förändringar i utövandet av sina fritidsaktiviteter. En 

ökad förståelse för deras erfarenheter kan bidra med kunskap till arbetsterapeuter och andra 

professioner inom rehabiliteringen i syfte att främja utövandet av fritidsaktiviteter och känsla 

av delaktighet hos personer med RA. Syftet med denna studie är därför att beskriva 

erfarenheter av förändringar i fritidsaktiviteter hos kvinnor med RA.

Metod

Design

Till den aktuella studien valdes en kvalitativ ansats för att samla in och analysera data utifrån 

syftet att beskriva kvinnors erfarenheter av förändringar i fritidsaktiviteter före, kring och 

efter insjuknandet i RA. Data samlades in via narrativa intervjuer. Enligt Holloway och 

Wheeler (2002) så ger narrativa intervjuer författarna möjlighet att erhålla information om 

informanternas erfarenheter över tid. I denna studie har informanterna fått möjlighet att 

berätta om tiden före, kring och efter insjuknande i RA. För att analysera insamlad data har en 

kvalitativ innehållsanalys använts. Enligt Burnard (1991) ger en kvalitativ innehållsanalys 

möjlighet att, utifrån studiens syfte, kunna identifiera det som är meningsbärande i data för att 

sedan kategorisera de mönster som finns.

Undersökningsgrupp

Till studien användes ett ändamålsenligt urval. Enligt Patton (2002) ger ett ändamålsenligt 

urval författarna möjlighet att söka informanter som kan ge information som svarar mot 

studiens syfte. För att finna personer till den aktuella studien som kunde berätta om

erfarenheter av förändringar i fritidsaktiviteter efter insjuknandet RA sattes följande 

inklusionskriterier upp:

 kvinna mellan 50 – 65 år

 diagnostiserad reumatoid artrit, (RA), i vuxen ålder

 haft diagnosen i minst tre år

Undersökningsgruppen kom att bestå av sex informanter vilket enligt Holloway och Wheeler 

(2002) kan vara ett lämpligt antal informanter vid en narrativ intervjustudie. Alla informanter 

var kvinnor i åldern 50 – 65 år. En av informanterna fick diagnosen RA när hon var i 40-års 

åldern och de övriga informanterna fick diagnosen RA i 20-års åldern. Ingen av informanterna 
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arbetade. Fem av informanterna var sammanboende och bodde i hus och en av informanterna 

var ensamstående och bodde i lägenhet. Alla informanter hade barn, en av dem hade barn som 

fortfarande bodde hemma och de övriga hade vuxna barn.

Procedur

Författarna sökte via Internet alla reumatikerföreningar i Jämtlands län och valde en av dessa 

Reumatikerföreningar. Författarna kontaktade, via telefon, Reumatikerföreningen med en 

förfrågan om någon person i föreningen kunde förmedla ett informationsbrev (Bilaga 1) med 

en skriftlig förfrågan om deltagande i denna studie till åtta kvinnliga medlemmar som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Informationsbrevet (Bilaga 1) innehöll information om 

studiens syfte och hur studien skulle genomföras samt de frågområden som utgjorde grunden 

till intervjun. Tillsammans med informationsbrevet (Bilaga 1) skickades en svarstalong 

(Bilaga 2) och ett frankerat svarskuvert. De personer som var intresserade av att delta i 

studien gav sitt samtycke till att författarna fick kontakta dem via telefon genom att skicka 

svarstalongen (Bilaga 2) i det frankerade svarskuvertet. Därefter kontaktade författarna 

informanterna via telefon och när de gav sitt muntliga samtycke till att medverka i studien 

bestämdes tid och plats för intervju. Intervjuerna skedde i informanternas hemmiljö och båda 

författarna närvarade. En av författarna var ansvarig och förde intervjun medan den andre 

författaren förde anteckningar och ställde även vissa följdfrågor. Författarna växlade roller vid 

de olika intervjuerna. För att förbereda sig för intervjun fick informanterna tillgång till

frågeområdena i förväg (Bilaga 1) i syfte att de skulle kunna ge så utförliga beskrivningar som 

möjligt av sina erfarenheter. Samtliga informanter tillfrågades i samband med intervjun om 

författarna fick återkomma vid behov för att ställa kompletterande frågor. Detta godkändes av 

alla informanter och författarna kontaktade två av informanterna via telefon. Intervjun tog

cirka en timme och spelades in på band och därefter skrevs intervjuerna ut ordagrant. Banden 

och intervjuutskrifterna förvarades inlåsta hos författarna och när studien blivit godkänd 

förstörs kassettbanden och intervjuutskrifterna. Det var endast författarna som hade tillgång 

till bandinspelningarna. Intervjuutskrifterna hade endast författarna tillgång till, förutom två 

av intervjuutskrifterna som handledaren läste.

Datainsamling

Författarna samlade in data genom narrativa intervjuer. Enligt Holloway och Wheeler (2002)

ges informanten vid narrativa intervjuer möjlighet att fritt berätta om sina erfarenheter och 
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upplevelser över tid. Intervjun inleddes med en öppen frågeställning där informanterna fick

berätta om vad de brukade göra på sin fritid före insjuknandet i RA. Under intervjun täcktes 

även följande frågeområden in:

 Kan du berätta vad du brukade göra på din fritid tiden kring insjuknandet i RA – om du 

tänker tillbaka på hur en vecka kunde se ut?

 Kan du berätta vad du brukar göra på din fritid idag – om du tänker på hur en vecka kan se 

ut?

Följdfrågor ställdes under intervjun för att även täcka in aktiviteter under olika årstider samt 

för att följa upp och fördjupa aspekter i det som informanterna berättade.

Författarna kontaktade två av informanterna via telefon för en uppföljande intervju i syfte att 

fördjupa aspekter av deras erfarenheter av förändringar i fritidsaktiviteter som framkommit 

under den första intervjun. Dessa två uppföljande intervjuer tog cirka 15 minuter och

författarna förde anteckningar under samtalet. Den information författarna erhöll under de två 

uppföljande telefonintervjuerna lades till den insamlade datan. Exempel på frågeställningar 

som ställdes under telefonintervjuerna var:

 Du berättade tidigare att du idag måste göra saker i ett annat tempo än tidigare, kan du 

berätta mer om detta?

 Du berättade att du läser mycket idag, är läsning ett intresse du även hade förut, innan du 

blev sjuk?

 Du berättade att du upplever att du idag har mer tid, hur kommer det sig?

Analys av data

För att analysera insamlad data har en kvalitativ innehållsanalys använts. Enligt Burnard 

(1991) används en kvalitativ innehållsanalys för att beskriva mönstret som finns i insamlad 

data, det vill säga det karaktäristiska i innehållet i det som kommuniceras. Författarna har 

inspirerats av Burnards (1991) innehållsanalys och insamlad data har analyserats på följande 

sätt:

Inledningsvis läste författarna, var för sig, intervjuutskrifterna för att få en förståelse för 

helheten. Sedan läste författarna igenom intervjuutskrifterna igen och tog ut meningsbärande 

enheter vilka kodades och namngavs, så nära informanternas egna ord som möjligt och utifrån 
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syftet att söka erfarenheter av förändringar i fritidsaktiviteter. Den öppna kodning som 

genomförts diskuterades mellan författarna och en överensstämmelse konstaterades. Där 

olikheter fanns lästes intervjutexten tillsammans och koderna diskuterades mellan författarna. 

Exempel på koder var: cykla kan jag inte längre, bakar enklare saker, dansar fortfarande men 

inte gammeldans. Det fortsatta analysarbetet utfördes sedan gemensamt. Koderna från de 

olika intervjuerna grupperades till preliminära kategorier. Exempelvis sammanfördes bakar

enklare saker och dansar fortfarande men inte gammeldans till kategorin: Anpassat kraven.

Sedan jämförde författarna alla kategorier och sammanförde de med liknande innehåll och 

skapade på så vis bredare kategorier. Författarna fann till en början åtta kategorier som 

slutligen resulterade i tre kategorier. Exempelvis sammanfördes kategorierna Anpassat 

kraven, Förändrat utförande och Förändringar relaterade till miljön till kategorin 

Anpassning av tidigare fritidsaktiviteter. För att stärka validiteten läste, kodade och 

kategoriserade handledaren två av intervjuutskrifterna och därefter diskuterades detta med 

författarna. Intervjuutskrifterna lästes igenom och jämfördes mot de slutgiltiga kategorierna

och där tillhörande koder för att bekräfta att alla aspekter av erfarenheter täckts in. Författarna 

sparade allt material, såsom bandinspelningarna och intervjuutskrifterna, så att möjligheten att 

gå tillbaka och kontrollera under skrivprocessen fanns. Författarna valde att utesluta steg 11 i 

analysen då de inte hade för avsikt att informanterna skulle läsa kategoriseringen samt att steg 

14, koppla resultatet med tidigare forskning, valdes att göras i studiens diskussion.

Etiska övervägande

Eftersom Reumatikerföreningen distribuerade författarnas informationsbrev (Bilaga 1) till åtta 

av sina kvinnliga medlemmar hade författarna inte vetskap om vilka personer som blivit 

tillfrågade om medverkan i studien. De personer som samtyckte till att författarna fick 

kontakta dem via telefon skickade svarstalongen (Bilaga 2) till författarna som därefter tog 

kontakt med informanten via telefon. På så vis kände inte kontaktpersonen i

Reumatikerföreningen till vilka som var intresserade av att medverka i studien. I

informationsbrevet (Bilaga 1) fick informanterna information om studiens syfte samt att 

deltagandet i studien var frivilligt och att informanterna hade möjlighet att avbryta studien när 

som helst utan att ange skäl. Informationsbrevet (Bilaga 1) innehöll också information om att 

resultatet av studien publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida. Samtliga informanter 

godkände att författarna fick återkomma vid behov för att ställa kompletterande frågor. 

Intervjumaterialet har hanterats konfidentiellt, det vill säga så att ingen av informanterna ska 



10

gå att identifiera samt att kassettbanden och intervjuutskrifterna har hållits inlåsta. Efter 

godkänt examensarbetet förstörs all insamlad information.

Eftersom intervjusituationer kan väcka känslor hos informanterna har författarna försökt 

skapa en trygg och avslappnad stämning vid intervjutillfällena. Författarna har, under all 

kontakt med informanterna, använt ett professionellt förhållningssätt och lagt vikt vid att vara 

lyhörd och visa empati. Detta ansågs särskilt viktigt eftersom båda författarna närvarade vid

samtliga intervjuer och det kunde finnas en risk att informanterna kände sig i underläge. 

Författarna bedömde dock att nyttan av att vara två övervägde risken med hänsyn till att 

författarna var medveten om situationen. Detta eftersom författarna har begränsade 

erfarenheter av att genomföra intervjuer i forskningssyfte och därmed kunde bistå varandra.

Resultat

Analysen resulterade i tre kategorier som på olika sätt beskriver förändringar i 

fritidsaktiviteter hos kvinnor med RA: ”Att genom anpassning kunna utföra tidigare 

fritidsaktiviteter”, ”Att inte längre kunna utföra fritidsaktiviteter” samt ”Att finna nya 

fritidsaktiviteter”. Informanternas erfarenheter återspeglar hur de funnit alternativa sätt att

utföra tidigare fritidsaktiviteter på genom att anpassa kraven på fritidsaktiviteten, utföra 

fritidsaktiviteten i mindre utsträckning, i långsammare tempo eller genomföra förändringar i 

relation till miljön. Vissa av fritidsaktiviteterna har informanterna slutat med efter 

insjuknandet och det innefattar främst fysiskt krävande aktiviteter, såsom hantverksaktiviteter, 

friluftsaktiviteter och motionsaktiviteter. Resultatet visar också att informanterna funnit nya 

fritidsaktiviteter som i vissa fall gjorde det möjligt för dem att behålla ett tidigare intresse trots

att de inte kunde utföra samma aktivitet som tidigare, men också att de skapat helt nya 

intressen och därtill hörande aktiviteter. Trots att informanterna hade stor erfarenhet av 

förändringar i fritidsaktivteter så upplevde de flesta av informanterna att de idag har många 

fritidsaktiviteter som fyller deras tid och gör dagen meningsfull.

Kategorierna som framkom vid analysen presenteras närmare i texten nedan och illustreras 

med citat från intervjuerna.
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Att genom anpassning kunna utföra tidigare fritidsaktiviteter
I denna kategori beskriver informanterna hur de funnit alternativa sätt och att utföra sina 

fritidsaktiviteter på och hur de genomfört olika anpassningar. Deras erfarenheter avspeglar att 

de kunnat behålla vissa av sina tidigare fritidsaktiviteter genom att anpassa kraven på 

aktiviteten, förändra sitt utförande eller genomföra förändringar relaterade till miljön. De 

fritidsaktiviteter informanterna har funnit alternativa sätt att utföra är framförallt aktiviteter de 

upplevt fysiskt krävande. Orsaker informanterna uppger till varför de har varit tvungna att 

genomföra olika förändringar är framförallt att deras begränsade rörlighet, värk och smärta 

hindrar dem från att kunna utföra aktiviteterna som tidigare.

Informanternas erfarenheter visar att de idag utför fritidsaktiviteter på ett, för dem, 

lättsammare sätt. Det vill säga att de inte längre kan utföra vissa aktiviteter i samma

utsträckning eller i samma tempo som tidigare vilket medfört att de har fått anpassa kraven i 

aktiviteten och förändra sitt utförande. För att kunna utöva dessa aktiviteter i dag beskriver 

informanterna att de måste göra saker i ett långsammare tempo än tidigare och att de inte utför

aktiviteterna lika ofta. Exempel på förändringar de uppger är att dansa till lugnare låtar eller 

att baka färre gånger än förut. En av informanterna berättar att hon idag dansar foxtrot istället 

för gammaldans som hon dansade mycket tidigare. Genom att dansa foxtrot kan hon dansa till 

musik med ett lägre tempo vilket möjliggör för henne att fortfarande kunna utöva denna 

aktivitet. Andra informanter ger exempel på förändrat utförande och anpassade krav på 

aktiviteten som möjliggör för dem att kunna fortsätta baka som en fritidsaktivitet. Exempelvis 

berättar de om att de bakar bakverk som kräver färre moment, så som bullar istället för kakor,

eller att de bakar i mindre utsträckning än tidigare. Ytterligare ett exempel på hur kraven i 

aktivitet kan anpassas är när en informant berättar: ”Ja, vad gör jag idag på min fritid… Såna 

där lättsamma grejer som går… Jag lyssnar på talböcker istället för att läsa!”

Informanternas erfarenheter avspeglar att det kan upplevas frustrerande att aktiviteter tar 

längre tid men att det är en del i deras anpassning att acceptera detta för att fortsatt kunna 

behålla sitt intresse och utföra fritidsaktiviteten. Att kunna resa och göra utflykter är 

fritidsaktiviteter som informanterna beskriver att de kunnat behålla mycket tack vare att de 

inte utför dem lika ofta som tidigare. I deras erfarenheter reflekteras att dessa aktiviteter 

kräver mycket planering och förberedelser vilket gör att det inte blir av i samma omfattning 

som förut. Informanterna berättar också att det är svårt att planera i förväg eftersom de inte 

vet hur de kommer att må när resan ska bli av.
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Informanternas erfarenheter avspeglar hur aspekter i miljön, såväl i den fysiska som i den 

sociala främjar deras möjligheter att fortsatt kunna utföra vissa av sina tidigare 

fritidsaktiviteter. Informanterna beskriver hur personer i deras omgivning, framförallt deras 

make, på olika sätt assisterar dem och på så vis möjliggör aktivitet. Informanterna beskriver 

att de behöver assistans med tyngre saker såsom att bära och lyfta tunga föremål, exempelvis 

vid bakning och en av informanterna berättar: ”Jag jobbar ju ganska mycket med händerna,

men så har jag ju en snäll make som hjälper mig och det är ju det också som gör att det går 

så bra…” Denna assistans upplevs av informanterna som positiv även om de beskriver att den 

ibland begränsar deras självständighet.

Att baka är ett exempel på en fritidsaktivitet informanterna har kunnat behålla genom att 

genomföra förändringar i den fysiska miljön. De förändringar som informanterna beskriver är 

relaterat till att öka aktivitetens tillgänglighet samt att förbättra användbarheten hos föremål, 

redskap och verktyg. Exempel på förändringar som gjorts i den fysiska miljön är att trösklar 

tagits bort och dörrar breddats för att underlätta vid förflyttning samt att föremål placerats om 

i köksskåp. Informanterna beskriver också att de använder hjälpmedel för att kompensera för 

nedsatta förmågor. Elrullstol och arbetsstol är hjälpmedel som används för att underlätta 

förflyttningen mellan arbetsytorna i köket vid exempelvis bakning. Vidare beskriver 

informanterna att de kunnat behålla hantverksaktiviteter genom anpassningar som är 

relaterade till att förstora grepp på verktyg och redskap för att kunna hantera dessa. En av 

informanterna berättar: ”Sticka kan jag göra om jag har grova stickor, såna där halsdukar 

klarar jag av då.”

Av informanternas beskrivningar framkommer att de fritidsaktiviteter de idag kan utföra tack

vare olika anpassningar utgör ett viktigt inslag i deras vardag eftersom det är aktiviteter de 

valt att anpassa och vill kunna fortsätta att utöva. Gemenskapen med familj och vänner kan 

bevaras genom de anpassningarna av fritidsaktiviteter informanten genomfört vilket är något 

de beskriver som viktig. Informanterna uppger också att det är betydelsefullt för dem att 

kunna bevara de roller och intressen de haft tidigare. En av informanterna berättar att hon 

alltid har varit den i familjen som bakat och att hon fortfarande kan vara det, men idag väljer 

hon andra bakverk än tidigare.
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Att inte längre kunna utföra fritidsaktiviteter

I denna kategori visar informanternas erfarenheter att de tidigare varit engagerad i olika 

fritidsaktiviteter som de idag inte längre kan utföra. Deras erfarenheter avspeglar att de 

fritidsaktiviteter de inte längre kan utföra framförallt är relaterade till fysiskt krävande 

aktiviteter såsom hantverksaktiviteter, friluftsaktiviteter och motionsaktiviteter. Orsaker 

informanterna uppger till att de inte längre kan utföra dessa fritidsaktiviteter är främst att de 

hindras av begränsad rörlighet, värk och smärta.

Informanternas erfarenheter visar att de har svårt att utföra aktiviteter som kräver god 

finmotorik och styrka i händerna. Hantverksaktiviteter är enligt informanterna aktiviteter de 

idag, till stor del, har upphört att utöva. Exempel på aktiviteter informanterna beskriver i 

relation till detta är bland annat att väva, virka och färga garn. En av informanterna berättar 

om ett annat exempel på en hantverksaktivitet som hon idag inte längre kan utföra: ”Jag 

stickade och broderade, men annars så… brodera kan jag inte längre, jag kan inte hålla i 

nålen.”

Informanterna beskriver att de är intresserade av friluftsliv och att de tidigare ofta vistats ute i

skog och mark, men att de inte har samma möjlighet till detta idag. Den fysiska miljön i skog 

och mark begränsar informanternas möjligheter att ta sig ut då den ojämna terrängen gör det 

svårt att gå. Svamp- och bärplockning är exempel på friluftslivsaktiviteter informanterna inte

längre kan utföra och en av informanterna berättar följande: ”Vi gick ju alltid tre tjejer som 

gick i fjällen varje höst och det var… och sen det här med bärplockning och att vara ute, 

plocka svamp, gå i fjällen och det här, det försvann tidigt… det gick bara inte, jag kunde inte 

gå längre sträckor mer…”

Informanternas erfarenheter beskriver att de inte längre kan utföra vissa fritidsaktiviteter 

vilket har medfört att de saknar omtyckta fritidsaktiviteter de tidigare utfört. Exempelvis 

beskrivs cykling och skidåkning som omtyckta fritidsaktiviteter som informanterna tidigare 

ofta utfört, men som de efter insjuknandet inte har förmåga att utföra på grund av begränsad 

rörlighet, värk och smärta. Av deras beskrivningar framkommer en önskan att kunna 

återuppta aktiviteterna, en vilja att kunna cykla och åka skidor igen.
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Att finna nya fritidsaktiviteter

I denna kategori beskriver informanterna fritidsaktiviteter de börjat utöva efter insjuknandet. 

Informanternas erfarenheter reflekterar såväl att de funnit nya fritidsaktiviteter inom samma 

intresseområde som ersätter aktiviteter de inte längre kan utföra som att de funnit helt nya 

fritidsintressen efter insjuknandet. Genom att utföra en annan aktivitet än den de tidigare 

utförde beskriver informanterna att de har möjlighet att fortsatt känna sig delaktig och kunna 

behålla sitt intresse inom ett visst område. Ett exempel på detta är att kunna heja på när andra 

idrottar eller att sälja bingolotter istället för att själv aktivt delta i den idrott informanterna 

tidigare utfört. Detta har medfört att informanterna kan behålla sitt umgänge med familj och 

vänner samt vara aktiv i föreningslivet. Informanterna beskriver en saknad av att inte längre 

kunna utföra vissa av de fritidsaktiviteter de varit engagerad i. Därför menar informanterna att 

det är viktigt för dem att ha funnit alternativa aktiviteter inom samma intresseområde som de 

kan finna glädje i och som de upplever meningsfulla. En av informanterna berättar: ”Visst 

saknar man såna där grejer, och fina soliga dagar, tänk dig att få ta skidorna och sticka iväg, 

men alltså jag vet att jag inte kan, men då kan jag ju ut och gå så att då gör jag det.”

Det framkommer att informanterna idag har mer tid till sitt förfogande dels eftersom de inte 

längre arbetar och dels eftersom barnen blivit stora och inte längre upptar deras tid i samma 

utsträckning som förut. Av deras beskrivningar framkommer också att de idag inte lägger ned 

lika mycket tid på olika dagliga aktiviteter vilket också bidrar till att de upplever sig ha mer

tid till förfogande. Informanternas erfarenheter visar att de därmed har haft möjlighet att 

utveckla helt nya fritidsintressen eller börja utöva aktiviteter i relation till intressen som 

funnits tidigare men som de inte har haft tid att utföra. En av informanterna berättar: Sen

sjunger jag i kör… och det har ja ju börjat med efter det jag fick reumatiskt men det har jag 

ju vari intresserad av jämt så det är ingenting som ja ha börjat med för att ersätta nåt annat.”

Informanternas erfarenhet visar att engagemanget i föreningar har ökat samt att intresset för 

att gå kurser och studiecirklar vuxit. Att skriva texter är ett nytt intresse för informanterna 

vilket utförs i studiecirkelform där möjligheten att träffa nya vänner med liknande intressen 

finns. En av informanterna berättar hur hon har utvecklat sitt intresse för antikviteter. Det är 

ett intresse som hon alltid har haft men inte tidigare aktivt utfört.
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Diskussion

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av förändringar i fritidsaktiviteter hos kvinnor 

med RA. Resultatet visar att det på olika sätt sker förändringar i fritidsaktiviteter för dessa 

kvinnor. Deras erfarenheter avspeglar hur de måste upphöra med vissa aktiviteter framförallt 

på grund av att dessa är för fysiskt krävande för deras förmåga. Parallellt visar resultatet hur 

fritidsaktiviteter kan möjliggöras med olika anpassningar och även hur nya aktiviteter 

tillkommer efter insjuknande i RA.

Resultatet av studien visar att dessa kvinnor med RA beskriver svårigheter i att utföra vissa 

fritidsaktiviteter. För att kunna fortsätta utöva fritidsaktiviteter har informanterna gjort olika

anpassningar i relation till såväl att anpassa sitt utförande, att anpassa aktivitetens krav samt 

genomföra anpassningar i relation till miljön. Detta resultat visar på komplexiteten i personers 

aktivitetsutförande vilket beskrivs i arbetsterapiteori (CAOT, 2002; Kielhofner, 2002) samt

betydelsen av att som arbetsterapeut beakta interaktionen mellan personen, aktiviteten och 

den omgivande miljön vid genomförandet av interventioner för att främja aktivitet.

Av studien framkommer att informanterna anpassat aktiviteter och därigenom möjliggjort

aktivitetsutförande. Många av anpassningarna har informanterna själva kommit på vilket 

författarna upplever kan påverka självförtroendet positivt och eventuellt leda till att 

informanten hittar nya anpassningar. Kielhofner (2002) anser att en persons identitet och 

kompetens i aktivitet är beroende av personliga förmågor och omgivande faktorer. Vidare 

beskriver han att motivationen är större då personen får utföra aktiviteter som denne tycker är 

intressanta och själv vill utföra, vilket också underlättar en anpassning av aktiviteten.

Oberoendet och självständigheten som anpassningarna ger är viktig för personens 

självförtroende och vidareutveckling. En studie gjord av Eurenius, Biguet och Stenström 

(2003) visar att RA i sig kan vara motivationshöjande till att vara aktiv. Personerna hade 

innan insjuknandet haft ett fysiskt aktivt liv och de vägrade låta konsekvenserna av 

sjukdomen hindra dem från att vara fysiskt aktiva. En fråga som författarna till den aktuella 

studien därför ställer sig är vilken betydelse motivationen och intresset för vissa aktiviteter har 

för deras möjligheter att fortfarande kunna utföra dem med hjälp av olika anpassningar. 

Författarna ser gärna fortsatt forskning om valet av de fritidsaktiviteter informanterna 

anpassat grundar sig på deras intressen och motivation för just de aktiviteterna.
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Av resultatet framkommer att informanterna idag utövar fritidsaktiviteter på ett för dem 

lättsammare sätt än tidigare. De beskriver att aktiviteter utförs i mindre utsträckning än 

tidigare samt i ett långsammare tempo. Detta är enligt informanterna ett sätt för dem att 

möjliggöra aktivitet. Liknande resultat har framkommit i tidigare studier (Wikström et al,

2005) där personerna möjliggjort aktivitet genom att utföra aktiviteten i ett långsammare 

tempo än tidigare.

Resultatet av den aktuella studien visar att aktivitet kan främjas genom att utföra förändringar 

i den fysiska miljön, såsom att kompensera en persons förmågor genom att exempelvis

använda hjälpmedel och att anpassa redskap. En studie gjord av Yoshida och Stephens (2004) 

visar att personer med RA ofta har svårigheter att utföra aktiviteter vilket kan relateras till

problem med den fysiska miljön och att de därför gör förändringar i sin fysiska omgivning för 

att kunna fortsätta med sina aktiviteter. Personerna kommer på egna lösningar på problemen 

vilket ger dem känsla av oberoende. Vid annan forskning av personer med 

funktionsnedsättning framkommer att förändringar i den fysiska miljön, genom 

bostadsanpassning, kunnat främja personernas utförande av och deltagande i aktiviteter. 

Personerna upplevde också ökad självständighet i aktivitet Niva och Skär (2006). Resultaten

liknar de som framkommit i denna studie där författarna sett de positiva effekter hjälpmedel, 

anpassning av redskap och förändringar i den fysiska miljön har gett informanternas i deras 

utförandekapacitet och självständighet. Författarna ser det också positivt att informanterna

använder de hjälpmedel de har samt att de kommit på egna lösningar på anpassningar av 

redskap och i den fysiska miljön.

I den aktuella studien framkom att vissa av informanterna inte hade förmågan att utföra alla 

moment i fritidsaktiviteter själv och att de då var i behov av assistans från någon annan 

person. Assistansen gav informanterna möjlighet att fortsätta med vissa av sina

fritidsintressen och upplevdes av informanterna som positivt trots att de kunde känna att det 

ibland begränsade deras självständighet. Att informanterna väljer att be om assistans 

motsäger, till viss del, annan forskning (Wikström et al, 2005) där resultatet visat att personer 

med RA kan ha svårt att acceptera att de är beroende av någon i sin närhet. Det har också 

visat sig att personerna kan känna skuld över att de är beroende av andra (Brown & Williams, 

1995). Informanterna uppger dock att de och maken hjälps åt vilket författarna antar ger en 

känsla av att vara behövd hos informanterna. Författarna ser ett interesse av fortsatt forskning 
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om personer med RA upplever det vara lättare att be om assistans från sin make än från andra 

personer i närmiljön.

Forskning (Wikström, 2006; Wikström et al, 2006; Wikström et al, 2005) visar att personer 

med RA ofta får svårt att utföra fritidsaktiviteter och att det är vanligt att personer med RA 

slutat med många av sina fritidsintressen. I likhet med Wikström, Isaksson och Jacobsson 

(2001) visar resultatet i denna studie att informanterna slutat med fysiskt krävande 

fritidsaktiviteter såsom hantverksaktiviteter, friluftsaktiviteter och motionsaktiviteter.

Författarna förväntade sig därför att informanterna skulle ge en mer negativ bild av förlusten 

av vissa fritidsaktiviteter. Trots att de slutat med fritidsaktiviteter som har betytt mycket för 

dem framkom ingen sorg under intervjuerna. Informanterna berättade istället om den glädje 

fritidsaktiviteten gav då de fortfarande hade förmågan kvar att kunna utföra den. De beskriver 

dock en saknad av vissa fritidsaktiviteter men de har accepterat situationen, vilket författarna 

ser som en styrka hos informanterna. Författarna ser dock ett intresse i fortsatt forskning för 

att undersöka hur informanterna upplevt processen att acceptera förlusten av fritidsaktiviteter.

Av informanternas beskrivningar framkommer att de nya fritidsaktiviteterna, bland annat, är 

mera kreativt inriktade och skiljer sig därför från de fritidsintressen de hade innan 

insjuknandet. Att skapa ger personen möjlighet att återfå kraft och energi samt att tilliten till 

det friska växer (Grönlund, Alm & Hammarlund, 1999). I likhet med ovanstående menar 

Reynolds och Prior (2003) att kreativitet ger hjärnan något annat än sjukdomen att tänka på, 

kan ge uttryck för ilska, sorg och negativa känslor samt glädje och stolthet i att ha producerat 

något. Författarna ser gärna fortsatt forskning om det finns ett samband mellan att leva med 

en kronisk sjukdom och viljan att vara kreativ. Detta eftersom informanterna bland annat har 

valt kreativa fritidsaktiviteter efter insjuknandet.

Sammanfattningsvis visar studien att dessa kvinnor med RA har ett aktivt fritidsliv men att de 

begränsas i valet av fritidsaktiviteter. Informanterna har dock kunnat behålla samt funnit nya 

fritidsaktiviteter som passar deras förmågor. Eurenius, Biguet och Stenström (2003) menar att 

personer som varit aktiva innan insjuknandet har större motivation till att vara fortsatt aktiva. 

Eftersom informanterna varit aktiva personer innan insjuknandet frågar sig författarna om

resultatet av en sådan här studie hade blivit annorlunda om informanterna inte varit aktiva 

innan insjuknandet. Författarna antar att det då hade varit betydligt svårare att finna 

erfarenheter av förändringar i fritidsaktiviteter och ser det intressant med fortsatt forskning 
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hur personer som inte haft ett aktivt fritidsliv innan insjuknandet upplever förändringar i sina 

fritidsaktiviteter.

Studien bidrar med en förståelse för att kvinnor med diagnosen RA har ett behov av att 

anpassa kraven i fritidsaktiviteter eller förändra sitt utförande för att kunna fortsätta med dem. 

Den visar även en förståelse för att kvinnor med RA är angelägna om sin självständighet men 

accepterar och uppskattar assistens från andra personer vid utförandet av fritidsaktiviteter.

Vidare bidrar studien med en förståelse för att kvinnorna slutat med fritidsaktiviteter men att 

de också haft möjlighet att börja med nya fritidsaktiviteter.

Det är av stor vikt att arbetsterapeuter som arbetar med personer med RA noga undersöker 

dessa personers tidigare fritidsintressen och skapar sig en bild av hur personens förmågor att 

utföra fritidsaktiviteter var innan insjuknandet. Utifrån denna information har arbetsterapeuten 

bättre förståelse för personens intressen, önskningar och behov och kan därmed upprätta en 

handlingsplan där målsättning, åtgärder och uppföljning är tydligt beskrivna. Detta leder till 

en rehabilitering där personen sätts i centrum och aktivitet möjliggörs.

Metoddiskussion

En brist som sågs var att det i informationsbrevet inte framkom att intervjuerna skulle ske i 

informantens hemmiljö vilket gjorde att några av informanterna uppfattat att intervjuerna 

skulle ske via telefon. Författarna intervjuade sex informanter vilket enligt Holloway och 

Wheeler (2002) är det minsta antalet personer som bör ingå vid en narrativ intervjustudie. Då 

författarna inte känner sig som säkra intervjuare upplever författarna dock att sex informanter 

var i minsta laget. Därför borde författarna valt att intervjua två personer till. Författarna

upplever också urvalsområdet som en brist, då det begränsades till medlemmar i en 

reumatikerförening i Jämtlands län. Om författarna hade valt att intervjua personer som

tillhört olika reumatikerföreningar i hela Jämtlands län kan eventuellt resultatet ha blivit ett 

annat då författarna hade haft möjlighet att nå personer boende på landsbygden.

Författarna upplevde narrativa intervjuer som intressanta och lärorika. Intervjuerna började 

med en öppen frågeställning där informanterna själva fritt fick berätta. Detta medförde att 

svaret ibland blev långt och att informationen författarna fick, inte alltid styrde mot syftet. Vid 
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vissa intervjuer uppstod långa pauser då informanten gav korta svar. Detta gjorde att 

författarna ställde följdfrågor som de inte hade planerat, vilket ledde till att vissa av 

följdfrågorna blev medicinskt inriktade samt att de inte alltid styrde mot syftet. Detta gjorde 

att författarna kontaktade två av informanterna via telefon för att få fördjupade aspekter av 

deras erfarenheter av förändringar i fritidsaktiviteter samt för att stärka trovärdigheten i 

studien. Författarna fick ett material rikt på erfarenheter och därför anser författarna ha fått 

svar på vad informanterna brukade göra på sin fritid innan insjuknandet och vad de gör på sin 

fritid idag. Att författarna fick ett rikt material kan bero på att informanterna hade haft 

sjukdomen länge och därför hunnit komma till insikt med sin sjukdom och därför, på ett bra 

sätt, kunde berätta om vilka förändringar de fått erfara. Nackdelen med att kvinnorna levt med 

RA under längre tid kan dock vara att de vant sig vid de liv de lever idag och inte riktigt 

kommer ihåg hur de levde innan insjuknandet. Om författarna istället hade valt att göra

semistrukturerade intervjuer och använt sig av en intervjuguide med öppna frågor hade 

författarna haft lättare att hålla sig till ämnet och liknande typ av data hade erhållits från alla 

informanter. Författarna hade också kunnat göra en pilotintervju i syfte att undersöka om 

intervjufrågorna var enkla att förstå. Detta hade också stärkt trovärdigheten i studien 

(Holloway & Wheeler, 2002).

Författarnas professionella förhållningssätt kan ha bidragit till att informanterna kände sig 

trygga och avslappnade och ville berätta om sina erfarenheter. Vetskapen om att de kunde 

avsluta studien när som helst utan att ange anledning kan också ha givit informanterna en 

säkrare känsla inför intervjuerna. Att författarna genomförde intervjuerna tillsammans ledde 

till att mer information kunde erhållas eftersom en av författarna ledde intervjun och den 

andre förde anteckningar och kunde observera informantens kroppsspråk. Denna information 

användes inledningsvis i analysarbetet i syfte att författarna skulle få en större förståelse för 

helheten av materialet. För vissa informanter kunde det dock vara svårt att berätta vad de

gjorde på fritiden tiden kring insjuknandet. Detta kan bero på att eftersom sjukdomen kom

smygande tog det lång tid för vissa informanter att få sin diagnos vilket gjorde att de hade 

börjat göra förändringar i fritidsaktiviteterna redan innan de fått diagnosen.

Då alla intervjuer spelades in på band underlättades arbetet med att skriva ut intervjuerna 

ordagrant och eftersom författarna sparade allt material tills studien blivit godkänd hade de 

möjlighet att gå tillbaka och verifiera så att all viktig information kommit med. Författarna 

valde att använda Burnards innehållsanalys (1991) då den upplevdes strukturerad och 
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lättförståelig. Denna analysmetod visade sig dock vara mer svårhanterlig och komplex än vad 

författarna trodde. Burnard (1991) beskriver en tematiserande innehållsanalys men författarna 

har funnit kategorier då författarna anser att materialet är allt för tunt för att kunna skapa 

teman. I syfte att stärka trovärdigheten (Holloway & Wheeler, 2002) i studien utförde

författarna den öppna kodningen var för sig samt att handledaren läste, kodade och 

kategoriserade två av intervjuutskrifterna.

Författarna ställer sig dock frågan huruvida resultatet hade blivit annorlunda om 

informanterna inte varit villiga att berätta om sina förändringar. Här tänker författarna främst 

på den forskning som visar att personer som slutat med flera av sina meningsfulla aktiviteter 

kan hamna i en depression (Katz & Yelin, 2001; Pondé, 2000) och att det kunde ha gjort det

svårare för författarna att erhålla information om förändringar. Författarna ställer sig också 

frågan huruvida resultatet hade blivit annorlunda om studien genomförts med både män och 

kvinnor eller med enbart män. Detta eftersom informanterna i denna studie visade sig ha 

liknande fritidsintressen och liknande erfarenheter av förändringar.

Avslutningsvis ser författarna ser ett intresse i fortsatt forskning i hur personer som utfört mer 

stillsamma fritidsaktiviteter innan insjuknandet upplever eventuella behov av förändringar 

och/eller anpassningar av fritidsaktiviteter efter insjuknandet i RA. Författarna ser också ett 

intresse i fortsatt forskning om personer med litet nätverk runt sig och insjuknar i RA har vilja 

och engagemang att göra anpassningar och förändringar i sina fritidsaktiviteter för att kunna 

behålla dem och fortsätta utföra dem.

Tillkännagivande
Författarna vill tacka informanterna som delat med sig av sina erfarenheter och som med sitt 

deltagande har bidragit till att denna studie kunnat skrivas. De vill också tacka 

Reumatikerföreningen som förmedlade informationsbrevet till sina medlemmar. Ett varmt 

tack till handledaren Anneli Nyman som lagt ner mycket tid och engagemang för att ge 

författarna uppmuntran, stöd samt goda råd under hela studien.
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Bilaga 1

Förfrågan om medverkan i en studie

Många människor som lever med reumatoid artrit, (RA), får svårigheter att kunna utföra vissa 
aktiviteter. Det finns idag forskning som visar att personer med RA ofta får sluta med eller 
tvingas förändra sitt utövande av fritidsaktiviteter. Vi är därför intresserade av att göra en 
studie med syfte att beskriva erfarenheter av förändringar i fritidsaktiviteter hos kvinnor med 
RA.

Vi vill fråga Dig om Du är intresserad av att medverka i denna studie?
Du har fått detta brev via Reumatikerföreningen i Xxxx. Vi har tillfrågat dem att skicka denna 
information till cirka åtta av sina kvinnliga medlemmar. Vi har därför ingen vetskap om vem 
du är förrän du eventuellt besvarar detta brev.

Studien kommer att genomföras som en intervjustudie och intervjun är beräknad att ta cirka 
en timme. Intervjun kommer att fokusera kring några frågeområden där du själv får berätta 
om dina erfarenheter. De frågeområden vi vill täcka in under intervjun kommer att handla om 
vad du brukade göra på din fritid före du insjuknade i RA samt vad du gör på din fritid idag. 
Du kommer att få berätta om hur det kan se ut en vanlig vecka och vi vill även täcka in om det 
skiljer sig i vad du brukar göra beroende på vilken årstid det är. Vi kommer sammanlagt att 
intervjua cirka åtta kvinnor. Intervjuerna kommer att spelas in på kassettbandspelare och 
därefter skrivas ut ordagrant i text. Det är endast vi som kommer att ha tillgång till 
bandinspelningen samt vår handledare kommer att få tillgång till intervjuutskrifterna. Studien 
kommer att redovisas på ett sätt så att ingen enskild person kommer att kunna identifieras det 
vill säga, inga namn eller andra uppgifter som kan kopplas till någon person kommer att 
framgå i resultatet. Deltagandet i studien är helt frivilligt och du har rätt att avbryta studien 
när som helst utan att ange skäl.

Vi som kommer att genomföra denna studie är två studenter som läser sjätte terminen på 
Arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet. I vår utbildning ingår ett 
examensarbete som vi ska göra under våren 2007. Det färdiga examensarbetet kommer att 
finnas tillgängligt via Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se).

Med vänlig hälsning
Viveka Andersson, Laxsjö XXXX-XXXX XXX-XXXXX XXXXX@student.ltu.se
Johanna Sundin, Lycksele XXXX-XXXX XXX-XXXXX XXXXX@student.ltu.se

Viveka Andersson Johanna Sundin

Handledare
Anneli Nyman, universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet, tfn. till växeln XXXX-XXXXXX
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Bilaga 2

Svarstalong

Jag har tagit del av ovanstående information och är intresserad av att delta i studien.

Genom att fylla i svarstalongen ger jag mitt samtycke till att bli kontaktad per telefon för 
ytterligare information.

Namn:

Adress:

Telefonnummer:

Underskrift:


