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Sammanfattning:  Studiens syfte är att undersöka vad som påverkar valet av 

fritidsaktiviteter hos personer som haft stroke. Syftet är även att 
beskriva om och på vilket sätt fritidsaktiviteterna har förändrats 
efter insjuknandet. Som metod valdes kvalitativa intervjuer, för att 
göra det möjligt för deltagarna att med egna ord berätta om deras 
fritidsaktiviteter. Vi har intervjuat sju personer som har haft en 
stroke. Dessa personer valdes utifrån våra inklusionskriterier. 
Genom strokeföreningen i Örebro, en folkhögskola utanför Örebro 
och öppenvårdsteamet på rehabiliteringsmedicinska kliniken, USÖ 
fick vi kontakt med deltagarna. Semistrukturerade intervjuer 
gjordes utifrån en intervjuguide. Resultatet visar att utmaning, 
gemenskap, fysisk träning, självständighet, balans i vardagen, 
livssyn och rehabiliteringsteamet är viktiga faktorer för deltagarnas 
utövande av fritidsaktivitet. Att anpassa fritidsaktiviteten eller att 
få personligt stöd är vanligare än att anpassningar utförs i den 
fysiska miljön.       

 
 
Sökord:  Stroke, Fritidsaktivitet, Anpassning, Val, Arbetsterapi 
 
Key words: Stroke, Leisure activity, Adaptation, Choice, Occupational 

Therapy   

 

 

 

 



 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING............................................................................................................................. 4 

BAKGRUND............................................................................................................................. 4 

STROKE ................................................................................................................................ 4 
FRITID OCH AKTIVITET.................................................................................................... 5 
FRITIDSAKTIVITETER HOS PERSONER MED STROKE............................................... 6 
ARBETSTERAPI OCH FRITIDSAKTIVITET .................................................................... 7 

PROBLEMFORMULERING................................................................................................. 8 

SYFTE....................................................................................................................................... 9 

METOD..................................................................................................................................... 9 

DESIGN ................................................................................................................................. 9 
URVAL .................................................................................................................................. 9 

Urvalsgruppen ................................................................................................................... 9 
DATAINSAMLING ............................................................................................................ 10 

Intervjuguide ................................................................................................................... 10 
Provintervju ..................................................................................................................... 10 
Genomförande................................................................................................................. 10 

DATAANALYS................................................................................................................... 12 
ETISKA ASPEKTER........................................................................................................... 13 
FÖRFÖRSTÅELSE............................................................................................................. 13 

RESULTAT ............................................................................................................................ 13 

FAKTORER SOM PÅVERKAR VALET AV FRITIDSAKTIVITETER .......................... 13 
Att utmana sig själv ......................................................................................................... 14 
Känna gemenskap med andra......................................................................................... 14 
Fysisk träning genom fritidsaktivitet .............................................................................. 15 
Att vara självständig ........................................................................................................ 16 
Få en balanserad vardag................................................................................................. 16 
Deltagarnas syn på det nya livet ..................................................................................... 17 
Rehabiliteringsteamets betydelse för utövandet av fritidsaktiviteter ............................. 17 

FÖRÄNDRINGAR AV FRITIDSAKTIVITETER ............................................................. 19 

METODDISKUSSION .......................................................................................................... 21 

URVAL ................................................................................................................................ 21 
DATAINSAMLING ............................................................................................................ 22 

Intervjuguide ................................................................................................................... 23 
DATAANALYS................................................................................................................... 24 
TILLFÖRLITLIGHET OCH FÖRFÖRSTÅELSE.............................................................. 24 

RESULTATDISKUSSION.................................................................................................... 25 

KONKLUSION ...................................................................................................................... 27 

REFERENSLISTA................................................................................................................. 29 

BILAGA 1 .............................................................................................................................. 32 
BILAGA 2 .............................................................................................................................. 33 
BILAGA 3 .............................................................................................................................. 34 
BILAGA 4 .............................................................................................................................. 35 

 



 4 

INLEDNING  

Att drabbas av stroke kan påverka kroppen både fysiskt och psykiskt och kan leda till en 

förändrad vardag. Personen får t.ex. lära sig att äta, duscha och förflytta sig med sin ”nya”  

kropp. Denne måste skapa nya strategier för att klara vardagens små problem och vänja sig 

vid att allt tar mycket längre tid. Många aktiviteter som personen älskade att utföra innan 

insjuknandet, kanske inte längre är möjliga att utföra på samma sätt som förut. Då behöver 

människan hitta nya vägar till sina fritidsaktiviteter. Vad finns det för hinder och möjligheter 

att utföra de fritidsaktiviteter personen vill utföra efter det att denne insjuknat i stroke? I 

regeringens mål för folkhälsan står att samhället ska ge förutsättningar för ökad fysisk 

aktivitet för hela befolkningen. Detta ska ske genom mer aktivitet under fritiden och att aktivt 

erbjuda funktionshindrade möjlighet till motion eller träning på sina egna villkor [1, 2]. 

 

BAKGRUND 

STROKE 

Begreppet stroke används idag för att benämna hjärninfarkt, intracerebral blödning och 

subaraknoidalblödning [3]. Varje år drabbas ca 30 000 personer i Sverige av stroke. 

Medelåldern är 73 år för män och 77 år för kvinnor. En fjärdedel av dem som har fått stroke 

är i yrkesverksam ålder, dvs. under 65 år. Stroke är en av de vanligaste orsakerna till 

invaliditet och död i Sverige. Lika många kvinnor som män drabbas av stroke [3, 4].  

 

Efter en stroke kan personen drabbas av fysiska nedsättningar, även kognitiva symtom kan 

uppkomma. Holm [5] skriver om de fysiologiska, psykologiska och intellektuella symtom 

som kan uppkomma efter en stroke, se figur 1.  

 

      
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fysiologiska konsekvenser   
 
Nedsatt: 

• Rörlighet, styrka och finmotorik 
• Ytlig och djup känsel 
• Balans 
• Blodcirkulation 
• Koordination 
• Muskeltonus 
• Perception 

 
 
 
 
Ökad: 

• Smärta 
• Ödem 
• Spasticitet 

Psykologiska och Intellektuella konsekvenser 
 
Nedsatt: 

• Spatial funktion 
• Tidsuppfattning 
• Kroppsuppfattning 
• Avståndsbedömning 
• Minne 
• Logisk förmåga 
• Initiativförmåga 
• Koncentration 
• Motivation 
• Livsglädje och social förmåga 

 
Ökad: 

• Rädsla 
• Oro och Ångest 
• Sorg  
• Depression 
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Figur 1. Fysiologiska, psykologiska och intellektuella symtom vid stroke enligt Holm [5] 
sammanställt i en figur. 
 

Fysiologiska och psykologiska konsekvenser av stroke leder till aktivitetsbegränsningar. 

Aktivitetsbegränsning innefattar de svårigheter som en person kan ha att utföra aktiviteter i 

dagliga livet. Det kan även innebära en delaktighetsinskränkning då en person kan ha problem 

att engagera sig i olika livssituationer och livsområden [5].  

 

Då antalet personer som avlider av stroke minskar leder detta till att det blir allt fler personer i 

samhället som lever med resttillstånd efter insjuknandet [3]. En studie [6] följde upp patienter 

30 dagar efter stroke. Där tittade de på deras förmåga att utföra aktiviteter i dagliga livet 

(ADL). Hos dessa personer var 26 % fortfarande, fem år efter stroke, oförmögna att utföra 

aktiviteter inom ADL som de tidigare utfört självständigt.  

 

FRITID OCH AKTIVITET  

Det är viktigt att ha en balans i det dagliga livet mellan de fyra områdena arbete, fritid, vila 

och sömn [7]. Synen på balans är individuell och påverkas av personens kultur, värderingar 

och dess förväntningar från omgivningen [8, 9]. Balansen i det vardagliga livet kan ses som 

en jämn fördelning av valda aktiviteter och de aktiviteter som man måste utföra i sin vardag. 

Det är tydligt att förändringar i dagliga livets aktivitetsmönster har en stor effekt på 

människors liv [10]. Obalans i vardagen kan t.ex. vara när arbete eller fritid utesluter ett annat. 

Detta kan leda till fysiologisk och emotionell utmattning eller tristess [11].     

 

Fritidsaktiviteter har en central roll i många människors liv [12]. Definitionen av 

fritidsaktivitet varierar mellan historiska och kulturella sammanhang och påverkas av faktorer 

i omgivningen [8]. Vissa aktiviteter kan en person se som en fritidsaktivitet medan andra ser 

samma aktivitet som en del i det vardagliga livet eller arbetet [11]. Enligt 

nationalencyklopedin är fritid den del av dygnet och veckan som inte upptas av arbete, 

måltider och sömn [13]. 

  

Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) delar in fritid i begreppen stillsam, 

aktiv och social [14]. De vanligaste fritidsaktiviteterna för vuxna med nedsatt förmåga 

inkluderar att titta på tv, lyssna på musik, läsa och utföra hantverk [15]. Detta är exempel på 

Stillsamma fritidsaktiviteter [14]. Att endast utföra aktiviteter som har en mer isolerande 
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effekt kan leda till negativt inflytande på personers liv [16]. Aktiva fritidsaktiviteter kan bland 

annat vara sportaktiviteter [17] som att jogga och simma. Genom att ha en aktiv fritid ökar de 

fysiska funktionerna [18]. Social aktivitet innefattar allt vi gör bland och tillsammans med 

andra [19] t.ex. att besöka vänner och fika tillsammans [17] I många fritidsaktiviteter 

innefattar det att vi integrerar med andra i en social grupp [19]. 

 

Norling [20] menar att för vårt välbefinnande har fritiden en stor betydelse och för 

funktionshindrade personer är den ännu högre. Han menar att det vanligaste motivet till 

fritidsaktivitet är naturkontakt. Där efter följer gemenskap, allmänna aktiviteter, intellektuell 

stimulans, avkoppling, fysisk ansträngning och tävling/spänning. Personer med 

funktionshinder har samma motiv till fritid, skillnaden finns endast i de hinder som kan 

uppkomma i utförandet. Det största hindret är det psykosociala då funktionshindrade kan 

känna sig utpekade, sakna sällskap och de kan känna att de har brist på information om olika 

fritidsaktiviteter [20]. 

 

Engström [20] anser att en meningsfull fritidsaktivitet för funktionshindrade bör vara 

utvecklande och underlätta att skapa nya kontakter. Hon säger även att den vanligaste orsaken 

till inaktivitet inte är att det saknas aktiviteter utan att det istället beror på att personerna 

saknar förmåga, initiativkraft eller ork att aktivera sig [20]. 

 

Människan utvecklas genom aktivitet och handling [21]. Aktivitet är en förutsättning för 

fysisk, psykisk och social hälsa. Brist på aktiviteter eller felaktiga aktiviteter kan orsaka 

sjukdom och ohälsa [20]. Det finns forskning som visar att deltagande i fritidsaktiviteter kan 

ha positiv påverkan på den fysiska och psykiska hälsan, livskvalitén och den psykologiska 

utvecklingen. Studier på personer med olika funktionshinder visar att deltagandet i 

fritidsaktiviteter ökar livskvalitén [16]. 

 

FRITIDSAKTIVITETER HOS PERSONER MED STROKE 

Robinson [22] menar att funktionella nedsättningar som depression, fysiska och intellektuella 

nedsättningar leder till minskad social samvaro. Det är viktigt att skapa och upprätthålla 

sociala relationer då detta minskar rädslan och ökar självtilliten. Efter en stroke är det vanligt 

att personen ägnar sig åt mer enskilda passiva fritidsaktiviteter. Därför är det viktigt att 

underlätta för personen att pröva nya aktiviteter tillsammans med andra i samma situation [3]. 

Flera studier [3, 16, 23] visar att utövandet av fritidsaktiviteter gör det lättare att komma över 
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egna begränsningar och att hitta lösningar på problem som uppstår, man får ökad coping-

förmåga och självtillit. 

 

Möjligheterna till friluftsliv och vardagsmotion är betydligt färre för människor utanför 

arbetslivet och för funktionshindrade [1]. Äldre personer som drabbas av 

aktivitetsbegränsningar vill gärna återgå till sina tidigare fritidsaktiviteter, men ofta kan det 

vara svårt. Detta kan leda till inaktivitet [15].  

 

Höök [3] skriver att 80 % av de personer som insjuknat i stroke minskar på eller slutar att 

utöva fritidsaktiviteter. Han skriver vidare att det finns ett samband mellan depression och 

minskad social aktivitet.  

 

ARBETSTERAPI OCH FRITIDSAKTIVITET 

Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) beskriver att i aktivitetsutförandet 

ingår dagliga aktiviteter inom ADL, produktivitet (arbete, skola) och fritid [9]. 

Arbetsterapeutisk rehabilitering strävar efter att upprätthålla en balans mellan dessa tre 

områden i människans liv. Trots detta är fokus på fritiden ganska lågt i jämförelse med de 

andra två områdena [9]. Inom arbetsterapi kan fritiden ses som en aktivitet man tar till när det 

finns tid över [24].  

 

Kielhofner [19] förklarar i sin A Model of Human Occupation (MOHO) människans aktivitet 

genom tre system; vilja, vanor och utförandeförmåga. Tillsammans med miljön står de i 

interaktion med varandra och avgör vilka aktiviteter man väljer att utföra.  

Keilhofner skriver att känna intresse för en aktivitet menas med att människan känner en 

attraktion som är baserad på förväntningar av positiva erfarenheter. Genom ett intresse finner 

personer glädje och tillfredställelse i en aktivitet [19]. Arbetsterapeuten ska använda sig av 

patient-centrerad rehabilitering och med det menas att de ska fokusera på alla aktiviteter som 

är meningsfulla för patienten, inklusive fritidsaktiviteter. För att uppnå detta behöver 

arbetsterapeuterna ha en bättre förståelse för fritidsaktiviteternas påverkan av livskvalité hos 

en person med funktionshinder [25]. Genom vanor och roller organiserar människan sitt 

handlande och utformar aktivitetsmönster och livsstilar [19]. Arbetsterapeuten ska kunna 

hjälpa patienten genom att föreslå passande val av fritidsaktiviteter så att det tillfredställer 

patientens behov [17]. Det är därför viktigt att arbetsterapeuten har kunskaper om olika 

former av fritidsaktiviteter och en god kunskap av aktivitetens komplexitet [12]. 
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Både CMOP och MOHO [9, 19] förtydligar miljöns påverkan på aktivitet. CMOP beskriver 

att personen, omgivningen och utförandet är beroende av varandra. En förändring inom ett 

område påverkar automatiskt de andra [9]. Genom tillfällen, möjligheter och utmaningar 

formas människans aktivitetsutförande under livet [26]. MOHO tar upp att miljön består av en 

fysisk miljö och en social miljö samt att den tvingar fram eller erbjuder en viss form av 

aktivitet. Miljön kan alltså utgöra ett stöd eller ett hinder för människans möjligheter att utföra 

olika aktiviteter [19].  

 

Arbetsterapeuten är en del av rehabiliteringsteamet och har stor betydelse för personens 

möjlighet att återvända hem och fungera i sin hemmiljö. Arbetsterapeuten ska utgå från 

personens egna önskemål [3].  

 

Tidigare studier visar att det behövs ett större fokus på fritidsaktiviteter inom den 

arbetsterapeutiska rehabiliteringen [16]. Försök görs för att förstå fritidsaktivitet och hur den 

kan användas som ett terapeutiskt verktyg inom arbetsterapin [27]. Vid utvärdering av en 

fritidsaktivitet är det viktigt att se till hela sammanhanget i vilket aktiviteten äger rum. Med 

detta menas vad själva aktiviteten är för något och personens upplevelse av aktiviteten [28]. 

 

PROBLEMFORMULERING 

En stroke kan leda till en stor förändring i livet och det kan vara svårt att återgå till sina 

tidigare vanor och roller [26]. Utförandeförmågan i en aktivitet är ett sammansatt samarbete 

mellan våra motiv, vanor och förmågor [19]. Personen, omgivningen och utförandet av 

aktiviteten är beroende av varandra. En förändring inom ett område påverkar automatiskt de 

andra [9]. Fritidsaktiviteter som tidigare kunde utföras, begränsas nu av fysiska och psykiska 

hinder. Aktivitet ligger till grund för fysisk, psykisk och social hälsa [1, 2, 21] och 

fritidsaktiviteter har en central roll i många människors liv [12]. De funktionella 

nedsättningarna en person kan få efter en stroke kan leda till minskad aktivitet och minskad 

social samvaro [22]. Flertalet av de personer som drabbas av stroke slutar eller minskar 

utförandet av sina fritidsaktiviteter [3]. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som påverkar valet av fritidsaktiviteter hos 

personer med stroke. Syftet är även att beskriva om och på vilket sätt fritidsaktiviteterna har 

förändrats efter insjuknandet. 

 

METOD 

DESIGN 

En kvalitativ ansats valdes för att få svar på syftet. Som datainsamlingsmetod gjordes 

intervjuer eftersom vi vill göra det möjligt för personen att med egna ord beskriva sina 

fritidsaktiviteter [30]. På det här sättet fick vi möjlighet att ta del av personens kunskaper och 

livsvärld ur dennes egna perspektiv [29].  

 

URVAL 

Ett ändamålsenligt urval gjordes genom att telefonkontakt togs med en arbetsterapeut på 

rehabiliteringsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). Vi fick 

telefonnummer till Strokeföreningen i Örebro, en folkhögskola utanför Örebro och 

öppenvårdsteamet på rehabiliteringsmedicinska kliniken, USÖ. Personerna som vi tog kontakt 

med på dessa platser blev våra kontaktpersoner. Genom telefonkontakt med Strokeföreningen 

i Örebro fick vi tre personer som var intresserade av att delta i studien. Kontakt togs även med 

föreståndaren på folkhögskolan där ytterligare tre personer var intresserade. Genom 

arbetsterapeuten på öppenvårdsteamet fick vi ytterligare en deltagare. Kontaktpersonerna 

informerades via telefon om studiens syfte och de inklusionskriterier som urvalet ska grundas 

på. Deltagarna valdes ut av kontaktpersonerna utifrån kriterierna som var att personen ska ha 

haft en stroke för minst ett år sedan, ha god kognitiv förmåga och god 

kommunikationsförmåga samt att kunna uttrycka sig verbalt. Kontaktpersonerna lämnade 

efter samtycke från de blivande deltagarna ut telefonnummer och vi tog kontakt med dessa 

personer. Innan intervjutillfället skickades informationsbrev (Bilaga 1), intervjuguide för 

deltagare (Bilaga 2) och informerat samtycke (Bilaga 3) ut till deltagarna. 

 

Urvalsgruppen 

Urvalsgruppen bestod av tre kvinnor och fyra män i åldrarna 23 till 74 år (medelålder 50, 6 

år). Tiden efter stroke var från 4 till 15 år (medelvärde 6,7 år). 

Fyra personer bor ensamma i eget boende och tre bor tillsammans med make/maka. 
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Två personer arbetar halvtid, en är arbetslös, två är sjukskrivna, en är sjukpensionär och en är 

pensionär. 

 

DATAINSAMLING  

Semistrukturerade intervjuer spelades in på band med hjälp av en bandspelare. Detta gjordes 

för att intervjuaren då kan koncentrera sig på ämnet och samspelet i intervjun. Genom 

bandinspelningen ökades säkerheten. Man kunde annars förbise viktiga delar vid 

intervjutillfället [29]. 

      

Intervjuguide  

Under intervjun användes en intervjuguide (Bilaga 4). Det är en skriftlig förteckning över 

frågeområdena i den följd som huvudfrågorna ska ställas under intervjun [31]. Studiens syfte 

och bakgrund ligger till grund för intervjuguidens utformning. Semistrukturerade intervjuer 

valdes eftersom vi vet vad vi vill ha svar på och vilka frågor som ska ställas, men svaren kan 

inte förutsägas. Därför kan intervjuguiden inte innehålla bestämda följfrågor utan den 

innehåller förslag på följdfrågor efter varje frågeområde. På så sätt kan mer detaljerad 

information fås. Intervjuguiden innehöll även uppföljningsfrågor för att kontrollera att vi 

förstått deltagarens svar rätt [32]. Semistrukturerade intervjuer användes för att uppmuntra 

intervjupersonen att tala fritt med egna ord om de områden som vår intervjuguide innehåller 

[33]. 

 

Provintervju 

För att kontrollera att frågorna i intervjuguiden var tillförlitliga och att de svarar på studiens 

syfte gjorde vi provintervjuer på varandra innan det första intervju tillfället. Provintervjun gav 

en innehållsmässig granskning på intervjuguidens innehåll och upplägg [31]. Utifrån dessa 

provintervjuer gjordes justeringar i ordföljden på frågorna och det tillkom även följdfrågor. 

Samtidigt kontrollerades bandspelaren som sedan användes vid intervjuerna, detta för att se 

till att utrustningen fungerade som den skulle. Allt detta är viktigt för att vi ska känna oss 

trygga i rollen som intervjuare. 

 

Genomförande 

Innan intervjuerna utfördes kontrollerades att deltagarna läst igenom informationsbrevet och 

att de förstod vad deras deltagande innebar. Med informationsbrevet bifogades en enkel och 

övergripande intervjuguide med nyckelord till deltagaren, för att deltagaren skulle kunna se 



 11 

huvudområdena inför intervjun. De fick skriva på och lämna samtycke till att delta i studien 

innan intervjun ägde rum.  

 

Intervjuerna varade mellan 25-50 minuter och inleddes med en presentation av oss själva och 

studiens syfte för att sedan prata lite allmänt om deltagaren och ställa några korta frågor om 

hans eller hennes ålder, boende osv. Genom att inleda intervjun med några lätta frågor om 

deltagaren får denne en möjlighet att finna sig till rätta i intervjusituationen. Efter detta 

övergår intervjuaren till huvudfrågan.  

 

Två av intervjuerna genomfördes i deltagarens hem. De andra intervjuerna genomfördes 

hemma hos en vän eller på en folkhögskola. Störande moment vid intervjuerna var att 

utomstående personer kom in i rummet under intervjun. Husdjur och besökande fanns i 

hemmet samt telefoner ringde.  

Störningar som uppstod kan ha påverkat deltagarens koncentration under intervjun och det 

kan då vara lätt att komma av sig i det som man vill berätta. När utomstående personer 

kommer in i rummet under en intervju kan deltagaren påverkas, dels genom bristande 

koncentration på intervjun och dels genom att deltagaren begränsar sina uttalanden.  

Kvale [29] menar att genom att använda bandspelare istället för att anteckna vid 

intervjutillfället, kan det vara lätt att glömma detaljer runt samtalet då detta inte hörs på 

bandet. För att vi skulle komma ihåg visuella detaljer, kroppsspråk och liknande under 

intervjun, förde vi fältanteckningar över hur intervjusituationen såg ut. Direkt efter intervjun 

skrev vi ner störande moment under samtalet och allmänt våra egna tankar och funderingar 

om intervjun. 

 

Vi gjorde tre respektive fyra intervjuer var. Intervjuguiden bestod av tre huvudfrågor för att vi 

i den mån det går gör på ett likvärdigt sätt vid insamling av data. För att öka tillförlitligheten 

på den data vi samlar in, diskuterade vi innan intervjuerna hur vi skulle gå till väga för att 

göra på ett likvärdigt sätt. Insamlad data skrevs ner ordagrant av intervjuaren utifrån 

bandinspelningarna med pauser, skratt och visst kroppsspråk som beskrevs för att få ett så 

tillförlitligt material som möjligt [29] Intervjun skrevs ned direkt efter intervjutillfället.  

 

För att öka materialets trovärdighet lyssnade den som inte gjorde intervjun igenom 

bandupptagningen och jämförde denna med det nedskrivna materialet. Därmed kan 

missuppfattningar från intervjun elimineras [29]. Vi tror att detta ökar kvalitén på det 
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nedskrivna materialet eftersom det ibland kunde vara svårt att höra vad intervjupersonen sade 

på bandet. Då den andra författaren gick igenom materialet kunde denne komplettera och fylla 

i ord som tidigare hade varit svåra att uppfatta. Eftersom vi båda inte var med på alla 

intervjuerna har det varit viktigt att lyssna på banden och läsa intervjuerna flera gånger, för att 

på så sätt sätta sig in i intervjusituationen. Intervjusituationen förstärktes genom 

fältanteckningar, där intervjuaren skrev ned kroppsspråk hos deltagaren och hur stämning var 

under intervjun. Genom att ta del av fältanteckningarna under nedskrivningen och analysen av 

data, tror vi att materialets trovärdighet kan stärkas. 

 

DATAANALYS 

Det finns inga bestämda regler för hur kvalitativ dataanalys ska gå till [33]. Analysen handlar 

om att ta ut och föra samman olika teman ur ett intervjumaterial till meningsfulla mönster. 

Det är viktigt att se mönstren och relationer till när och hur teman kommer fram under 

intervjuerna. Detta för att se i vilket samband teman tas upp [33].  

 

Utifrån de nedskrivna intervjuerna gick vi igenom texterna var för sig, för att hitta 

huvudkategorier och teman som relaterar till vårt syfte. Alla intervjuer läses igenom ett flertal 

gånger. Genom att först gå igenom texterna var för sig ser vi att vi har tolkat och uppfattat 

innebörden i texterna på samma sätt. Vi jämförde sedan våra enskilda analyser. Detta gjorde 

vi för att söka samband och mönster mellan våra analyser och intervjupersonernas berättelser 

[31], för att se om vi tolkat insamlad data lika.  

 

Efter att vi utfört en enskild analys sorterades data gemensamt utifrån våra huvudfrågor i 

intervjuguiden för att vidare analyseras. Detta gjordes genom att aktiviteter som deltagaren 

utförde innan och efter stroken markerades med olika färger. En annan färg valdes för att 

markera de faktorer som påverkade valet av fritidsaktivitet. Ytterligare en färg markerade 

beskrivningar på hur fritidsaktiviteterna förändrats efter stroken. Här utfördes 

meningskoncentrering [29] för att tolka och få fram de centrala delarna som påverkar valet av 

fritidsaktivitet och hur aktiviteterna anpassas. Andra mönster och teman som kunde utläsas 

från intervjumaterialet markerades också i intervjuutskrifterna. Genom denna sortering tog vi 

ut de områden som ofta var representerade i intervjuerna. Dessa områden ligger till grund för 

de teman som presenteras i resultatet.  
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ETISKA ASPEKTER  

I denna studie utgår vi från de grundläggande etiska principerna som är: Respekt för personer 

(autonomiprincipen), godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen [34]. 

Informationsbrev skickades ut innan intervjun till personerna som deltagit i studien. 

Informationsbrevet är utformat på ett sådant sätt att det är lätt att förstå studiens syfte och 

upplägg [34]. Genom brevet blev deltagarna även informerade om att det är frivilligt att vara 

med i studien, de har rätt att avbryta när som helst under studiens gång, vi har tystnadsplikt 

och materialet behandlas konfidentiellt. Informationsbrevet avslutas med namn och 

telefonnummer till författarna för att deltagarna eventuellt ska kunna få ytterliggare 

information [34]. Under studiens gång kommer insamlad data att förvaras på ett sådant sätt så 

att inga obehöriga kan komma åt och ta del av materialet [34]. Data kodades och förstördes 

efter att studien är avslutad [29].  

 

FÖRFÖRSTÅELSE 

Genom vår utbildning, livserfarenhet och genom att vi tagit del av litteratur i ämnet så har vi 

skapat oss en förförståelse om begreppen som behandlas i studien. Under intervjuerna och 

analysen av data är vi väl medvetna om detta och om att synen på vad som är fritid och 

fritidsaktivitet, kan skilja sig från person till person beroende på vad man har för förförståelse. 

 

RESULTAT 

Dataanalysen resulterade i två huvudkategorier utifrån vårt syfte: Faktorer som påverkar valet 

av fritidsaktiviteter och Förändringar av fritidsaktiviteter. Utifrån det första syftet, vad som 

påverkar valet av fritidsaktiviteter uppkom sju kategorier. Utifrån det andra syftet, om och på 

vilket sätt fritidsaktiviteterna förändras efter en stroke uppkom tre kategorier.  

 

FAKTORER SOM PÅVERKAR VALET AV FRITIDSAKTIVITETER 

Under analysen av intervjumaterialet framkom sju faktorer som påverkade deltagarna till att 

utöva en speciell fritidsaktivitet. Utmaningen i aktiviteten, Gemenskapen, den Fysiska 

träningen, Att vara självständig, Balans i vardagen, Livssyn och Rehabiliteringsteamets 

betydelse.  
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Att utmana sig själv 

Under intervjuerna framkom att flertalet utövade en fritidsaktivitet för utmaningen i den och 

för att se vad man klarar av och att utvecklas fysiskt. De kan se en fysisk utmaning på ett 

positivt sätt i sina fritidsaktiviteter som t.ex. vid promenader och utflykter. Flertalet deltagare 

beskriver att de kan känna utmaning och att de kan anstränga sig själva i en fritidsaktivitet. 

Denna aktivitet behöver inte enbart vara fysisk träning, utan den fysiska utmaningen beskriver 

de att de kan nå genom andra fritidsaktiviteter t.ex. promenader.     

 
” Det är en sporre när man känner att man kan göra mer från gång till gång… när man är ute 
och går så kan man gå lite till än vad man har gjort förut. Så ju mer man går ju längre orkar 
man gå.”  
 
En annan pratar om att utmaningen är en stor skillnad i fritidsaktiviteterna nu mot innan 

stroken. En del av det som drev personen till hans fritidsaktiviteter tidigare var utmaningen 

och att testa sina gränser. Men nu efter stroken har det förändrats. 

 
” De som var roligt förut var att man kunde testa sina gränser hela tiden med olika saker som 
man utför. Jag är inte rädd för att misslyckas men jag vill inte sätta mig i onödig fara heller 
pga. det fysiska handikapp jag har.”  
 
Känna gemenskap med andra 

Något som driver alla vi intervjuat till fritidsaktivitet är att träffa vänner och bekanta. Det som 

många pratar om är hur viktigt det är att ha vänner runt omkring sig. Det är för att få träffa 

sina vänner som man utför en viss fritidsaktivitet. Att träffa vännerna är i sig en fritidsaktivitet 

men det kan leda till andra aktiviteter som t.ex. att laga mat tillsammans och att delta i en 

kurs.  

 

Vännerna har stor betydelse för personernas fritidsaktiviteter. Det är genom vänner som 

många börjar med en ny aktivitet eller fortsätter med aktiviteter som de utförde innan stroken. 

Det är även flertalet som beskriver att vännerna är de som tar initiativ till fritidsaktiviteter i 

vardagen och att det är viktigt att ha kvar sina gamla vänner. 

 
” … gamla kompisar kommer och vill spela kort.”  
 
Även fast många tar upp vikten av att ha kvar sina gamla vänner, beskrivs även en svårighet 

att få förståelse för sin situation hos de tidigare vännerna. Det framkommer då att de nya 

vännerna är av stor betydelse.  
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” Många säger att… - ja men vilken tur att du har höger hand… men vad hjälper det när man 
ska ta kaffe ur en pumptermos.”  
 

De nya vännerna är ofta personer som har en liknande situation som deltagarna i studien. De 

beskriver att genom nya kontakter får de ny kunskap och även möjligheten att hjälpa och dela 

med sig av egna erfarenheter. Det är tydligt att många vill träffa andra i samma situation. De 

nya vännerna har en stor betydelse för förståelsen och insikten i sin situation och vetskapen 

om att man inte är ensam. Det är viktigt att ha folk runtomkring sig som förstår ens situation 

och de problem som dyker upp i vardagen. 

 
” Det blir ju någon sorts social eller psykisk terapi med det sociala också… man pratar av sig 
och delar med sig av erfarenheter.”  
 

Fysisk träning genom fr itidsaktivitet 

Det framkom att alla deltagare utövar en fysisk fritidsaktivitet för vetskapen om att det är bra 

att komma ut och röra på sig. De deltagare som under intervjun nämner att de utför fysisk 

träning, ser det som en fritidsaktivitet. Anledningen till att de utför fysisk träning är för att bli 

piggare, öka funktionsförmågan, träffa folk och för att det är skönt och viktigt att röra på sig. 

 

Fyra personer utför fysisk träning regelbundet i en träningslokal. Medan de andra ofta utövar 

sin fysiska träning genom att ta en promenad och att vara ute i naturen. Något som påverkar 

denna fritidsaktivitet är årstider och väder, då många beskriver att de inte går ut lika ofta när 

det är dåligt väder och kallt. 

 

” På vintern är jag så mycket som möjligt inne, för det är ju kallt”  

 

Det finns även dem som beskriver att de utövar fritidsaktiviteten fysisk tränig som att gå en 

promenad för att komma ut och göra nåt, att inte bara vara hemma.  

 

” För att sitta inne och uggla vet du och glo på fyra väggar, tokig det kan man bli ändå.”  
 

Många tycker att de mår bra av fysisk träning och det framkommer att en del ägnar sig åt 

fysisk träning mer nu, än vad de gjorde innan stroken. Den fysiska träningen ses som ett led i 

att öka sin funktionsförmåga men generellt uttrycker de flesta deltagare att deras fysiska 

fritidsaktiviteter är mycket viktiga för deras välmående.  
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” Det här som jag aktiverar mig med, det får mig att må bra.”  
 

Att vara självständig  

Ett antal personer beskriver att de väljer fritidsaktiviteter utifrån vad de behärskar. De 

beskriver vikten av att kunna göra en aktivitet självständigt. Därför väljer de en fritidsaktivitet 

som de känner att de klarar av oberoende av andra. En deltagare beskriver frihetskänslan när 

han utövar en fritidsaktivitet som han är självständig i. Att kunna förflytta sig självständigt till 

och från sina fritidsaktiviteter är också en handling där flera beskriver att de känner att de har 

frihet då de inte är beroende av andra människor. Många beskriver att de gör de moment de 

kan i en aktivitet. På frågan: Hur kommer det sig att du utövar just denna fritidsaktivitet? 

Svarar en deltagare: 

 
” Ja, det är ju att jag behärskar det jag gör.”  
 
En annan deltagare har ett annat sätt att se på oberoende och fritidsaktivitet. Han beskriver att 

han utför fysisk träning som fritidsaktivitet för att kunna bli självständig i andra aktiviteter. 

Detta är ett mer långsiktligt synsätt. Han uttrycker sig: 

 
” Då får man lära reda sig och ta hand om sig själv.”  
 
Få en balanserad vardag 

Trots att fokus under intervjuerna var på deltagarens fritidsaktiviteter blev det tydligt hur 

betydelsefullt deras arbete var för dem. Arbetet var en stor del av deras tidigare liv. Ett motiv 

till att arbeta var att tjäna pengar. Två personer som nu inte arbetar tar upp att ekonomin sätter 

gränser för vad de nu kan utöva för aktiviteter på sin fritid.  

 
” Man har ju mindre pengar att röra sig med idag än vad man hade när man jobba. Då får 
man välja bort saker som kostar.”  
 
Alla tar upp och berättar om sin yrkesroll och hur den har förändrats i och med sjukdomen. 

Flera beskriver nyttan och att göra något konstruktivt som arbetstagare samtidigt som man vill 

ha uppskattning och känna sig behövd. Detta är någonting som deltagarna nu söker genom 

sina fritidsaktiviteter. De som inte arbetar använder sina fritidsaktiviteter för att strukturera 

och skapa balans i vardagen. Det är inte bara arbetet som är viktigt för att ha en vardag som 

man trivs med. En deltagare pratar om hur viktigt han tycker utövandet av hans 

fritidsaktiviteter är för honom i hans liv.  

 
” Det tycker jag är en viktig del, det är ju hälften av livet, hälften av ens vakna tillstånd.”  
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För att orka utföra sina fritidsintressen har många insett att de är tvungna att ha balans i 

vardagen.  

 
” Jag tar fram almanackan på söndag kväll och ser, vad har jag nu i veckan? Är det 
någonting som jag kan plocka bort?”  
 
Fyra deltagare beskriver vikten av att vila och dess betydelse för deras fritidsaktiviteter. En 

deltagare beskriver att hon måste räkna in allt arbete i hemmet i sin arbetstid, för att inte 

arbeta för mycket. Flera deltagare beskriver hur de efter stroken har fått lära sig att få balans i 

vardagen. De kunde inte fortsätta som förut utan behöver nu lägga in vila på schemat.  

 
” Jag var helt slut när jag kom hem (från jobbet) jag bara la mig och sov, och så ska det inte 
vara.”  
 

Deltagarnas syn på det nya livet 

Deltagarnas livssyn, insikt och värderingar gör att de utövar olika fritidsaktiviteter. Flera 

personer beskriver att de har fått en annan syn på livet och att de värdesätter sin familj och 

tiden de spenderar med dem högre än tidigare. Detta har förändrat deras vanor och 

fritidsaktiviteter eftersom de spenderar mer av sin fritid med familjen. Något som deltagarna 

också beskriver under intervjuerna är synen på och strävan efter att vara aktiv. De beskriver 

att de mår bra när de är aktiva och att de vill vara aktiva. 

 
” Jag är ju aktiv som människa, jag vill ha saker för mig.”  
 
Flertalet berättar att de har fått insikt i sin situation. De beskriver ofta ett kaos direkt efter 

stroken men att de nu har fått insikt. De vet vad de har svårt för och vad de klarar av i 

vardagen och under deras fritidsaktiviteter. Sex deltagare lyfter fram att de vill tillbaka, de vill 

utvecklas och göra det bästa av sin situation. De beskriver att man aldrig får ge upp. 

 
” Om man vill kämpa sig tillbaks då får man bjuda till. När man är handikappad kan man ju 
inte bara sitta hemma och gnälla”  
 

Rehabiliter ingsteamets betydelse för  utövandet av fr itidsaktiviteter   

Två av de vi intervjuat tar upp att de har haft kontakt med vuxenhabiliteringen, och de känner 

att de kan vända sig dit om de skulle behöva hjälp och stöd, men de ser inte att de har behov 

av vuxenhabilitering i nuläget.  
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” De ringde ju från vuxenhabiliteringen och frågade om jag behövde någon hjälp med 

fritiden”  

 

Flera personer tar upp att personalen under rehabiliteringsperioden uppmuntrade dem till att 

fortsätta med sina tidigare fritidsaktiviteter. En person tar även upp vikten av att få träffa rätt 

personal.  

 

” … att man träffar på rätt sjukgymnast. Som man har förtroende för.”  

 

Generellt beskriver deltagarna att de blivit väl omhändertagna av personal inom sjukvården. 

Men en deltagare beskriver att han inte vet vad han ska sysselsätta sig med och en annan 

beskriver att han kände sig utelämnad när han kom hem från sjukhuset. Han berättade om att 

han blev hemskickad när personalen tyckte att han kunde gå själv och klara sig själv. Efter 

tiden på sjukhus gick han på dagvård, men han beskriver att han blev ”utsparkad”  därifrån och 

det var då han kände att han inte själv kunde gå vidare med sin träning. Även om han försökte 

följa sina träningsprogram, blev det inte det samma som på sjukhuset. 

 
” Men det man saknar liksom det är det här när man kommer ut från lasarettet, med träning 
och allt vad det är så finns det ingenting mer sen.”   
 
Figur 2 ger en överblick över de faktorer som påverkar deltagarnas val av fritidsaktiviteter. 
 
 
 
  
                                       Utmaning 
  

         
         Livssyn                                      Gemenskap 

           FRITIDSAKTIVITET          
  
                  Balans i vardagen                Fysisk träning 

 
 

                 Rehabiliteringsteamet      Självständighet 
 

      
 
 
 
Figur 2. Faktorer som påverkar valet av fritidsaktivitet.  
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FÖRÄNDRINGAR AV FRITIDSAKTIVITETER 

I studien framkom det att fritidsaktiviteterna förändrades på olika sätt efter en stroke. För att 

kunna utföra en fritidsaktivitet behöver den ofta anpassas. Det kan vara konkreta anpassningar 

i miljön eller anpassningar i utförandet av fritidsaktiviteten. Det är också vanligt att få hjälp i 

vissa moment av en fritidsaktivitet. En anpassning av en fritidsaktivitet innebär att deltagarna 

har möjlighet att utföra en aktivitet som de har intresse för. 

 

Anpassning av fr itidsaktivitet 

Under intervjuerna framkom att det ofta var viktigt med hjälpmedel för att kunna utföra sina 

fritidaktiviteter. Hjälpmedel som användes i utförandet av fritidsaktiviteter var käpp och 

elrullstol. Flera beskriver hjälpmedel på ett avgörande sätt då de utan denna hjälp inte skulle 

kunna utföra sina fritidsaktiviteter.  

 
” Den här elrullstolen som jag har, den är ju väldigt viktig för att kunna ta mig någonstans på 
egen hand… Det skulle ju inte funka om jag inte hade elrullstolen.”  
 
Andra anpassningar som gjordes förändrar utförandet av aktiviteten. Det var vanligt att dela 

upp aktiviteten och att lägga in vila för att orka. I intervjuerna kom det även fram att många 

gör vissa moment som de fortfarande klarar av i en aktivitet och att de får hjälp med 

resterande delar eller att de väljer bort de delar som de inte klarar av. 

 
” Det blir ju så att man väljer bort såna saker som man vet är besvärliga… pga. de fysiska 
handikappen. Då väljer man ju bort saker som man vet blir för jobbigt.”  
 

Alla beskriver att de är begränsade i sitt aktivitetsutförande. De jämför hur deras 

aktivitetsutförande såg ut innan stroken och hur ofta det kunde utföra en fritidsaktivitet. 

Många berättar om sina anpassningar och hjälpmedel och hur dessa gör så att de fortfarande 

har möjlighet att utöva sina fritidsaktiviteter.  

 
” … det är en viss begränsning på vad man kan göra. Alltså visst kunde man vara ut mer 
förut… men när jag fick mopeden (elrullstolen)… det är ju ett hjälpmedel som är utöver det 
vanliga. Man kunde sätta sig på och man kände vinden mot (kinden)… man nästan grät av 
glädje.”  
 

Personligt stöd i fr itidsaktivitet 

Ett antal deltagare var i behov av familjemedlemmar eller personlig assistent för att få hjälp 

och stöd i utövandet av fritidsaktivitet t.ex. vid handarbete eller fysisk träning. Genom att ha 
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personligt stöd i en fritidsaktivitet kan den anpassas och delas upp, så att deltagarna gör de 

moment som de klarar av.  

 
” Jag gör det jag kan, ser till att plocka fram eller mäta upp… så får assistenten hjälpa till när 
man behöver två händer och vispa och sånt där.”  
 

Deltagarna beskriver att det inte alltid är beroende av en person i själva fritidsaktiviteten. Det 

kan istället vara att t.ex. ta sig till och från olika platser där utövandet av fritidsaktivitet sker. 

Det kan också vara att få hjälp med vissa moment inför och efter utförandet av aktiviteten. Att 

vara beroende av andra personer i sina fritidsaktiviteter begränsar deltagarna då de inte kan 

utföra många av sina fritidsaktiviteter lika spontant som tidigare.  

 
” Det är ju färdtjänst som gäller och det funkar ju bra men man får ha längre 
framförhållning… så man kan inte få det att nu har jag lust med det här och sen bara åka.”  
 
 
Anpassning av fysisk miljö 

Inom anpassningar av den fysiska miljön var det främst tillgängligheten som några deltagare 

tog upp som en förändring att tänka på vid utförandet av deras fritidsaktiviteter. Tre av 

deltagarna berättar att det måste planera resor och utflykter till platser som de i förväg vet är 

lättillgängliga.    

 
” Man ger sig ju inte ut i skog och terräng med en massa spön och grejer i bagaget. Då väljer 
man bort det eller väljer en plats där det är anpassat.”  
 
Ingen av deltagarna beskriver att de fått en anpassning utförd av miljön för att underlätta deras 

utövande av fritidsaktiviteter. 

 

Figur 3 visar exempel på olika anpassningar som deltagarna utnyttjade i sitt utförande av 

fritidsaktiviteter. De anpassade sina fritidsaktiviteter genom att få hjälp med vissa moment, 

förändra aktiviteten till en nivå som de känner att de klarar av och att använda hjälpmedel för 

att klara förflyttningar. Dessa anpassningar förändrar hur aktiviteten utförs av personen. Det 

var inte lika vanligt med anpassningar av den fysiska miljön.  
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Anpassning av fr itidsaktivitet:   Anpassning av fysisk miljö: 
Åker elrullstol istället för att promenera    Bo på handikappanpassade hotell  
Följer med till fjällen, men åker inte skidor  Väljer platser ute i naturen där man vet att man kan  
Läser lite i taget istället för att sträckläsa hela boken  ta sig fram 
Tar hand om en häst istället för flera   
Följer med vännerna ut i skogen, men jagar inte 
Sätter sig och vilar med jämna mellanrum under promenaden  
 

                                      
                                     ANPASSNINGAR   

 
   
 
  Personligt stöd i fr itidsaktivitet: 
  Hjälp att hämta och bära redskap vid fysisk träning  
  Assistans i vissa moment vid bakning  
  Hjälp att klippa vid pyssel 
  Hjälp att spänna fast och ta loss foten från träningscykel 
  Blir skjutsad till och från fritidsaktivitet 
  Hjälp att bära fiskeutrustning 
  Hjälp att bära fikakorg mm. vid utflykter 

 
 
Figur 3. Anpassningar vid fritidsaktivitet.  

 
 
METODDISKUSSION 

URVAL 

Genom att använda en kvalitativ ansats för att nå syftet med studien söktes deltagare som har 

mycket erfarenheter och kunskap i ämnet. Vi har genom våra urvalskriterier bestämt hur 

urvalet till studien ska se ut. Vi anser att det kan ta ca ett år att få tillbaka fritidsaktiviteterna i 

vardagslivet efter en stroke. Det är viktigt att personen ska ha skapat erfarenheter av 

fritidsaktiviteter efter sitt insjuknande. Detta för att få fram ett bra intervjumaterial som svarar 

mot syftet. Deltagaren måste ha god kognitiv förmåga [3,5] och god kommunikationsförmåga 

för att vi ska få tillförlitlig data utan risk för missförstånd. 

 

Vi har inte varit med och valt ut deltagarna. Detta har gjorts av kontaktpersonerna enligt 

studiens inklusionskriterier. Genom att det är kontaktpersoner som valt ut deltagarna, kan de 

ha valt ut de personer som de tror har mest information att ge om ämnet. Då vi vill att 

deltagarna i studien ska ha mycket erfarenhet och information om fritidsaktiviteter. Något 

som kan ha påverkat resultatet är deltagarnas vilja att ge oss ”bra”  svar. De svar som de tror 

att vi vill höra. 

 

Vi anser att det finns en bredd hos personerna i urvalet eftersom de är av olika kön, åldrar och 

att de inte kommer från samma kontakt.  
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DATAINSAMLING 

Frågeguiden som skickades till deltagaren innan intervjutillfället innehöll övergripande 

nyckelord om intervjuns innehåll, vilket gjorde att deltagaren kunde tänka över och förbereda 

sig inför vårt möte. För att kunna få mycket information under intervjun ansåg vi att det skulle 

vara bra för deltagarna att se intervjuns områden innan intervjutillfället. Men det kan även 

innebära att deltagaren förbereder svar som de tror att vi vill ha under intervjun. Då hämmas 

spontana reaktioner [29]. Därför var det viktigt att inte ha konkreta frågor på frågeguiden utan 

endast en beskrivning av de stora områden som vi ville att deltagaren skulle berätta om.  

 

Genom att spela in intervjuerna på band kan också de spontana reaktionerna och det fria 

berättandet ha hämmats hos deltagarna [30]. Men vi ansåg att det var viktigare att i 

dataanalysen ha all data inspelad på band. Detta för att öka tillförlitligheten och att inte 

glömma viktiga detaljer som sagts under intervjuerna. Eftersom vi valde att inte vara båda två 

på intervjuerna, är det också viktigt att ha dem inspelade, för att kunna delge den som inte var 

med. För att vi även skulle kunna sätta oss in i situationen runt intervjun, förde vi 

fältanteckningar efter varje tillfälle. Detta gör att den som inte var med under intervjutillfället 

ska kunna sätt sig in i situationen runt intervjun.  

 

Vid en intervju ska miljön vara så ostörd som möjligt [30]. Intervjumiljön i studien kunde inte 

leva upp till detta. Störande moment kan ha påverkat deltagarnas koncentration under 

intervjuerna. När en utomstående person kan komma in i rummet, kan deltagarna tveka till att 

berätta allt som den vill dela med sig. Detta kan göra att information till studiens resultat 

undanhålls. Alla intervjuerna gjordes i en miljö som var bekant för deltagarna. Det är viktigt 

att deltagaren känner sig trygg i miljön där intervjun utförs [29]. Detta kan påverka studien 

positivt eftersom deltagarna kan ha lättare att slappna av, och dela med sig av sina 

erfarenheter i en trygg och välkänd miljö.   

 

Vi anser att vi fick ut mer av intervjuerna om vi gör dem var för sig. Eftersom deltagaren inte 

kände att den hamnar i underläge. Vi riskerade heller inte att få fram en för liten 

informationsmängd på grund av att vi inte är samspelta under intervjun [30]. 

 

Vi valde att skriva fältanteckningar efter att intervjun avlutats, eftersom att anteckna under 

intervjun kan ha medfört en bristande koncentration hos både intervjuaren och deltagaren. Vi 
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kunde då istället koncentrera oss på dynamiken i samtalet [29], och lyssnade aktivt på vad 

deltagaren berättade. För att sedan kunna ställa adekvata följdfrågor och på det sättet fick vi 

fram mycket information.  

 

Det var svårt att få tag på personer till en provintervju innan de riktiga intervjuerna skulle äga 

rum. Antalet deltagare till studien var till en början inte så stort, vi ville därför inte använda en 

av dessa till en provintervju. Vi är väl medvetna om att en provintervju ska göras på en person 

som motsvarar inklusionskriterierna [31] för att kunna kontrollera tillförlitligheten på 

intervjuguiden. Men för att ändå göra en provintervju intervjuade vi varandra. 

Provintervjuerna gav oss ändå viss erfarenhet och en trygghet i rollen som intervjuare, detta 

tror vi kan medföra att vi får ut mer av intervjuerna. 

 

En del av studien handlar om att se tillbaka på hur fritidsaktiviteterna såg ut tidigare. Detta 

eftersom ett av studiens syfte var att se om och hur fritidsaktiviteterna förändrats efter ett 

insjuknande i stroke. Trost [30] skriver att sambandet mellan vad en person tidigare sysslat 

med och hur personen senare ser på samma handling är svagt. Deltagarna kan ha haft svårt att 

minnas och återberätta om hur deras fritidsaktiviteter såg ut innan stroken. Detta blev tydligt i 

början av dataanalysen då vi ställde upp alla fritidsaktiviteter som de utförde innan och efter 

insjuknandet. Det var övervägande fler fritidsaktiviteter som deltagarna tog upp att de utförde 

efter stroken. Detta kan bero på att de innan hade ett fåtal fritidsaktiviteter som de utövade 

oftare och att de fortfarande arbetade.  

 

Intervjuguide 

Huvudfrågorna i intervjuguiden grundas på studiens syfte. Det hade varit svårt att genomföra 

en bra intervju utan intervjuguiden. Följdfrågorna var öppna och vi ser dem som ett stöd för 

att lättare kunna föra samtalet vidare under intervjun. Det var tryggt att ha något att utgå från. 

Det är viktigt att guiden passar den intervjuare som ska använda den [30]. Vi använde båda 

samma guide, för att så långt det går göra datainsamlingen på ett likvärdigt sätt vid alla 

intervjuer. I intervjusituationen bör man undvika negationer, långa och ledande frågor [30]. Vi 

anser att frågorna i intervjuguiden var lätta att förstå. Detta minskar risken för missförstånd 

hos deltagaren.  
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Eftersom vi är två olika personer som skulle utföra insamlingen av data var det betydelsefullt 

att innan intervjuerna diskutera om hur vi skulle gå till väga, så att insamlingen av data 

gjordes på ett likvärdigt sätt. 

 

DATAANALYS 

Efter upprepade genomläsningar framträdde områden som vi sorterade i enlighet med syftet. 

På detta sätt såg vi tydligt fritidsaktiviteterna som deltagarna utförde nu och tidigare. Vi 

kunde även urskilja vad som påverkade valen. Eftersom materialet innehöll beskrivningar av 

deltagarnas intressen, värderingar och deras egen uppfattning om deras utförandeförmåga. 

Enligt Kielhofner [19] är detta faktorer som påverkar vad människan söker genom sina 

fritidsaktiviteter. Denna analysmetod kändes naturlig för att studera vårt syfte. Vi tyckte att 

detta sätt gav en bra överblick över de områden som växte fram vid databearbetningen. 

Meningskoncentrering var ett bra sätt för att få fram data som var hanterbar och lättare att 

arbeta med.  

 

TILLFÖRLITLIGHET OCH FÖRFÖRSTÅELSE 

Tillförlitligheten kan testas genom att se till att deltagaren känner igen det som framkommit 

under datainsamlingen och att det stämmer överens med deras erfarenheter i ämnet [32]. Vi 

kontrollerade tillförlitligheten i deltagarens svar och verifierade vår tolkning genom att ställa 

ledande frågor [29]. T.ex. ”Så du brukar spela golf på din fritid?”  I datainsamlingen frågade vi 

deltagaren om vi hade förstått rätt. Genom att göra en sammanfattning av vad som 

framkommit under intervjun, kontrollerade vi tillförlitligheten i materialet och missförstånd 

kunde elimineras.  

 

Vi har skapat oss en förförståelse om begreppet fritidsaktivitet. Detta har även deltagarna, 

vilket kan förklara varför vissa aktiviteter inte tas upp under intervjuerna, då vissa av 

deltagarna inte ser det som en fritidsaktivitet. Matlagning är för vissa en aktivitet som de utför 

på sin fritid medan andra ser det mer som en del i de vardagliga aktiviteterna. Det kan då bli 

ett bristande resultat beroende på att vissa tar upp det som fritid medan andra inte gör det fast 

dem utför aktiviteten. Eftersom studien utgår från deltagarnas livsvärld, grundar sig resultatet 

på vad de tycker är fritidsaktiviteter.  
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RESULTATDISKUSSION 

Resultatet visar att utmaningen i aktiviteten, gemenskapen, den fysiska träningen, att vara 

självständig, få balans i vardagen, livssynen och rehabiliteringsteamet är faktorer som 

påverkar valet av fritidsaktivitet för deltagarna i denna studie. Detta resultat kan relateras till 

Norlings [20] tidigare forskning om skäl till utövandet av fritidsaktivitet. Resultatet kan även 

relateras till MOHO [26] där Kielhofner beskriver att människan attraheras av en 

fritidsaktivitet genom att ha positiva känslor för den. Dessa känslor uppstår t.ex. utifrån, 

gemenskapen, utförandeförmågan och den intellektuella och fysiska utmaningen i aktiviteten. 

 

Alla deltagare behöver anpassningar för att klara av sina fritidsaktiviteter. CMOP [9] 

beskriver att personen, omgivningen och utförandet är beroende av varandra. En förändring 

inom ett område påverkar automatiskt de andra. Det vanligaste är att anpassa aktiviteten eller 

att få hjälp av en annan person. Det är inte lika vanligt med anpassningar av den fysiska 

miljön. Detta kan bero på att när man anpassar miljön för att kompensera en 

funktionsnedsättning förändras ofta utförandet av fritidsaktiviteten. Vanan att utföra 

aktiviteten på ett speciellt sätt förändras, likaså förändras även våra värderingar och 

uppfattningen om oss själva som aktörer [19] genom att utförandet av fritidsaktiviteten 

förändras. Att det inte utförs lika mycket anpassningar i miljön runt en fritidsaktivitet kan 

även bero på att självständighet inom ADL prioriteras i första hand. Det läggs inte ner lika 

mycket resurser på anpassningar i miljön för att bli självständig i sin fritidsaktivitet. 

Utförandet av en fritidsaktivitet är ofta mycket komplext och det kan vara svårt att finna 

anpassningar som fungerar. Då kan det vara enklare att få hjälp av en annan person i 

fritidsaktiviteten. 

 

Det är viktigt att skapa och bevara sociala relationer, då detta minskar rädsla och ökar 

självtilliten [3]. Det framkom att gemenskapen med vänner och bekanta är viktigt för 

deltagarna. Vad fritidsaktiviteten består av behöver inte alltid vara av betydelse, utan den kan 

enbart vara en anledning till att träffa andra människor [9]. Vänner i samma situation har stor 

betydelse för deltagarna. De vill dela med sig av sina erfarenheter och hjälpa andra 

människor. Detta kan ha att göra med att deras syfte med fritidsaktiviteten är att de vill känna 

sig behövda och få uppskattning över de insatser de utför [9]. Eftersom majoriteten i vår 

studie inte arbetar och inte får den uppskattning och feedback av andra som ett arbete kan ge, 

behöver de hitta andra vägar till bekräftelse.  



 26 

 

Man behöver balans mellan arbete och fritid för att må bra [7]. Peloquin [10] menar att 

förändringar i rutiner och mönster i det dagliga livet har en stor effekt på människors liv. 

COPM beskriver att i aktivitetsutförandet ingår dagliga aktiviteter inom ADL, arbete och 

fritid [9]. I och med att många inte arbetar använder de sina fritidsaktiviteter för att få struktur 

och rutiner i vardagen. De organiserar tiden genom deras fritidsaktiviteter [26]. Det kan då 

vara olika hur man ser på begreppet fritidsaktivitet när man har ” fri tid”  hela dagen. 

Definitionen av fritidsaktivitet påverkas av faktorer i omgivningen [8]. De aktiviteter som 

kommit upp i resultatet utgår från deltagarnas syn på fritidsaktivitet. Det kan vara så att vissa 

av deltagarna ser en sysselsättning som en fritidsaktivitet medan andra ser de som ett arbete 

[9] och då framkommer inte denna aktivitet hos alla i resultatet. Även om alla utövar den. 

 

Det har blivit en ny vardag för alla deltagare i studien eftersom ingen av dem har samma 

arbete som förut. Det framkom att de kognitiva symptomen [3,5] var en anledning till att de 

inte längre kunde klara av sitt arbete. Några av deltagarna tog upp att de kunde ha svårigheter 

att minnas och att klara av den stress som de kunde utsättas för i sina arbeten. Dessa problem 

var ingenting som kom fram i förhållande till utövandet av deras fritidsaktiviteter. Därför har 

vi inte tagit upp det i resultatet. Att det inte framkom där kan bero på att de valde att utöva 

fritidsaktiviteter som de hade förmågan att klara av.  

 

Några deltagare tar upp att de inte fått någon tydlig hjälp av rehabiliteringsteamet när det 

gäller deras fritidsaktiviteter. Trots att fritidsaktiviteter är en central del av människas liv [12] 

och en del av arbetsterapi. Under vistelsen på en rehabiliteringsavdelning är ADL det 

viktigaste området att bli självständig i. Det kan vara stort nog och patientens fritidsaktiviteter 

kan komma i skymundan. En person som får en stroke kan ha många komplexa symtom (se 

figur 1). Detta gör att träningen inom ADL tar upp all tid och fritidsaktiviteterna kan glömmas 

bort och ses som inte viktiga i det tidiga rehabiliteringsstadiet. Två deltagare beskriver att de 

senare kontaktats av vuxenhabiliteringen. Tidigare forskning [35] beskriver att personer som 

drabbats av stroke behöver stöd under en längre tid, även efter att de kommit hem från 

sjukhuset. Vi tror att en vidare kontakt kan vara till fördel för fritidsaktiviteterna. Eftersom 

personen nu kommit hem och vet mer om den hjälp och stöd de behöver i sina 

fritidsaktiviteter. Detta kan vara svårt att veta i det tidiga skedet av rehabiliteringen. Höök [3] 

menar att det tydligt ska anges vem som har ansvaret för patientens uppföljning och det är 
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viktigt att patienten kallas till regelbundna återbesök. Risken är annars att fritidsaktiviteterna 

glöms bort hos dem som inte har någon fortsatt kontakt med t.ex. vuxenhabiliteringen.  

 

Arbetsterapi inriktar sig på aktiviteter som är meningsfulla för personen [25] och dennes 

intressen är mycket viktiga för rehabiliteringen. Det framkom under intervjuerna att vissa 

deltagare inte längre är intresserade av att fortsätta med de fritidsaktiviteter som de utförde 

innan stroken. Detta kan bero på att de nu har rörlighetsinskränkningar som påverkar 

utövandet och det är svårt att utöva aktiviteten på samma sätt som innan. Kielhofner [19] 

beskriver i MOHO att utförandet av aktivitet är ett komplext samarbete mellan våra motiv, 

vanor och förmågor. Eftersom personens vanor och förmågor är förändrade efter stroken tror 

vi att vissa fritidsaktiviteter inte känns lika lockande längre. 

 

En deltagare beskriver att han inte vet vad han ska utföra för fritidsaktiviteter. Den vanligaste 

orsaken till inaktivitet kan bero på att personen saknar förmågan, initiativkraft eller ork att 

aktivera sig [20]. Det kan även bero på okunskap om vad det finns för fritidsaktiviteter att 

utöva. Reed [17] och Dressner [12] tar upp att det är viktigt att arbetsterapeuten har kunskaper 

om olika former av fritidsaktiviteter och kan föreslå passande val av fritidsaktiviteter så att det 

tillfredställer patientens behov. Kielhofner [19] säger att fysiska nedsättningar och 

misslyckande i en aktivitet kan minska känslan av njutning. Han menar även att anpassningar 

som är nödvändiga för utförandet av fritidsaktiviteten kan påverka den negativt [19]. Detta är 

mycket viktigt som arbetsterapeut att ha i åtanke. Alla anpassningar som görs kring en 

fritidsaktivitet förändrar även utförandet av den. Det kan då vara lätt att aktiviteten mister sin 

charm för utövaren. Kielhofner [19] tar upp att människan vill tillbaka till sina gamla vanor 

och roller. I denna studie framgår att flera personer inte vill utföra sina gamla fritidsaktiviteter 

på grund av sitt funktionshinder. Detta kan bero på att utförandet har förändrats kraftigt och 

de kan inte längre nå upp till samma resultat som tidigare. Vilket reducerar njutningen i 

fritidsaktiviteten.  

 

KONKLUSION 

Viktiga faktorer för vad som påverkar valet av fritidsaktiviteter hos deltagarna i denna studie 

är utmaningen i aktiviteten, gemenskapen, den fysiska träningen, att vara självständig och att 

få balans i vardagen. Livssynen och rehabiliteringsteamet har också en betydelse för 

deltagarnas utövande av fritidsaktivitet. Fritidsaktiviteterna har förändrats efter insjuknandet 
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på så sätt att anpassningar måste utföras. Att anpassa fritidsaktiviteten eller att få personligt 

stöd är vanligare hos deltagarna än att anpassningar utförs i den fysiska miljön.  

 

I denna studie framkom att fritidsaktiviteter är viktigt för välmåendet. I rehabiliteringen kan 

fritidsaktiviteter komma i andrahand efter ADL. Därför är uppföljning mycket viktigt för att 

fånga upp fritidsaktiviteterna så att de inte glöms bort. För de som inte arbetar är 

fritidaktiviteterna betydelsefulla för att få struktur på vardagen. Det är genom dessa aktiviteter 

som balans skapas. Slutligen har vi genom denna studie insett att det är viktigt att se personen 

här och nu. Som arbetsterapeut kan man inte enbart utgå från personens tidigare intressen och 

värderingar eftersom dessa är föränderliga. 
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      Bilaga 1 
 
Örebro Universitet    Datum 
Hälsovetenskapliga institutionen 
Arbetsterapiprogrammet 
 
Förfrågan om deltagande i examensarbete 
Vi är två arbetsterapeutstudenter som studerar på Örebro Universitet och skriver 
examensarbete under våren 2006. Vi är båda intresserade av strokerehabilitering och vill 
genom vår studie få ett inifrånperspektiv om stroke och fritidsaktiviteter.  
 
Du tillfrågas härmed om du är villig att delta i vår studie.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka vad som påverkar valet av fritidsaktiviteter hos 
personer med stroke. Syftet är även att beskriva om och på vilket sätt fritidsaktiviteterna har 
förändrats efter insjuknandet. 
 
Forskning visar att deltagande i fritidsaktiviteter kan ha positiv påverkan på den fysiska och 
psykiska hälsan samt livskvalitén. Arbetsterapeuten ska använda sig av patient-centrerad 
rehabilitering och med det menas att de ska fokusera på alla aktiviteter som är meningsfulla 
för patienten, inklusive fritidsaktiviteter. För att uppnå detta behöver arbetsterapeuterna ha en 
bättre förståelse för fritidsaktiviteternas påverkan på livskvalité hos en person med 
funktionshinder. Tidigare studier visar att det behövs ett större fokus på fritidsaktiviteter inom 
den arbetsterapeutiska rehabiliteringen. 
 
Om du väljer att deltaga kommer vi att vilja träffa dig för en intervju som beräknas ta cirka 1 
timme. Intervjun kommer att spelas in på band och ligga till grund för vår resultatredovisning. 
Deltagandet innefattar endast ett intervjutillfälle, men vid eventuella oklarheter kan ett 
ytterligare möte behövas.  
 
Ditt deltagande kommer att vara konfidentiellt då uppgifterna kodas. Deltagandet är frivilligt 
och du har möjlighet att när som helst avbryta utan att ange några skäl.   
 
Vid eventuella frågor kan ni kontakta oss. 
Med vänliga hälsningar 
 
Elin Lagerstedt   Anna-Karin Crona 
Tel: xxxxxxxx   Tel: xxxxxxxx 
Mobil:xxxxxxxx   Mobil: xxxxxxxx 
E-postadress          E-postadress  
 
Handledare: 
Ulrika Klingvall, Arbetsterapeut USÖ 
Tel: xxxxxxxx 
E-postadress  
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Bilaga 2 

Intervjuinnehåll till deltagare 
 
 
 
 

Dina fritidsaktiviteter nu och tidigare… 
 
 
Valet av fritidsaktiviteter… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tack för din medverkan! 
Elin och Anna-Karin 
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      Bilaga 3 

Informerat samtycke 
 
Jag har läst igenom informationsbrevet och är medveten om vad mitt deltagande i denna 
studie innebär. Mitt deltagande är frivilligt och jag kan när som helst avbryta utan att ange 
orsak. 
 
 
Genom min underskrift samtycker jag till att deltaga i studien. 
 
 
 
_______________    _________________________ 
Datum     Deltagarens underskrift           
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Bilaga 4 

Intervjuguide 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vad som påverkar valet av fritidsaktiviteter hos 
personer med stroke. Syftet är även att beskriva om och på vilket sätt fritidsaktiviteterna har 
förändrats efter insjuknandet. 
 
 

- Hur gammal är du?  
- Hur många personer ingår i ditt hushåll?  
- Hur längesedan var det som du insjuknade? När kom du hem? 
- Har du något arbete? 

 
 
- Kan du berätta för  mig om vad du gör  på din fr itid?     
 
- Kan du beskriva hur det går till när du….  
- Hur upplever du……. 
- Vad är det i aktiviteten som lockar/intresserar/är roligast… 
- Gör du det tillsammans med någon eller gör du det ensam? 
- Hur känns det… innan/undertiden/efter fritidsaktiviteten? 
- Hjälpmedel? 
- Ser dina fritidsaktiviteter olika ut beroende på vilken årstid det är? 
- Kan du säga något mer om… 
- Har du fler exempel… 
 
- Kan du beskr iva hur  din fr itid såg ut innan du insjuknade?  
 
- Har dina fritidsaktiviteter förändrats? 
- Har du provat på nya aktiviteter?  
- Hur kom det sig….? 
 
 
- Hur  kommer det sig att du ägnar  din fr itid åt….?   (faktorer) 
 
- Vad var det som gjorde att du började med det….? 
- Kan du beskriva vad det är som gör att du inte har kvar dina tidigare fritidsaktiviteter? 
- På vilket sätt har rehabiliteringen bidragit till utförandet av fritidsaktiviteter? 
 
Uppföljning 
Har jag förstått dig rätt… 
Du menar alltså… 
Så du brukar utföra/göra…. 
 
 
 
 


