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Sammanfattning: Matlagning är för de flesta en aktivitet som utförs varje dag. Det är en 
aktivitet som påverkas vid funktionsnedsättning på grund av Reumatoid Artrit (RA). Kan inte 
personen med RA vara aktiv i matlagningen så kanske hon/han vill vara delaktig i denna 
aktivitet.  
Denna studie såg aktivitet och delaktighet enligt Model of Human Occupation (MOHO). 
Aktivitet är beroende av det vi vill, kan och gör. Aktivitet möjliggörs eller begränsas av social 
och fysisk miljö. Att vara aktiv innebär att kunna utföra aktiviteten. Delaktighet innebär att 
vara engagerad i en aktivitet som personen vill och behöver göra. Genom att miljön anpassas 
kan personen vara delaktig trots att kroppsfunktioner att utföra inte finns.  
Arbetsterapeuter vill främja aktivitet och delaktighet genom ledskydd. Ledskydd innefattar 
hjälpmedel, ledbesparande arbetssätt, ortoser och anpassning av miljön. De arbetar med 
aktivitet som medel och som mål.  
Syftet med studien var att beskriva hur kvinnor med RA upplever sin möjlighet att vara aktiva 
och delaktiga i vardagsaktiviteten matlagning. Vi ville också studera hur hjälpmedel, 
ledbesparande arbetssätt och ortoser användes i matlagningssituationen.   
Sex kvinnor, med högt HAQ-värde (medelvärde 2,5), boende i två kommuner i mellersta 
Sverige, deltog i halvstrukturerade intervjuer. Frågor ställdes om hur kvinnorna praktiskt kan 
utföra matlagningen, om vilja, vanor, värderingar och miljö. Frågor ställdes också om 
hjälpmedel, ledbesparande arbetssätt och ortoser. Aktiviteten matlagning var definierad 
utifrån ADL-taxonomin och bestod av fem delaktiviteter. Dessa delaktiviteter bildade teman 
som materialet från intervjun sorterades in under. Ytterligare ett tema framträdde vid analysen 
av materialet. Det var tema matlagning. Där samlades material från intervjuerna, som hörde 
till hela aktiviteten.  
Alla intervjuer spelades in på band, transkriberades och kodades.  
Resultatet visade att kvinnorna upplever sig vara aktiva och delaktiga i vissa delar av 
matlagningen. Detta var möjligt med hjälp av ledbesparande arbetssätt, hjälpmedel och den 
fysiska - och sociala miljön. Också kvinnans inre egenskaper som till exempel tålamod och 
problemlösande egenskaper påverkade aktivitet och delaktighet. 
 
Sökord: Reumatoid artrit, Arbetsterapi, Dagliga livets aktiviteter, Miljö, Delaktighet 



    
 
   

 
 

 

 
 

 
Förord 
 
Författarna vill ge ett stort tack till deltagarna i studien som ställde upp och svarade på våra 
frågor, vilket gjorde den här studien möjlig.  
Vi vill också tacka arbetsterapeuterna och verksamhetschefen på Reumatologmottagningen, 
för tips och hjälp vid urval. 
Slutligen vill vi ge ett stort tack till vår handledare Helén Jacobsson, för all tid och den hjälp 
som hon har givit oss. 
 
 
Cecilia & Ann-Christine 
2007-05-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
   

 
 

 

 
 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

BAKGRUND ........................................................................................................................1 

AKTIVITET OCH DELAKTIGHET .............................................................................................1 
REUMATOID ARTRIT (RA) ...................................................................................................2 
SWEDISH VERSION OF THE STANFORD HEALTH ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (HAQ)...........2 
BEHANDLINGEN AV RA .......................................................................................................2 
ARBETSTERAPEUTISK BEHANDLING......................................................................................3 

Ledskydd.........................................................................................................................3 
Aktivitet ..........................................................................................................................5 

ADL-TAXONOMIN ...............................................................................................................6 
PROBLEMFORMULERING ......................................................................................................6 

SYFTE ..................................................................................................................................7 

METOD ................................................................................................................................7 

URVAL ................................................................................................................................7 
Urvalsgrupp ...................................................................................................................8 

ETIK....................................................................................................................................8 
DATAINSAMLING .................................................................................................................9 

ADL-taxonomin ..............................................................................................................9 
Mind-map .....................................................................................................................10 
Intervjuguide ................................................................................................................10 

ANALYS AV DATA..............................................................................................................11 

RESULTAT ........................................................................................................................12 

MATLAGNING....................................................................................................................12 
Planering......................................................................................................................15 
Fram- och undanplockning ...........................................................................................16 
Beredning .....................................................................................................................17 
Tillagning .....................................................................................................................17 
Dukning och diskning ...................................................................................................18 

SLUTSATS .........................................................................................................................19 

DISKUSSION .....................................................................................................................20 

METODDISKUSSION ...........................................................................................................20 
RESULTATDISKUSSION.......................................................................................................23 

REFERENSLISTA.............................................................................................................27 

 
Bilagor 
Bilaga 1 Brev till verksamhetschef 
Bilaga 2 Brev till deltagare 
Bilaga 3 Brev till exkluderad deltagare 
Bilaga 4 Interjvuguide 
Bilaga 5 Mind-map



    
 
   

 
 

 

  1
 
 

BAKGRUND 

 
Att drabbas av Reumatoid Artrit (RA) och de funktionsnedsättningar det för med sig, innebär 

ofta stora problem i vardagens aktiviteter. Matlagning är en av flera aktiviteter som blir 

påverkad när lederna smärtar och deformeras. Matlagning är för de flesta en aktivitet som 

utförs varje dag. Att ha rollen som den som lagar mat i familjen är en del av personens 

identitet (1). 

 

Aktivitet och delaktighet 

Model of Human Occupation (MOHO) är en referensram som kan användas av 

arbetsterapeuter. Den säger att vårt aktivitetsutförande är beroende av vilka motiv för aktivitet 

som vi har, de vanor vi har byggt upp genom åren och de förmågor som vi besitter. Förmågan 

till aktivitet formas utifrån det personen vill och behöver göra och som kroppen kan utföra 

tillsammans med den miljö som aktiviteten sker i (1). 

Denna referensram menar att miljön (fysisk, social) kan vara antingen tillåtande eller 

begränsande och den formas av den kultur vi lever i (1).  

Aktivitetsområden är enligt MOHO arbete/skola, fritid/lek och ADL (1).  

 

Med delaktighet menar MOHO att om en person är engagerad i en vardagsaktivitet som 

han/hon vill och behöver göra för att må bra, så är personen delaktig.  Engagemanget behöver 

inte vara att praktiskt kunna utföra aktiviteten utan det är en subjektiv upplevelse. Det utgår 

från vad individen vill och behöver vara delaktig i (1, 2). Hur miljön ser ut kring aktiviteten är 

viktig för att personen skall kunna vara engagerad (1).  

 

MOHO ser således delaktighet som att individen vill vara engagerad i aktiviteten som han/hon 

behöver göra men kanske inte praktiskt kan utföra (1). Den sociala miljön kan vara anpassad 

så att det finns någon som hjälper till med utförandet av hela aktiviteten eller delar av den. 

Den fysiska miljön kan vara anpassad så att det till exempel finns ramper för att komma in i 

affärer med rullstol och tala om för den som assisterar med handlingen vad man vill ha 

handlat. 

 

För att vara aktiv krävs att personen har kroppsliga förmågor att praktiskt kunna utföra 

aktiviteten. För att vara delaktig så är personen engagerad i en aktivitet som hon/han inte 

nödvändigtvis kan utföra praktiskt (1).  
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Reumatoid Artrit (RA) 

RA är en systemisk, kronisk inflammatorisk ledsjukdom som ger svullnad, smärta och stelhet. 

Att sjukdomen är systemisk innebär att många olika organ i kroppen kan drabbas till exempel 

njurar och ögon. Lederna försvagas och kan deformeras. Intilliggande strukturer som muskler, 

senor och ben påverkas och därigenom påverkas rörelseapparaten. RA ger allmänsymtom som 

t ex trötthet, anemi (blodbrist) och viktminskning (3).  

 

Debuten av sjukdomen är vanligast i åldrarna 40-60 år och drabbar framförallt kvinnor. Vilka 

leder som först angrips varierar men det är vanligt att perifera leder i händer och fötter angrips 

tidigt, när debuten är i vuxen ålder ( 3). 

Ledinflammationen kan komma och gå i olika långa skov eller den kan avancera kontinuerligt 

(4). 

 

Swedish version of the Stanford Health Assessment Questionnaire (HAQ)  

Swedish version of the Stanford Health Assessment Questionnaire (HAQ) är ett instrument 

speciellt utformat för reumatiska sjukdomar. Det utvärderar funktionsnivå, sjukdomens gång 

och utfallet av behandlingar. HAQ formuläret besvaras av patienten själv och det tar 5-10 

minuter att svara på. Formuläret innehåller 20 frågor uppdelade på 8 kategorier. Dessa 

kategorier är: påklädning och omvårdnad, uppresning, ätande, gående, hygien, räckvidd, 

grepp och andra aktiviteter.  Svarsalternativen är: utan svårighet (p=0), viss svårighet (p=1), 

stor svårighet (p=2) och kan inte göra (p=3). Behöver personen hjälpmedel eller en annan 

persons hjälp sätts (p= 2). HAQ-värdet beräknas genom att summera poängen för de olika 

kategorierna och dividera med antalet kategorier som är besvarade. Ett medelvärde mellan 0-3 

räknas fram (5). Ett lågt medelvärde innebär inga eller små problem medan medelvärde >2 

innebär betydande funktionsnedsättningar (6). Instrumentet är reliabilitets och validitetstestat 

(5). 

 

Behandlingen av RA 

Personer med RA behandlas av många yrkesgrupper inom vården. En del av behandlingen är 

smärtlindring och medicinering (3). En studie av Klareskog et al (7) har gjorts i Europa och 

Australien där en kombination av läkemedlen metotrexat och etanercept har testats. Testen 

vill se om dessa i kombination påverkar sjukdomsaktiviteten hos patienter med RA. Resultatet 

visar att kombinationen både bromsar och läker ledskadan hos patienter med RA mycket 
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bättre än preparaten gör var för sig. Enligt forskarna är detta ett steg mot att åstadkomma 

lindring och läkning av skadade leder hos reumatiker (7).  

 

Kirurgiska ingrepp förekommer också som t ex proteskirurgi (artroplastik) och steloperationer 

(artrodes).  

 

Sjukgymnastik och att lära dagliga träningsprogram för att mjuka upp och bibehålla 

ledrörligheten är också en viktig del i behandlingen. En annan viktig del är den 

arbetsterapeutiska behandlingen (3). 

 

Arbetsterapeutisk behandling 

Arbetsterapeuter behandlar med handträning, lär ut ledbesparande arbetssätt för vardagens 

aktiviteter, förskriver hjälpmedel och provar ut/tillverkar ortoser (8). Allt detta för att skydda 

lederna och samtidigt se till att personen kan vara aktiv.  

 

En vanlig behandling för patienter med RA är paraffinbad. Det har en övergående 

smärtlindrande och uppmjukande effekt (9).  

  

Ledskyddskurser är en form av patientundervisning som bedrivs i grupp. Gruppen leds av 

läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. Arbetsterapeutens lär ut sådant 

som kan underlätta i vardagssituationen till exempel avlastande arbetssätt, rörelseövningar 

och hjälpmedel (10). Studier visar dock att patienten är mer benägen att ta till sig tips och råd 

vid individuell information när han/hon kanske är redo för det (6). 

 

Ledskydd 

Arbetsterapeuter arbetar efter en biomekanisk modell, gentemot personer med RA. Den går ut 

på att förebygga deformitet, bibehålla och återuppbygga existerande rörelsekapacitet och 

kompensera för begränsad rörelse, styrka och uthållighet. Genom att träna funktioner isolerat 

eller i aktivitet, att använda ortoser och hjälpmedel, att använda alternativa arbetssätt och 

genom att anpassa miljön så kan gapet mellan funktionsnedsättningen och kravet från 

aktiviteten minskas (11).   
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Biomekaniska modellen menar att aktivitet byggs upp av funktioner som i sin tur byggs upp 

av muskuloskeletala kapaciteter. Kroppen är designad att utföra rörelse och därigenom vara 

aktiv. (11).  

 

När det gäller funktioner så är det framförallt handens funktioner som till exempel att hålla 

och gripa som arbetsterapeuten riktar in sig på (4). Arbetsterapeuter mäter musklernas styrka 

och uthållighet och graden av rörelseomfång i leder. De utformar program för att träna detta 

(11).  

 

Arbetsterapeuter arbetar efter biomekaniska principen för ledskydd ( 8) och vill fördela 

belastningen på flera leder och på de stora lederna istället för på de små (12).  

Att använda långa hävarmar utanför kroppen och korta nära kroppen ökar kraften och skyddar 

leder. Detta ger mer kraft vid påverkan på föremål utanför kroppen och är en del av 

biomekaniken (13).  

 

Ledbesparande arbetssätt är att förstå och använda den biomekaniska principen vid planering 

och utförandet av en aktivitet. Balansen mellan aktivitet och vila är en viktig del i 

ledbesparande arbetssätt (12). 

 

I köket visar sig det ledbesparande arbetssättet genom placeringen av porslin och matvaror. 

Det skall vara lätt att nå. Tyngden på grytor och kastruller tas också i beaktning när ny 

utrustning köps in. Kanske väljs grytor med två handtag för att personen skall kunna använda 

båda händerna för lättare hantering av grytan (13). 

 

Hjälpmedel är en del i ledskyddet. Med hjälp av förstorade grepp, universalgrepp eller tänger 

minskas trycket på små, smärtsamma leder. Inom matlagningen finns många små hjälpmedel 

som är till nytta för patienter med RA. Exempel är griptången, sax och plocktång med 

fjädrande grepp, burköppnare, antihalkmatta, potatisskalare med förstorat grepp, osthyvel och 

knivar med vinkelställt skaft (9). 

 

Ortoser för händerna kan tillverkas av arbetsterapeuten. De tillverkas i plast som går att forma 

efter uppvärmning. Det finns också prefabricerade ortoser som kan vara både stumma och 

elastiska.   
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Ortoser kan användas i preventivt syfte för att motverka kontrakturer och bibehålla 

rörligheten. Den typen är ofta dynamiska vilket betyder att de är konstruerade så att de drar 

från kontraktionsriktningen (14, 15).En ortos kan också vara statisk, vilket innebär att de är 

stabiliserande, ger avlastning åt leden vilket kan lindra vid smärta (15). 

Det är viktigt att användaren vet varför ortosen skall användas. Den skall vara behaglig och 

lätt att använda. Den ska passa användaren och sitta bra. Handen skall kunna vara aktiv i de 

leder som inte behöver stabiliseras. Ibland behövs stabilisering åt handleden och ibland också 

åt MCP-leder eller andra småleder i handen/fingrarna (12, 15). 

 

Miljön i hemmet och på arbetsplatsen anpassas av arbetsterapeuter (16) och de utgår även här 

ifrån tankar från det biomekaniska synsättet. Anpassningen skall minska avståndet mellan 

personens muskuloskeletala utförandekapacitet och de krav som aktiviteten har (11).  

 

Arbetsterapeuter gör hembesök för att bedöma om det finns behov av att bostadsanpassa (12).  

Även uppföljning efter behandling kan ske vid ett hembesök. Kommunen kan efter prövning 

hjälpa till att bostadsanpassa i hemmet. Köket kan anpassas genom att installera höj- och 

sänkbara bänkar och skåp och utdragbara backar i skåp (9).  

 

Aktivitet  

Arbetsterapeutisk behandling till personer med RA går förutom ledskydd ut på aktivitet. I 

etisk kod för arbetsterapeuter finns sju antaganden om människans natur, hälsa och aktivitet. 

Ett antagande är att människan är aktiv och utvecklingsbar, ett annat antagande är att 

människan kan påverka sin hälsa genom aktivitet och handling (17). I arbetsterapeutisk 

behandling syns detta genom att aktivitet är både medel och mål i behandlingen. 

 

Arbetsterapeuter gör aktivitetsanalyser för att identifiera vilka funktioner som en aktivitet 

innehåller. Genom att göra dessa analyser så kan funktioner tränas i meningsfulla aktiviteter 

och aktivitet blir ett medel i behandlingen (18).  

 

Aktiviteter utförs i olika aktivitetsmiljöer. De miljöer arbetsterapeuter inriktar sig på är 

hemmet, arbetsplatsen och fritiden (3).  
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 ADL-taxonomin 

Arbetsterapeuter mäter aktivitetsförmåga i de dagliga vardagsuppgifterna som till exempel 

personlig hygien och matlagning. Att mäta aktivitetsförmågan ger också en bild av hur 

patienten kommer att klara sig efter utskrivning från sjukhus och för att hitta lämplig 

boendeform. Att använda ett mätinstrument ger underlag för kliniska beslut. Instrument 

används för att göra en bedömning och sätta mål för behandling (19). 

ADL-taxonomin är ett utvecklat instrument som beskriver en persons aktivitetsförmåga och 

omfattar tre begreppsnivåer: Aktivitetsområde, aktivitet och delaktivitet (20).  

 

I dagsläget finns ingen gemensam begreppsapparat för ADL-bedömning trots att aktivitet är 

det mest centrala begreppet inom arbetsterapi (20).  

ADL-taxonomin är ett försök att skapa ett gemensamt språk som kan användas av 

arbetsterapeuter i den kliniska verksamheten (19).  

 

Problemformulering 

RA slår olika från person till person. Hos cirka hälften av de drabbade så leder sjukdomen till 

betydande invaliditet och allvarlig funktionsförlust (3). Den nedsatta funktionsförmågan leder 

till nedsättning i personens aktivitetsförmåga. De drabbades vardagliga aktiviteter påverkas, 

till exempel matlagningen (1). Arbetsterapeuter vill genom sin behandling vara ett stöd för att 

personen med RA skall kunna vara så aktiv som möjligt utifrån sin funktionsförmåga.  

 

Aktivitet och delaktighet kan definieras på olika sätt. Vår studie vill beskriva hur de personer 

som är med i vårt urval upplever sina möjligheter att vara aktiva och delaktiga, utifrån hur 

MOHO definierar aktivitet och delaktighet (1). 

 

En studie gjord av Malcus-Johnson et al (6) visar att hjälpmedel kan uppfattas som 

nödvändiga av vissa patienter, men av andra patienter som något som kan väljas bort. Samma 

studie visar att ortoser används i olika omfattning, en del använder dem hela dagen eller 

natten och andra använder dem bara vid speciella tillfällen, då de behöver extra stöd. Studien 

visar också att de flesta tycker att det är viktigt att hitta strategier för att klara av sin situation 

och att använda ledbesparande arbetssätt.  

 

Hur hjälpmedel, ortoser och ledbesparande arbetssätt används av personer som har höga 

HAQ-värden och därigenom betydande funktionsnedsättning är av intresse för vår studie.  
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SYFTE 

 

Syftet är att beskriva hur kvinnor med RA upplever sin möjlighet att vara aktiva och delaktiga 

i vardagsaktiviteten matlagning. Vi vill också studera hur hjälpmedel, ledbesparande 

arbetssätt och ortoser används i matlagningssituationen.   

 

METOD 

 

Urval  

Genom kontakt med arbetsterapeuter på arbetsterapin på Reumatologmottagningen fick 

författarna förslag på HAQ-registret som urvalsmetod. Tillstånd att använda HAQ-registret 

söktes hos verksamhetschefen på Reumatologmottagningen (Bilaga 1).  

 

Inklusionskriterier vid urval var: 

– kvinnor  

– högt HAQ-värde 

– boende i närliggande kommuner  

 

Ett högt HAQ-värde (HAQ > 2.0) visar på stora funktionsnedsättningar och det var kvinnor 

med dessa funktionssvårigheter som författarna ville intervjua (6).  

 

Verksamhetschefen ringde elva personer för att få deras medgivande om att lämna ut namn, 

adress och telefonnummer. En person ville inte delta och en annan exkluderades på grund av 

att matlagning inte utfördes i dagsläget.  

 

Listan som författarna fick innehöll nio personer med de högsta HAQ-värdena i registret. Det 

var åtta kvinnor och en man. Ursprungligen var vi intresserade av en jämförelse mellan män 

och kvinnor, vilket stod med i brevet till verksamhetschefen (Bilaga 1). På grund av att det 

bara var en man på listan frångick vi dock detta och mannen exkluderades från urvalet.  

 

Ett introduktionsbrev skickades ut till sex kvinnor där vi informerade om studien och dess 

syfte (Bilaga 2).  
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Inom fem dagar tog författarna kontakt med kvinnorna per telefon för att boka tid och plats 

för intervju. En av dessa sex tackade nej, varför ytterligare ett brev skickades till nästa person 

på HAQ-listan.  

 

Författarna föreslog att intervjun skulle utföras i kvinnornas hem. Reumatologmottagningen 

var en alternativ intervjuplats. Fyra intervjuer gjordes i kvinnornas hem och två utfördes på 

Reumatologmottagningen.  

 

Vi slutade intervjua fler kvinnor efter sex intervjuer. Detta ledde till att en kvinna 

exkluderades från urvalet. 

 

Ett brev skickades ut till kvinnan och mannen som blivit tillfrågade att delta i studien men 

som sedan inte togs med i urvalet (Bilaga 3). 

 

Urvalsgrupp 

Kvinnorna vi intervjuat var alla i medelåldern eller äldre. De bodde i två kommuner i 

mellersta Sverige. De hade hjälp hemma av make, sambo eller barn. En kvinna hade personlig 

assistent och en hade ingen regelbunden hjälp. De sex kvinnorna hade alla högt HAQ-värde 

(medelvärde= 2,5) och därigenom matchade de inklusionskriteriet. 

  

Etik 
Listan med deltagare innehöll en man och för att han inte skulle bli igenkänd exkluderades 

han från urvalet. Då tiden blev knapp gjordes sex intervjuer trots att sju kvinnor och en man 

var tillfrågade. Ett brev med en förklaring att någon intervju ej skulle bli på grund av att vi 

intervjuat klart, skickades ut till kvinnan och mannen som exkluderats. Detta för att de inte 

skulle vänta på samtal från oss (Bilaga 3).  

 

Varje deltagare tilldelades en kod som har används för att märka band och utskrifter.  

Band och utskrifter förstördes efter det att uppsatsen godkänts.  
 

Muntligt samtycket om deltagande har erhållits från kvinnorna. 

 

Verksamhetschefen på Reumatologmottagningen har av författarna skriftligen tillfrågats om 

möjlighet att få använda HAQ-registret som urval (Bilaga 1). Han valde av etiska skäl att 
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själv kontakta potentiella deltagare i urvalet för att få ett godkännande om utlämnande av 

personuppgifter. Detta för att de inte skulle känna sig utlämnade. Han är utöver författarna 

den enda som vet vilka nio personer som blivit tillfrågade att delta i studien. Han vet däremot 

inte vilka sex personer som ingår i studien, om de inte själva väljer att berätta. 

 

Skriftlig information om intervjuförfarande och syfte skickades till kvinnorna i ett 

introduktionsbrev innan intervjutillfället (Bilaga 2).  Brevet gav också tydlig information om 

frivillighet att delta i studien. Deltagande eller inte deltagande i studien skulle inte påverka 

deras relation med Reumatologmottagningen. All denna information har också upprepats vid 

telefonkontakt och vid intervjutillfället.  

 

Information om syfte och intervjuförfarande fanns också med i brevet till verksamhetschefen 

på Reumatologmottagningen (Bilaga 1). 

 

Formuleringen av syftet ändrades efter det att introduktionsbrevet skrevs till kvinnorna 

(Bilaga 2). Detsamma gällde brevet till verksamhetschefen (Bilaga 1).  Men andemeningen i 

syftet var den samma. 

 

Datainsamling 

Studien var kvalitativ. En intervju som var deskriptiv och halvstrukturerad (21) utfördes med 

sex kvinnor. Vi visste vad det var vi ville veta och ställde frågor utifrån det.  

Frågorna i intervjuguiden var utformade för att fånga in aktivitet och delaktighet enligt 

MOHO (1). Vi ställde också frågor om hur ledbesparande arbetssätt, hjälpmedel och ortoser 

användes. Frågorna delade upp aktiviteten matlagning i delaktiviteter efter ADL-taxonomins 

definition av matlagning (20).   

 

ADL-taxonomin 

Författarna valde att studera aktiviteten matlagning definierad utifrån ADL-taxonomin. Här 

definierades begreppet matlagning som fem delaktiviteter. Dessa delaktiviteter var planering, 

fram- och undanplockning, beredning, tillagning, dukning och diskning (20). Denna definition 

av aktiviteten matlagning valdes för att den är vedertagen och används av arbetsterapeuter i 

olika verksamheter.  
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Mind-map 

Utifrån ADL-taxonomins definition av matlagning (20) skapades en mind-map som användes 

för att ge kvinnorna en bild av vilka samtalsämnen intervjun skulle innehålla (Bilaga 5). Den 

gav kvinnorna ett stöd i sin berättelse och gav oss något att konkret peka på när vi behövde 

föra tillbaka kvinnorna i samtalet. Begreppet beredning ändrades till förberedelser i mind-map 

för att det är ett mer lättförståligt ord. Syftet med mind-map förklarades för deltagarna före 

intervjun. 

 

Intervjuguide 

En intervjuguide konstruerades som innehöll fem teman (Bilaga 4). Dessa teman var de fem 

delaktiviteter matlagning består av enligt ADL-taxonomins definition (20). I guiden fanns en 

huvudfråga och fem följdfrågor. Huvudfrågan var, ”Kan du berätta hur du gör när du ska laga 

mat?”. Med den frågan ville vi få kvinnorna att berätta och beskriva. Följdfrågan under varje 

tema förde in samtalet på den aktuella delaktiviteten, om huvudfrågan uppfattades som svår 

att berätta om. För detta användes också mind-map (Bilaga 5). Under varje tema fanns också 

fem punkter. Dessa punkter var ledbesparande arbetssätt, hjälpmedel, ortoser, fysisk och 

social miljö och delaktighet. De fem punkterna fanns med som ett stöd för oss att ställa frågor 

om detta om inte kvinnorna svarade på detta i huvudfrågan eller följdfrågorna 

 

Genom att studien ser aktivitet och delaktighet genom MOHO så ställdes de två första 

frågorna i intervjuguiden för att fånga in kvinnornas vanor och värderingar gällande 

matlagning. Den tredje frågan ville föra fram den sociala miljön runt kvinnan, om hon har 

make och/eller barn.  

 

Punkten delaktighet som fanns under varje tema påminde oss om att ställa frågor om vad 

kvinnorna ville och vilka vanor de hade gällande matlagning.  

 

Punkten fysisk- och social miljö som fanns under varje tema påminde oss om att ställa frågor 

om detta för att fånga in hur miljön såg ut då den enligt MOHO är en komponent för 

aktivitetsförmåga och delaktighet.  

 

En annan del av aktivitetsförmågan var vad kvinnorna praktiskt kan göra och det fångade 

huvudfråga och de fem följdfrågorna in (1).  
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Intervjuguidens huvudfråga och följdfrågor var öppna frågor som öppnade upp för att den 

intervjuade skulle berätta om sin situation. Efterföljande frågor följde upp det som berättades.  

 

Tolkningen började redan under intervjun och författarna har använt tolkande frågor (21). Vi 

ville genom att ställa frågan ”Har jag förstått dig rätt när du säger att…”? tolka och verifiera 

det kvinnorna berättade. 

 

Varje intervju tog cirka en timme och spelades in på band.  

 

Analys av data.  

Båda författarna har deltagit i alla intervjuer men transkribering har gjorts av tre intervjuer 

var. Texterna lästes igenom ett antal gånger för att ge helheten. Det som var oväsentligt för 

studiens syfte plockades bort, till exempel när patienten svävade ut om sjukdomar och sådant 

som inte hörde till matlagningen. Det kvarvarande var det som var relevant för aktiviteten 

matlagning utifrån intervjuguiden (Bilaga 4). Detta material omfattade 32 sidor transkriberad 

text. 

 

Genom att färglägga texten som återstod i olika färger, kunde materialet sorteras in under de 

olika teman som fanns i intervjuguiden (Bilaga 4). Dessa teman var planering, fram och 

undanplockning, beredning, tillagning och dukning och diskning. Under varje tema samlades 

intervjumaterial om vilja, vanor, värderingar, ortoser, ledbesparande arbetssätt, hjälpmedel, 

delaktighet och miljö som var förknippat med det aktuella temat.  

 

Vi märkte efter hand som arbetet fortskred att allt av intresse inte kunde fångas in under givna 

tema, utan hörde mer till aktiviteten som helhet. Detta skapade ytterligare ett tema: 

matlagning. Det var ett övergripande tema där intervjumaterial samlades om vilja, vanor, 

värderingar, ortoser, ledbesparande arbetssätt, hjälpmedel, delaktighet och miljö som hörde 

till aktiviteten matlagning i stort.  

 

Alla sex intervjuer har behandlats av båda författarna enligt detta förfarande. Eventuella 

olikheter har diskuterats och jämförts med originalmaterialet och med studiens syfte.  

 

Studien ville förstå och beskriva vad de intervjuade berättade och försökte inte förklara eller 

bygga teorier. Den intervjuade sågs som informant/vittne om sin livssituation (21). 
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RESULTAT 

 
Matlagning 

Vanor gällande matlagningen förändras för hela familjen på grund av kvinnans RA. Alla 

kvinnor har stått för matlagningen i hemmet genom åren. I de familjer där kvinnan är gift eller 

sambo så ökar mannens ansvar för matlagningen allt efter som kvinnans funktioner försämras. 

Det gäller i de flesta hushållen.  

 

Värderingar förändras i varierande omfattning.  Vissa kvinnor håller fast vid sin roll som den 

som lagar mat men andra tycker att det är stimulerande med samarbete i köket.  Ett par kallar 

det ”teamwork”. Mannen har inte större ansvar i samma utsträckning om kvinnan har 

assistent eller barn som hjälper till med matlagningen.  

 

Kvinnan som har personlig assistent uttrycker sin delaktighet i matlagningen genom dessa ord 

”det är skönt att ha personliga assistenter så kan jag vara i min roll”. Hon har alltid stått för 

matlagningen och mannen har skött det som tillhör hans uppgifter. Hon anser att det är en bra 

lösning med assistent. Det gör att hon och mannen har kvar sina roller och hon behöver inte 

känna att hon är beroende av honom eller att han är tvungen att släppa sitt för att ta hand om 

henne.  

 

De flesta kvinnor uppger att de är intresserade av matlagning. Någon säger att det kanske inte 

är ett intresse, men att matlagning tidigare varit en av hennes uppgifter i familjen. Nu sköter 

mannen det mesta. 

 

Hela aktiviteten är för de flesta i studien mycket svår att utföra. Skulle de vara tvungna att 

utföra hela aktiviteten själv, så skulle det ta orimligt lång tid.  

 

”Jag gör det jag kan åstadkomma och planerar vad vi skall handla och jag instruerar vid 

matlagningen.”  

 

De flesta kvinnorna har viljan att vara aktiva och delaktiga i matlagningen. Vissa delar av 

aktiviteten väljer de dock bort för att det finns någon annan i närheten som kan hjälpa dem. 

Det väljs bort för att det tar för mycket kraft och/eller tid i anspråk för kvinnorna att utföra 

själv. I ett fall har mannen alltid varit mer intresserad än kvinnan av matlagning och har tagit 
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över denna aktivitet nu när kvinnan har RA. I det hushållet har maten snarare gått till att bli 

mer avancerat tillagad.  

 

”Skulle jag laga den mat han lagar så skulle jag inte få någon tid över till annat. Nu kan ju 

jag sitta vid datorn eller träna på cykeln istället.” 

 

Att välja bort matlagningen eller delar av den för att det tar för lång tid eller tar för mycket 

kraft i anspråk är ett genomgående tema för alla deltagare i studien.  

Det är också visa delar av matlagningen som kvinnorna inte praktiskt kan utföra på grund av 

sin RA. ”Vissa saker som inte går väljer jag bort.” 

 

Något som är viktigt för alla kvinnor är att de alla vet att de har någon som kan hjälpa dem 

med saker de själva inte orkar eller klarar. ”Det mesta går hyfsat så länge vi är två och så 

länge maken är frisk.”  

 

Graden av omformning av den fysisk köksmiljö för att stödja kvinnan med RA till att vara 

aktiv varierar hos deltagarna i studien. Variationen beror på den sociala miljön kring 

aktiviteten, om fler personer samarbetar i köket, om kvinnan lagar sin mat själv eller om 

mannen eller den personliga assistenten står för huvuddelen av matlagningen.  

 

Att anpassa i köket genom att ställa porslin, kastruller och matvaror så att de lätt kan nås eller 

att bostadsanpassa är något som de flesta gjort i olika omfattning. Har inte denna anpassning 

genomförts, eller bara i liten omfattning, så finns det en samarbetspartner i köket som gör det 

kvinnan inte kan utföra. ”Maken tar det som står högt upp eller är tungt och jag tar det jag 

når.”  Någon vill inte arrangera om för mycket i köket då man är fler som arbetar här.  

 

”Jag tycker att man skall försöka att klara det som det är, jag vill att det skall fungera smidigt 

för alla.” 

 

 En kvinna som samarbetar med sin partner i matlagningen säger:  

 

”Det funkar just nu och vi vill inte planera framåt till att allt skall bli värre utan vi vill leva i 

nuet, och vi klarar det nu.”  
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Den sociala miljön styr i vilken omfattning kvinnorna tillåts att vara aktiva i matlagningen.  

 

”Man måste vara öppen för att lösa problem och klara av saker och ting och inte be om hjälp 

med allt, men alla är ju så villiga att hjälpa till här hemma och visst är det väl bra, ibland.”  

 

Viljan att inte vara aktiv/delaktig är inte alla gånger ett frivilligt val utan mer eller mindre 

framtvingat av reaktioner från den sociala omgivningen. Om mannen vill ha huvudansvaret i 

matlagningen och inte ser behov av anpassning av miljön, så begränsas möjligheterna att nå i 

skåp och hyllor i köket för kvinnan som har RA.  

 

”När arbetsterapeuten talade om höj - och sänkbara skåp så såg jag blicken på min man att 

det inte var aktuellt med något sådant”. 

 

Den kvinna som lever ensam är tvungen att lösa de flesta problem i vardagen själv. Hon talar 

mycket om ”envishet, tålamod och reservplaner”. Problem löser hon på ett eller annat sätt. 

Hon säger också att hon har sina ”små trix”, som hon inte kan förklara. 

 

 Så länge kvinnan klarar matlagningen själv är det viktigt att anpassa så att hon når allt. Men 

när hon inte gör det längre utan får hjälp av personliga assistenter, så fungerar de som en 

förlängd arm åt henne. Då är den fysiska köksmiljön och anpassning i skåp och lådor inte lika 

viktig längre.  

 

”Det var viktigt att nå allt som jag behövde innan jag fick personliga assistenter, nu har jag 

ju dem som hjälper mig.”  

 

Ortoser är något som alla kvinnor har och använder om än i varierande utsträckning. Trots att 

de flesta tycker att de är bra och ger ett bra stöd är det bara en som använder den när hon lagar 

mat. Orsaken till detta är att kvinnorna tycker att de ”är i vägen, de blir smutsiga och blöta 

och de är krångliga”. 

 

Det ledbesparande arbetssättet sitter så invävt i kvinnornas sätt att laga mat så det är inget de 

tänker på. Det är så självklart att använda båda händerna när de lyfter och en hand är svag 

eller att dela upp lyften i mindre delar så de blir lättare. ”Det är så självklart att göra detta, så 

det tänker jag inte på.” 
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Planering  

Vad gäller planeringen av vad som skall handlas hem vill någon inte följa med till affären och 

överlåter handlingen med glädje till barnen eller partnern, ”De sköter handlingen så bra så”.  

En orsak till att några av kvinnorna väljer bort att inte följa med till affären är att det tar så 

lång tid och blir krångligt både för dem själva och för den som åker med. En kvinna tycker att 

det är krångligt med rullstol i och ur bil. En annan tycker att det tar för lång tid när hon är 

med, ”Han har så bråttom och det tar för lång tid om jag skall vara med”.   

 

Att handla och sitta i rullstol är inget hinder anser en kvinna och hon vill och väljer att vara 

med i affären. ”Jag sitter i min stol och hon plockar ner varorna.” 

En kvinna i studien har blivit påverkad av sina barn att följa med till affären, så det gör hon nu 

och tycker att det fungerar bra, ”jag hänger på kundvagnen och de plockar i åt mig det jag 

behöver och vill ha handlat”.  

 

Att vara självständig i handlingen och att kunna utföra den när man själv önskar och inte 

känna att det tar för lång tid är viktigt ”Jag längtar till våren så att jag kan köra min 

trehjuliga moped inne i de större affärerna och handla”. En kvinna handlar själv, men har 

hjälp av sina barn när hon har sämre dagar eller när hon ska handla hem tunga saker t ex mjöl.  

Att skriva handlingslista, om man inte deltar i handlingen, är viktigt för en del men inte för 

alla. 

 

De flesta har alla ändrat sina matvanor och lagar enklare mat som inte tar för lång tid att 

tillaga och som inte innehåller tunga moment.  

 

”Det går inte att planera framåt och bestämma att imorgon skall jag tillaga det och det, utan 

det är dagsformen som avgör om det blir lagad mat för dagen eller uppvärmd mat från 

gårdagen. Man måste alltid ha en reservplan med färdigmat i frysen. Har jag planer så är det 

långsiktiga planer på lång sikt”. 

 

En kvinna samlar enkla recept för att få varierad kost och inspirera både sig själv och de 

assistenter som assisterar henne i matlagningen. Det är hennes sätt att vara aktiv och delaktig i 

matlagningen.” Jag har så mycket fantasi så jag är med i alla fall på det här. Planering och 

sånt där. Jag gör det jag kan åstadkomma”. 
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För de kvinnor som är vana att ha hjälp, så ställer det till problem att blir ensam i 

matlagningssituationen ”Ska maken resa bort så krävs det planering, då får jag tänka efter 

om det är något jag behöver under tiden som han är borta och så får han ta fram det”.  

 

Fram- och undanplockning 

Att inte ta för mycket åt gången, utan att ha tålamod att ta en sak i taget är viktigt för 

kvinnorna. ”Man kan inte göra något snabbt numera, utan allting tar längre tid.” Men som 

en kvinna uttrycker det, så är det en ”lång och svår process” att acceptera detta. 

 

Hjälpmedel, anpassning av köket och olika arbetssätt används i denna delaktivitet. Griptänger 

används för att peta ner t ex hushållspappersrullar som står högt. Är det tyngre saker så får 

maken ta fram/ställa undan, ”allt går ju inte att ta med griptången, då har man ju alltihop på 

golvet”. En av kvinnorna använder griptången till att peta ner t ex kryddburkar och sedan 

”fånga dem i famnen”. Några kvinnor uttrycker sig som att de bär saker ”i famnen” i stället 

för med händerna/armarna.  

 

Har man inte anpassat så att kvinnan når i skåpen ”så är det jättejobbigt med fram- och 

undanplockning”. En kvinna säger att hon ”lirkar på något vis” för att få in tallrikarna  i 

skåpet.  

 

En kvinna har fått bostadsanpassning i köket med höj- och sänkbara skåp. Några kvinnor har 

fått lådor och hyllor i skåp som är lätta att dra ut och stänga. Det fungerar bra och de är nöjda 

med detta.  

 

Alla kvinnor talar om problem om det är för tunga matvaror eller kastruller i köket. Det är 

viktigt att det inte är för ”välfyllda buttar” med livsmedel så att de blir för tunga att lyfta. 

Är inte den sociala miljön tillåtande så försvåras deltagandet också i fram- och 

undanplockningen. ”Jag tar bara fram fel bestick, och då är det lika bra att han får göra det 

själv.” 

 

Alla kvinnorna i studien vill göra det de klarar av gällande denna del av matlagningen.  

Har kvinnan make eller personlig assistent så får de ta de tunga grejerna och det som är svårt 

att nå och kvinnorna tar fram/plockar tillbaks det dom kan. Kvinnan som bor själv får vänta 
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tills barnen kan hjälpa till om hon inte når, eller så ställer hon sig på en ”plaststege” för att nå 

lite högre upp i skåpen. 

 

Beredning 

Beredningen är en delaktivitet som är svår att utföra med svåra funktionsnedsättningar i 

händerna. Det är många saker som ska skäras, hackas och öppnas. När aktiviteten praktiskt 

utförs så används hjälpmedel. Hjälpmedel är så självklara och viktiga för alla i studien. ”Det 

är så självklart att använda de här småsakerna när man lagar mat” säger en kvinna och 

berättar också att hon aldrig trodde att skulle använda alla de här ”småsakerna” när hon först 

fick dem, ”men det gör man”.  

 

Viktiga småhjälpmedel är vinklade knivar och osthyvel, potatisskalare med grovt grepp, 

burköppnare, antiglidmattor, tänger, mjölköppnare och saxar. På frågan om de skulle klara sig 

utan hjälpmedel är svaret ”då skulle det bli svårt”. Hjälpmedlen ses som en förlängning av 

händer och armar. När inte dessa räcker kommer små tricks fram som t ex att riva en morot 

istället för att skära den. Ett av det mest använda hjälpmedlet inom beredning är plocktången. 

”Med den öppnar jag smörpaket för jag kommer inte åt flärpen.” Alla kvinnor använder den 

dagligen och en kvinna tycker att ”den är suverän”. 

 

Flera av kvinnorna talar om vikten att ta fram allt som behövs för matlagningen och sedan låta 

det stå kvar på bänken tills matlagningen är klar. Skulle det ställas in och det visar sig att det 

behövs igen så blir det alldeles för jobbigt och ta för lång tid. ”Det blir rörigt när jag håller 

på med alla saker på bänken, men det funkar för mig.” Att ha denna röra kan bli jobbigt för 

partnern ”men jag passar på att baka när han är bortrest”. 

 

De flesta kvinnorna har någon hemma på dagarna och överlåter då dessa sysslor för det mesta 

till dem. De anser trots det att de kan om det behövs men väljer bort aktiviteten om möjlighet 

ges. Kvinnan som har hjälp av personliga assistenter säger att ”hjälpmedel är tusan i mig bra, 

men man måste orka med dem”.   

 

Tillagning 

Det som dominerar inom tillagning är enkla maträtter med få ingredienser ”Man tillagar det 

som är enkelt, helt klart”. Att sitta vid spisen på arbetsstolen är vanligt för att spara ben och 

fötter. De flesta har arbetsstol. En kvinna undviker att använda ugnen för matlagning eftersom 
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hon upplever att det är svårt att lyfta och vara böjd samtidigt. I vissa fall förenklas 

tillagningen genom att använda små kastruller och stekpannor. Också sillock för att hälla av 

vatten på kastruller är vanliga. Genom att använda båda händerna eller bara skjuta grytan åt 

sidan klara några kvinnor att förflytta grytor och kastruller.  

 

Bakning är något de flesta kvinnorna har minskat ner på, eller slutat med. Det är för tungt för 

hela kroppen och det tar för lång tid. ”Det går inte hur gärna jag än vill” var en kvinnas 

kommentar om bakning. En av kvinnorna som fortfarande bakar får mycket hjälp av maken 

med att grädda i ugnen. Hon använder dock kavling som en del i sin handträning och vägrar 

överlåta detta till maken. ”Kavla får han inte göra, något måste jag ju göra”. 

 

 Det är också vanligt med färdiglagad mat från butik som ett alternativ när dagsformen inte 

tillåter matlagning. Det är dock inte så populärt hos alla. En kvinna ansåg att ”det är som att 

tugga papp”.  

 

Dukning och diskning 

Dukningen utförs för det mesta av maken/sambon/assistenten i alla fall utom ett. 

Motiveringen till detta är att ”han gör det mycket raskare än jag” trots att kvinnorna kan göra 

det. När kvinnorna gör det själva används rullvagn eller rollator att ställa grejer på. Att 

använda rullvagn anser en kvinna är onödigt då ”man behöver en hel lägenhet till sånt bara” 

och pratar då om stora hjälpmedel. Hon bär det hon skall ta fram en bit i taget och att hon har 

”ställen efter vägen” som hon ställer ifrån sig och kan vila på. Att använda en bricka för att 

bära saker på förekommer också.  

 

Att använda diskningen som behandling av händerna visar att vardagssysslor kan vara en del i 

den dagliga träningen. Flera kvinnor tycker att det varma vattnet gör gott och diskar gärna på 

grund av detta. ”Det är väldigt skönt så det drar jag mig inte för.” Männen hjälper dock till 

med den tyngre disken. I det fallet där det inte finns någon annan hemma så får disken vänta 

om dagsformen inte tillåter diskning. För att kunna utföra diskningen sitter kvinnan på 

arbetsstolen och sätter in fötterna i ”sopskåpet”. Hos en kvinna har mannen tagit bort 

diskmaskinen för att hon ska komma åt diskbänken. De som inte diskar har diskmaskin och 

någon annan som utför den tyngre handdisken. 
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Slutsats 
De flesta kvinnorna vill vara aktiva och delaktiga i matlagningen och är engagerade i denna 

aktivitet.  

Det är vissa delaktiviteter som de inte kan eller har svårt att vara aktiva i till exempel 

beredning. De överlåter denna delaktivitet åt männen.  

Planering och tillagning är de aktiviteter som de är mest aktiva och delaktiga i. I fram- och 

undanplockning vill kvinnorna gör det de klarar av. Dukning och tyngre diskning utför ofta 

männen, men den lätta disken utför kvinnorna.  

 

Ibland väljer kvinnorna bort att vara aktiv och delaktig i matlagningen. Detta för att spara på 

krafterna till någon aktivitet som de hellre vill göra och lägga sitt engagemang på. 

Dagsformen är avgörande för aktivitet och delaktivitet i matlagningen för kvinnorna. 

 

De är alla vana att ha varit den som skött matlagningen i familjen genom åren. De flesta 

tycker att det är bra att det blivit mer ”teamwork” i matlagningen. De har värderat om denna 

aktivitet från att ha varit deras ansvar till att männen också har ett större ansvar och intresse i 

matlagningen. kvinnorna uppskattar samarbetet med sina män.  

 

Den sociala och den fysiska miljön är en förutsättning för att kvinnorna skall kunna vara 

aktiva och delaktiga. Har de hjälp av mannen eller barnen så är inte den fysiska miljön lika 

viktig. Den fysiska miljön styrs till stor del av den sociala genom hur öppen den sociala 

miljön är till anpassningar av köksmiljön.  

 

Det ledbesparande arbetssättet är så naturligt att de inte tänker på det. Hjälpmedel är 

avgörande för om de kan öppna en burk själv eller skära med kniv och klippa med sax om det 

skulle behövas. De flesta anser inte att ortoser är viktiga vid matlagningen.  

 

Också kvinnans inre egenskaper som till exempel tålamod och problemlösande egenskaper 

påverkar aktivitet och delaktighet. Att också männen har tålamod och tillåter att det tar längre 

tid för kvinnan att vara aktiv och delaktig är viktigt.  
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DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 

Intervjuer används för att visa hur deltagarna i studien uppfattar sin situation och hur de utför 

den vardagliga aktiviteten matlagning. Att använda självskattning i form av enkäter ger inte 

samma möjlighet att fånga upp något som kommer fram i processen som sker när deltagaren 

fördjupar sig i frågor om matlagningen.  

 

Intervjuer ger en möjlighet att ställa efterföljande frågor efter förbestämd huvudfråga och 

följdfrågor. De efterföljande frågorna skapas efter deltagarens verklighet och vardag. De 

fångar upp, verifierar och ger en möjlighet att hitta nya infallsvinklar till det som undersöks 

(21). 

 

Att delta i alla intervjuer ger båda författarna en möjlighet att få en bild av kvinnornas fysiska 

miljö. Två kvinnor intervjuas på Reumatologmottagningen och att observera hemmiljön är då 

inte möjligt. Miljön är av stor betydelse för förmågan att vara aktiv och delaktig och är därför 

bra för oss att få en bild av (1). Att vi ser miljön ger också fler efterföljande frågor vid 

intervjun. 

 

Observation är en del som kan användas mer i studier som denna t ex att observera i själva 

matlagningssituationen för att studera hur matlagningen praktiskt utförs och hur delaktigheten 

är. 

 

Antalet kvinnor i urvalet, kan utvidgas för att ge ytterligare variationer av det som studeras. 

Det är av intresse att fånga upp fler kvinnor som levde ensamstående och inte har samma 

möjlighet till back-up av den sociala miljön. Att ändra syfte och inkludera män i urvalet ger 

en möjlighet till ytterligare variationer. Då kan också svaren från män och kvinnor jämföras.   

 

Författarna slutar att intervjua fler deltagare efter sex intervjuer på grund av att tiden inte 

medger fler. På grund av detta exkluderas en kvinna från urvalet. En man finns med på listan 

från verksamhetschefen. Han exkluderas då författarna anser att det finns risk för honom att 

bli igenkänd genom sina svar då det enbart finns kvinnor på listan. Det är inte bra att 

exkludera kvinnan och mannen efter det att de blivit tillfrågade att delta i studien. Att be 
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verksamhetschefen ta fram sex personer till urvalet och ta fram fler vid behov, till exempel 

om någon tackar nej, är ett bättre förfarande. Då slipper vi exkludera kvinnan.  

För att slippa exkludera mannen är en lösning att tidigt avgränsa oss till kvinnor i studien. För 

att kvinnan och mannen inte ska gå och vänta på att bli uppringda så skickas ett brev till dem 

(Bilaga 3), som talar om att intervjun inte kommer att genomföras.  

 

HAQ-registret identifierar med personer svåra funktionsnedsättningar (5). Det är dessa 

personer denna studie avser.  

Urvalet är begränsat till författarnas närområde för att studien skall vara möjlig att genomföra.  

 

Författarna vill tydliggöra vad som ingår i begreppen matlagning, aktiv och delaktig för att ge 

trovärdighet och visa att studien mäter det den ska mäta. I studien definieras matlagning efter 

ADL-taxonomin (20). Både intervjuguide (Bilaga 4) och mind-map (Bilaga 5) struktureras 

efter ADL-taxonomin (20).  

 

Vi är intresserade att se aktivitet och delaktighet utifrån MOHO. Därför ställer vi frågor i 

intervjuguiden som fångar in kvinnornas vilja, vanor, värderingar och miljö i aktiviteten 

matlagning. Frågorna fångar in hur kvinnorna praktiskt utför matlagningen (1). 

Frågor om ledbesparande arbetssätt, hjälpmedel och ortoser fångar in en del av syftet med 

studien. 

 

Om andra studier också studerar aktivitet och delaktighet utifrån MOHO och aktiviteten 

matlagning utifrån ADL-taxonomin, så kan överförbarhet mellan vår studie och andra vara 

trovärdig, då de mäter samma sak. Ett gemensamt språk bidrar till ökad överförbarhet mellan 

olika studier. 

 

Överförbarhet gällande resultatet av denna studie gäller för liknande urvalsgrupp som lever i 

liknande situation (21).  

 

Begreppet beredning från ADL-taxonomin (20) ändras till förberedelse i mind-map (Bilaga 

5). Förberedelse är ett vardagligare och mer lättförståligt ord. Mind-map fungerar bra för att 

snabbt, enkelt och med få ord, föra in samtalet på rätt område när så behövs. Den ger ett stöd 

både för författarna och för kvinnorna som intervjuas.  
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Metoden för analys av materialet ger båda författarna en glimt av deltagarnas verklighet, 

vilket är tidsmässigt möjligt, med sex kvinnor i urvalet. Att färglägga text efter ADL-

taxonomins delaktiviteter (20) för att fånga upp syftet med studien fungerar bra. Detta 

förfarande kräver att författarna diskuterar eventuella olikheter dem emellan vid tolkningen i 

analysfasen (21). Tolkningen överensstämmer mellan författarna i denna studie. Det visar att 

två olika källor (författarna) tolkar på samma sätt, vilket ger trovärdighet (21).  

 

Färgläggningen av det transkriberade materialet ger en visuell bild av vilka teman som tar 

mest plats. Det visar vilka områden kvinnorna berättar mest om. De områdena är aktiviteten 

som helhet och delaktiviteten planering. Planering innebär oftast att kroppen inte behöver 

arbeta fysiskt, vilket gör att kvinnorna är aktiva och delaktiga i planeringen. Därför berättar de 

gärna om denna delaktivitet. Att de ofta pratar om aktiviteten som helhet beror på att en stor 

del av vilja, vanor, värderingar och miljö hör till aktiviteten som helhet.  

 

För att kvinnorna ska känna sig i överläge och för att det är enkelt för dem föreslås att 

intervjun utförs i deras hem. Om deltagaren inte vill det finns lokaler på 

Reumatologmottagningen att tillgå.  

 

Verksamhetschefen på Reumatologmottagningen lämnar av etiska skäl inte ut hela HAQ-

registret utan tar själv kontakt med deltagarna, innan författarna får tillgång till deras namn. 

Detta kan uppfattas av deltagarna som att Reumatologmottagningen är delaktig i eller har 

beställt studien. Kvinnorna är i en beroendeställning till denna avdelning. En annan sida är att 

förfarandet skapar trygghet för deltagarna genom att deras namn inte blir utlämnat till vem 

som helst. Det finns skäl att tro att kvinnorna kanske inte ställer upp i samma utsträckning om 

det inte är verksamhetschefen som först ringer upp dem. Verksamhetschefens uppgift vid 

urval tillsammans med val av alternativ lokal kan också ge sken av en koppling mellan 

författarna och mottagningen. 

 

Det poängteras tydligt både skriftligt och muntligt att deltagande eller inte deltagande i 

studien inte påverkar kvinnornas vård på Reumatologmottagningen.  

Alla deltagare i studien berömmer Reumatologmottagningens arbete. Det ger ytterligare ett 

tillfälle för författarna att poängtera att de inte har någon koppling till denna mottagning. 
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Den här studien innehåller inga namn eller åldrar på de som deltar ur etisk aspekt. Författarna 

vill säkra konfidentialiteten genom att inte använda namn eller ålder på deltagarna (21). 

Debuten av RA är ofta i medelåldern därför anser vi inte att det röjer kvinnornas identitet att 

skriva att kvinnorna är i medelåldern eller äldre. 

 

 I citaten utelämnas namn för att dölja identitet på deltagarna, när behov finns för detta.  

 

Muntlig information om det som står i introduktionsbrevet (Bilaga 2) ges både vid första 

telefonkontakten mellan deltagare och författare och vid intervjutillfället. Genom att 

informera ytterligare en gång vid intervjutillfället vill författarna öppna upp för frågor som 

kanske har mognat till sig hos kvinnorna eller deras anhöriga, efter tidigare telefonkontakt.   

 

Resultatdiskussion 

Studier av Nordenskiöld et al (8) och Malcus-Johnson et al (6) visar att alternativt arbetssätt 

och hjälpmedel fungerar och används av personer med RA. Också vår studie visar att 

ledbesparande arbetssätt och hjälpmedel förenklar och möjliggör aktivitet. Deltagarna i 

studien av Nordenskiölds et al (8) har ett HAQ-medelvärde på 1,5 och klarar aktiviteten 

matlagningen trots att vissa delar skapar problem (8). Kvinnorna i vår studie har ett HAQ-

medelvärde på 2,5 och resultatet visar att de har betydligt svårare att utföra hela aktiviteten.  

 

Tidsaspekten och tålamod är något som återkommer i kvinnornas berättelser. Det innefattar 

både deras eget tålamod och deras mäns tålamod. När omgivningen tillåter att aktiviteten tar 

lite längre tid eller att det behövs hjälp i vissa moment så kan kvinnorna vara delaktiga och 

aktiva. Att åka med och handla är givande inte bara tack vare att man får hem mat utan också 

socialt. Kanske blir det tillfälle att samtala med en bekant.  

 

I planeringsstadiet av matlagning visar det sig att tid och tålamod tryter för kvinnan respektive 

mannen, när hon ska vara med till affären. Avstår kvinnorna att vara med så påverkas deras 

aktivitet och delaktighet negativt.  

 

Av de olika delarna i matlagningen är planeringen ändå den delaktivitet som flest är aktiva 

och delaktiga i. Det kan bero på att det inte krävs fysisk kraft för att genomföra planeringen.  
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Beredning är istället den delaktivitet som flest kvinnor har svårt att utföra. Flera av dessa 

sysslor är svåra när händer och fingrar ömmar och inte gör som de ska. Inte heller 

delaktigheten är stor. När möjlighet ges släpper kvinnorna engagemanget i beredningen och 

låter någon annan utföra detta. Här finns en stor uppgift för alla som producerar varor. Att 

göra förpackningar tillgängliga för alla borde vara självklart, men det är det inte. Det är också 

här användandet av hjälpmedel kommer in i bilden till exempel tänger som nyper tag i flikar 

och knivar med vinkelställda skaft. Finns inte dessa är beredningen snudd på omöjlig.  

 

Egenansvar för hjälpmedel kan leda till att de inte köps för att användas i förebyggande syfte 

vilket är en tanke med dem. Detta påverkar reumatikers handfunktion och möjligheten att 

bibehålla denna funktion så länge som möjligt. Det är idag upp till patienten att välja om hon 

har möjlighet att köpa hjälpmedlet och arbetsterapeuten kan bara rekommendera. Alla 

hjälpmedel som behövs blir tillsammans en stor kostnad (23). Det kan vara svårt att prioritera 

det när pensionen är låg.  

 

Tillagningen är en delaktivitet där aktivitetsförmågan och delaktigheten är stor. Genom att 

sitta vid spisen utför kvinnorna tillagningen.  En studie av Keenan et al visar att 

sjukdomspåverkan i flera leder är vanligare än att bara ha problem med en led. De vanligaste 

lederna är knän, fötter, höft och rygg (23). Är förmågan att stå och gå nedsatt så påverkar 

detta även matlagningen, då denna aktivitet innefattar dessa funktioner.  

 

Bara en kvinna använder ortoser vid matlagningen vilket är förvånande då matlagning är 

påfrestande för lederna. Kvinnornas förklaring ger dock en förståelse till varför de inte 

används. Förslag på lösningar är ett annat material, bättre skötsel-/tvätt information eller ett 

par handledsskydd som är enbart till för matlagning.  

 

Miljön är en viktig del i förmågan att kunna vara aktiv och delaktig. Vår studie visar liksom 

en studie gjord av Nyman och Larsson Lund (24) att den sociala miljön är avgörande för om 

personer med RA ska känna sig engagerade och aktiva (24). Vår studie visar att männen, de 

personliga assistenterna och barnen har en stor del i att kvinnorna är aktiva och delaktiga.  

Precis som i Nyman och Larsson Lunds studie (24) finns också i vår studie exempel på social 

miljö som hindrar aktivitet och delaktighet.  

Den sociala miljön hindrar aktivitet och delaktighet genom att ta över och göra allt. När 

maken inte acceptera oreda eller att matlagningen och bakning tar lång tid, så känner sig 
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kvinnan kanske tvungen att avstå från detta. Det kan kanske vid första anblicken kännas 

bekvämt att slippa göra sånt som är krångligt men att bli fråntagen den syssla som alltid varit 

ens uppgift skapar en känsla av överflöd och ökad sjukdomskänsla. 

 

Om den fysiska miljön är planerad och anpassad efter kvinnan med RA så gynnas aktivitet 

och delaktighet. Vår studie visar att alla kvinnor är medvetna om att den fysiska miljön kan 

anpassas för att vara hjälpande i aktivitet. De flesta har anpassat så saker och ting finns 

tillgängliga. De flesta har hjälp hemma och på grund av detta är det vissa saker som inte 

anpassas.  

 

En viss motvilja mot att anpassa den fysiska miljön för mycket finns hos kvinnorna och deras 

män. Höj- och sänkbara skåp finns bara hos en kvinna trots att behovet finns hos fler 

deltagare. Orsakerna till att inte anpassa är olika till exempel att det tar bort utrymme, att 

maken inte vill ha det eller att det ska vara som det alltid har varit.  

Resultatet av att inte anpassa, blir att dessa kvinnor hamnar i en beroende ställning och det 

påverkar också deras aktivitetsförmåga negativt.  

 

Om situationen ändras och hjälpen försvinner, finns det mycket att göra inom placering av 

husgeråd och matvaror samt bostadsanpassning av köket. Idag bygger all aktivitet på att det 

finns någon där som hjälper till. 

 

Även om arbetsterapeuter ser behovet av anpassning är det viktigt att måna om personens 

autonomi och kanske komma tillbaka när tanken har mognat hos denne.  

 

När kvinnorna kommer till de stadiet då inte hjälpmedel och anpassning hjälper längre och 

deras män kanske inte vill eller orkar stå för all matlagning så måste kompensation i form av 

till exempel hemtjänst, personlig assistent och/eller matdistribution sättas in. En av kvinnorna 

har personliga assistenter och säger att de hjälper henne att behålla sin roll i familjen som den 

som lagar mat.  

 

Information och tips om ledskydd har kvinnorna fått i början av sin sjukdom. Flera av 

kvinnorna påpekar dock att de inte tog till sig informationen då, utan att det var senare i livet 

de insåg fördelarna med ledskyddet.  
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En studie av Hammond (25) utvärderar ett ledskyddsprogram där utbildning ska ändra 

beteende. Detta visar att patienter som deltar i ledskyddsprogrammet har mindre 

felställningar, minskat antal ömma leder, och mindre morgonstelhet efter fyra år jämfört med 

gruppen som deltar i ett standard program för RA-patienter (25).  

En annan studie visar att patienter anser att informationen måste komma vid rätt tidpunkt när 

problemet finns och att den bör vara individuellt utformad (6).  

Är personen i debutfasen av sin sjukdom och kanske i chock så är det inte lämpligt med 

ledskyddsundervisning (10). Personen är då inte redo att ta till sig information.  

 

Det är viktigt att förebygga och det är samtidigt viktigt att ge information när personen med 

RA är redo för det. Att kombinera gruppträffar och individuella träffar som inte ligger 

tidsmässigt allt för nära debuten av sjukdomen, är därför att föredra vid behandling av 

personer med RA.  

 

Kvinnorna i vår studie är i medelåldern eller äldre. Kraften blir svagare med åldern och 

sjukdomens kontinuerliga avancemang, vilket är en trolig förklaring till att hjälpmedel väljs 

bort om assistans finns tillgänglig. När kraften och orken inte räcker till för att använda 

hjälpmedlen spelar det ingen roll hur bra de är utan här krävs det att miljön möjliggör att 

personen kan vara delaktig.  

 

Att vara aktiv skall inte dras i absurdum och det är viktigt att tänka på att både 

aktivitetsförmåga och delaktighet bygger på kvinnans vilja och behov. Att välja bort att vara 

aktiv och delaktig i matlagning kan ibland vara nödvändigt för att orka med en aktivitet som 

man hellre vill utföra och vara engagerad i.  

 

Arbetsterapeutisk behandling ska, för att vara ett stöd för aktivitet, fortsätta med grupp - och 

individuell information. Informationen skall helst också delges mannen/barnen. Förståelsen 

för vikten av ledskydd i förebyggande syfte, kan vara svår att ta till sig, men den är viktig. 

Att ta hjälp av och påverka miljön är ett bra angreppssätt. Men det kan vara svårt och ta tid att 

ändra på sakers tillstånd.  

Kvinnans och makarnas inre egenskaper är svåra att ändra på, men det är viktigt att försöka se 

dessa och att använda dem i behandlingen.  
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Till Klinikchef/verksamhetschef    
Reumatologen 
 
Hej! 
 
Vi är två arbetsterapeutstuderande som läser termin 6 på arbetsterapeutprogrammet distans på 
Örebro Universitet. Vi kommer under våren att skriva en uppsats där syftet är att undersöka 
om personer med svår RA anser sig vara aktiva och delaktiga i vardagsaktiviteten  matlagning 
och om hjälpmedel och/eller ledskyddande åtgärder används i denna aktivitet.  
 
Vi har valt att studera aktiviteten matlagning definierad utifrån det arbetsterapeutiska 
bedömningsinstrumentet ADL-taxonomin. Här definieras begreppet matlagning som; 
planering, fram- och undanplockning, beredning, tillagning, dukning och diskning. Eventuellt 
kommer vi också att studera om det finns skillnader mellan män och kvinnor. 
 
Frågeställning 
Kan personer med svår RA vara aktiva och delaktiga i vardagsaktiviteten matlagning? 
Använder man ledbesparande arbetssätt och hjälpmedel? 
Finns det någon skillnad på män och kvinnor vad gäller de två tidigare frågeställningarna? 
 
Vi kommer att genomföra intervju med 10 personer. Där ställer vi frågor ang. aktiviteten 
matlagning: hur man upplever att det fungerar, vad som fungerar bra och vad som fungerar 
mindre bra, kring utförande och vilka hjälpmedel eller ledskyddsåtgärder som används. 
Delarna vi vill samtala kring är planering, fram- och undanplockning, beredning, tillagning, 
dukning och diskning.  
 
Genom kontakt med arbetsterapeuterna på Reumatologen fick vi tips om att HAQ-registret 
kunde fungera som urvalsbas. Detta gör att vi nu ansöker om tillstånd för att få tillgång till 
HAQ-registret för att göra vårt urval till intervjun. Patienterna kommer att först kontaktas per 
brev och sedan per telefon. De får information om att deltagandet är frivilligt och kan 
avbrytas när som helst (se bifogat introduktionsbrev). 
Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor. 
 
Tack på förhand 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Cecilia Gustafsson  Ann-Christine Jansson 
Studerande   Studerande 
   
 
 
Helén Jacobsson 
Handledare 
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Hej! 
 
Vi är två arbetsterapeutstuderande som läser termin 6 på arbetsterapeutprogrammet distans på 
Örebro Universitet. 
 
Vi ska under våren skriva en uppsats där syftet är att undersöka om personer med Reumatoid 
Artrit anser sig aktiva och delaktiga i den dagliga aktiviteten matlagning som innefattar allt 
från planering till att diska. Vi vill också se om hjälpmedel och/eller ledskyddsåtgärder 
används i denna aktivitet.  
 
Vi önskar genomföra en intervju med Dig där vi ställer frågor ang. aktiviteten matlagning: hur 
Du upplever att det fungerar, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra, hur Du 
gör och vilka hjälpmedel och/eller ledskyddsåtgärder som eventuellt används.  
 
Deltagande i intervjun är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan. Din 
fortsatta vård på Reumatologmottagningen kommer inte att påverkas oavsett om Du 
medverkar eller inte.  
 
Intervjun tar ca 1 timme och för att kunna göra en riktig analys av intervjuerna kommer vi att 
spela in samtalet med bandspelare. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt utan att 
röja din identitet i fråga om namn och ålder. När uppsatsen är klar kommer allt inspelat 
material att förstöras. 
 
Vi tar kontakt med Dig via telefon inom 5 dagar för att boka en tid och plats som passar Dig. 
 
Om Du har några frågor är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
…………………………….  …………………………… 
Ann-Christine Jansson   Cecilia Gustafsson 
Arbetsterapeutstuderande   Arbetsterapeutstuderande 
Tfn:    Tfn: 
Mobil:    Mobil: 
 
 
 
……………………………. 
Helén Jacobsson 
Handledare 
Tfn: 
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Borlänge  
 
 
 
 
Hej 
 
För en tid sedan blev Du tillfrågad om Du ville delta i vår studie om hur personer med 
Reumatoid Artrit (RA) känner sig aktiva och delaktiga i vardagsaktiviteten matlagning.  
 
Vi har nu gjort de intervjuer som studien behöver och slutför härmed intervjufasen.  
Detta betyder att det inte kommer att bli aktuellt att göra fler intervjuer och att vi således inte 
kommer att ta din medverkan i anspråk.  
 
Vi vill ändå tacka Dig för visat intresse av att delta i studien, vilket betyder mycket för oss 
studenter.  
 
Med vänliga hälsningar 
Arbetsterapeutstudenterna från Örebro Universitet 
 
 
 
 
Ann-Christine Jansson   Cecilia Gustafsson
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INTERVJUGUIDE  Inledande frågor 
    

 Är du intresserad du av matlagning?  
(Vanor  Berätta, har det alltid varit så? - Intresserad/inte intresserad 
Värderingar  Bor du ensam? – make, barn. 
Miljö)   

 
TEMAN  FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
  Kan du berätta om hur du gör när du skall laga mat? 
  
1. Planering   Hur planerar du dina måltider?  
(Kan  *ledbesparande arbetssätt? 
Vill  *hjälpmedel? 
Vanor  *ortoser? 
Miljö)  *fysisk- och socialmiljö? 
  *delaktighet   
 
2. Fram och    
undanplockning Berätta om fram och undanplockning. Hur gör du? 
(Kan  *ledbesparande arbetssätt? 
Vill  *hjälpmedel? 
Vanor  *ortoser? 
Miljö)  *fysisk- och socialmiljö? 
  *delaktighet  
 
 
3. Beredning  Berätta om hur du förbereder matlagningen. 
(Kan  *ledbesparande arbetssätt? 
Vill  *hjälpmedel? 
Vanor  *ortoser? 
Miljö)  *fysisk- och socialmiljö? 
  *delaktighet  
 
 
4. Tillagning  Berätta om tillagning av mat, hur gör du? 
(Kan  *ledbesparande arbetssätt? 
Vill  *hjälpmedel? 
Vanor  *ortoser? 
Miljö)  *fysisk- och socialmiljö? 
  *delaktighet  
 
5. Dukning och  
Diskning  Berätta om dukning och diskning, hur gör du? 
(Kan  *ledbesparande arbetssätt? 
Vill  *hjälpmedel? 
Vanor  *ortoser? 
Miljö)  *fysisk- och socialmiljö? 
  *delaktighet 
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MIND-MAP      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANERING 
FRAM OCH 
UNDANPLOCKNING 

Matlagning 

 
FÖRBEREDELSE TILLAGNING 

DUKNING OCH DISKNING 


