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”Om jag har fritidsaktiviteter känner jag mig som en människa, som en del av samhället. Men 
nu är jag som en robot men andas och äter och duschar. Jag känner mig som en lampa. Nu är 
lampan inte på, släckt. Men nu finns jag inte. Det är som jag känner, utan mina aktiviteter.” 
(nr 9, s5) 
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SAMMANFATTNING 
Möjlighet att utöva fritidsaktiviteter är en viktig faktor för ökat välbefinnande och livskvalitet. 
Personer med multipel skleros (MS) värderar fritid högt men deras tillfredställelse med 
utförandet av fritidsaktiviteter är däremot mycket låg. Allt eftersom MS sjukdomen 
progredierar måste personen förändra sina fritidsaktivitetsmönster. Fritid är ett centralt 
aktivitetsområde inom arbetsterapin men det finns anmärkningsvärt få publicerade studier om 
hur fritidsaktivitetsmönster förändras vid MS. Syftet med studien var därför att beskriva hur 
fritidsaktivitetsmönstret förändras hos personer med MS och hur de hanterar och upplever 
denna förändring. Tio personer, tre män och sju kvinnor, i ålder 32-65 år med MS 
intervjuades. Intervjuerna analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i 
tre kategorier med tio underkategorier i domänen förändringar samt fem kategorier i 
domänen upplevelse av förändringar. Resultatet visade att det framförallt var de fysiskt 
krävande fritidsaktiviteter som hade påverkats och att det var främst dessa aktiviteter som 
personerna också hade gjort förändringar i eller fått sluta med. Mindre förväntat var att 
aktivitetsmönstret även för de mindre fysiskt krävande fritidsaktiviteterna förändrades. För 
både lugna och fysiskt mer krävande fritidsaktiviteter beskrev deltagarna att de använde sig av 
olika strategier för att kunna fortsätta med fritidsaktiviteterna. Deltagarna försökte hitta andra 
aktiviteter istället för dem de fått sluta med. Oavsett om man behövde förändra, sluta eller 
hitta nya fritidsaktiviteter var förändringarna färgade av olika upplevelser som känsla av 
saknad efter de aktiviteter de behövt slutat med, svårigheter att hitta motiverande aktiviteter, 
en känsla av osäkerhet och ett ökat beroende av andras hjälp. Några deltagare uttryckte att de 
trots allt ändå kände sig ganska nöjda med de fritidsaktiviteter de kunde göra. Slutsatsen av 
studien är att fritid är ett betydelsefullt område för personer med MS och kunskap om hur 
fritidsaktivitetsmönstren förändras hos dem och hur de upplever denna förändring kan vara 
betydelsefull för att främja ökad och bibehållen aktivitetsförmåga, fysiskt och psykiskt 
välbefinnande, jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället för personer med MS 
som arbetsterapeuter möter inom olika rehabiliteringsverksamheter.  
 
Nyckelord: Multipel skleros, fritid, fritidsaktivitetsmönster, arbetsterapi, kvalitativ 
innehållsanalys 
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ABSTRACT 
Possibilities to participate in leisure activities are important for increased well-being and 
quality of life. People with multiple sclerosis (MS) values leisure greatly but their satisfaction 
with the performance of leisure activities are, however, very low. As the MS illness progress, 
the individual must subsequently change their leisure activity patterns. Leisure is a key 
activity in occupational therapy but there are remarkably few published studies on how leisure 
activity patterns change in those with MS. The purpose of this study was therefore to describe 
the changes of leisure activity patterns in people with MS and how they handle and 
experience this change. Ten people, three men and seven women, aged 32-65 years with MS 
were interviewed. The interviews were analyzed using qualitative content analysis. The 
analysis resulted in three categories with ten sub-categories in the domain changes and five 
categories in the domain experience of change. The result showed that it was mainly 
physically demanding leisure activities that had been affected and that it was mainly in those 
activities that people had made changes or had given up. Unexpectedly, also less physically 
demanding leisure activities had to be subjected to change. For both more and less physically 
demanding leisure activities, participants described use of various strategies to continue with 
leisure activities. The participants tried to find other activities instead of the ones they had to 
end. Whether they needed to make changes to the leisure activities, to end them, or to find 
new ones, the participants expressed different feelings, such as feeling of regret for the 
activities they had given up, difficulty finding motivating activities, feelings of insecurity or 
feelings of increased dependence on others. Some participants expressed that they nonetheless 
felt quite satisfied with the leisure activities they could perform. The conclusion of the study 
is that leisure is an important area for people with MS and knowledge of how leisure activity 
patterns change with them and how they feel about this change can be important to promote 
increased and sustained activity ability and physical and mental well-being, equality of living 
conditions and participation in society for people with MS as occupational therapists 
encounter in various rehabilitation activities. 

 

Keywords: Multiple sclerosis, leisure, leisure activity patterns, occupational therapy, 
qualitative content analysis 
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1. INLEDNING 

Fritid fyller en viktig funktion som möjlighet till rekreation, avslappning och återhämtning 
och dess betydelse för individens hälsa är väl känd (Caldwell, 2005; Knox, 1993). Fritid och 
möjlighet att utöva fritidsaktiviteter anses också vara en viktig faktor för ökat välbefinnande 
och livskvalitet (Day & Alon, 1993; Kinney & Cole, 1992; Stevens-Ratchford & Lookingbill, 
2004; Wikström et al., 2009; Vuillemin at al., 2005). Detta gäller inte minst för personer med 
progredierande kroniska sjukdomar, som multipel skleros (Khemthong et al., 2008; Lundmark 
& Bränholm, 1996; Vanner et al., 2008). Studier har också visat att personer med MS anser 
att fritid är ett högt värderat aktivitetsområde (Brooke et al., 2007; Coenen et al., 2011; 
Karhula et al., 2013), men att tillfredställelsen och nöjdheten med utförandet av 
fritidsaktiviteter är mycket låg (Lexell, Iwarsson, & Lexell, 2006; Bakula et al., 2011). 
Dessutom visar andra studier att fritid är det område där personer med multipel skleros har 
gett upp flest aktiviteter (Einarsson et al., 2006; Hakim et al., 2000). Med tanke på betydelsen 
av fritidsaktiviteter för hälsa och livskvalitet är det anmärkningsvärt få publicerade studier 
som behandlat multipel skleros och fritidsaktiviteter inom arbetsterapi (Suto, 1998). Inte 
mindre anmärkningsvärt är det att aktivitetsområdet fritid inte ingår i the International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) core sets för multipel skleros 
(Karhula et al., 2013). Med utgångspunkt från detta så avser denna studie att beskriva hur 
fritidsaktivitetsmönstret förändras hos personer med multipel skleros och hur de hanterar och 
upplever denna förändring. 

 
2. BAKGRUND 
2.1. Aktivitet 
Aktivitet är det centrala begreppet inom aktivitetsvetenskap och det avgörande terapeutiska 
verktyget inom arbetsterapi (Yerxa, 1990). Enligt Kielhofner (2012) är aktivitet alla de saker 
en människa gör inom kontexterna tid, rum, samhälle och kultur. Aktivitetens utförande kan 
förklaras som ett resultat av interaktionen mellan aktiviteten, individen och miljön (Townsend 
& Polatajko, 2007) och utförande av dagliga aktiviteter skapar meningsfullhet i individens liv 
(Kielhofner, 2012, Law, Steinwender, & Leclair, 1998). Kielhofner (2012) förklarar i sin 
Modell of Human Occupation (MOHO) hur människan väljer, organiserar och utför sina 
aktiviteter. Viljan och motivationen påverkar vilka aktiviteter vi väljer att utföra. Även vanor, 
roller, rutiner och möjligheten att kunna utföra aktiviteter påverkar aktivitetsutförandet och 
detta är en ständigt pågående process som påverkas av den omgivande miljön (Kielhofner, 
2012).  
 
2.2. Fritid – ett aktivitetsområde inom arbetsterapi 
Fritid är, tillsammans med aktiviteter i dagliga livet (ADL) och arbete, ett av 
aktivitetsområdena inom arbetsterapi Kielhofner (2012). Fritid definieras som de aktiviteter vi 
utför för deras egen skull (Kielhofner, 2012). Inom klinisk arbetsterapeutisk verksamhet är 
ofta störst fokus på området ADL (Lexell, 2009). Området fritid berörs sällan trots att det 
betraktas som lika betydelsefullt som övriga aktivitetsområden när det gäller människans 
välbefinnande (Kielhofner, 2012; Mosey, 1981; Törnqvist, 1995). Även inom 
arbetsterapeutisk forskning har fokus varit på områdena ADL och arbete medan betydligt 
mindre forskning fokuserat på området fritid (Suto, 1998). 
 
Enligt Giorgino och medarbetare (1994) kan en anledning till varför området fritid inte är så 
väl utforskat inom arbetsterapi bero på att när personer som har progredierande kroniska 
sjukdomar inte längre kan utföra vissa fritidsaktiviteter så räknar de själva inte med dem 
längre och uppger därför inte heller att de har problem med dem. En annan anledning kan vara 
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att flera av de förekommande instrument som används för att bedöma en persons 
aktivitetsförmåga inför olika behandlingsåtgärder, t.ex. ADL-taxonomin (Törnqvist & Sonn, 
2011), saknar aktivitetsområdet fritid helt och hållet. 
 
2.3. Multipel skleros 
En progredierande kronisk inflammatorisk sjukdom i centrala nervsystemet är multipel 
skleros (MS). Det är en av de vanligaste orsakerna till neurologisk funktionsnedsättning hos 
vuxna. I Sverige har cirka 17 500 personer MS och varje år tillkommer cirka 500 nya fall. De 
flesta som får sjukdomen är i åldern 10-60 år och den är dubbelt så vanlig hos kvinnor som 
hos män (Hillert & Lycke, 2012). MS kan leda till en rad olika funktionsnedsättningar såsom 
pareser, känselbortfall, svårigheter med gång och balans, synstörningar, trötthet, 
blåsstörningar, kognitiva nedsättningar, spasticitet, svaghet och smärta (Kesselring & Beer, 
2005). Trötthet/fatigue är både det vanligaste symptomet och det som ger mest 
funktionsnedsättning (Bakhsi, 2003). Rehabiliteringen för personer med MS erfordrar 
långsiktiga multidisciplinära åtgärder (Freeman & Thompson, 2008) där arbetsterapeuten är 
en viktig del av det multidisciplinära teamet (Steultjens at al., 2003). 
 
2.4. Påverkan på aktivitetsförmåga vid MS 
Personer med MS upplever, vartefter sjukdomsförloppet fortskrider, påverkan på 
aktivitetsförmågan på alla områden och därmed påverkas personens hela livssituation med 
försämrad livskvalitet som följd (Einarsson et al., 2006; Finlayson, Impey, & Nicolle, 1998; 
Lexell, Iwarsson, & Lexell, 2006; Lundmark & Bränholm, 1996). Särskilt utmanande för 
personer med MS är att de allt eftersom sjukdomen progredierar behöver anpassa sitt 
aktivitetsmönster. Till skillnad från personer som inte har progredierande sjukdomar, måste 
personer med MS kontinuerligt förändra sättet att utföra aktiviteter på och till slut kanske 
även upphöra med dem. När det gäller fritidsaktiviteter rapporterar Hakim et al., (2000) att 
ungefär 80 % av de med mild MS var aktiva i sociala fritidsaktiviteter medan endast 3 % av 
de med grav MS var aktiva i detta. Att hela tiden uppleva gradvis förlust av aktivitetsförmåga 
är påfrestande vilket stöds av populationsstudier som visar att andelen personer med MS som 
drabbas av depression är hög, mellan 26-46% (Marrie et al., 2009; Viner et al., 2014), vilket 
kan jämföras med 3-5% i övriga befolkningen (Ellervik et al., 2014; Johansson et al., 2013). 
 
2.5. Arbetsterapi för personer med MS 
Arbetsterapeutiska interventioner för personer med MS syftar till att personen ska kunna 
engagera sig så självständigt som möjligt i de aktiviteter som han eller hon upplever som 
meningsfulla (Finlayson, 2006; Kielhofner, 2012; Townsend & Polatajko, 2007). 
Tillsammans med personen kartlägger arbetsterapeuten vilka individuella faktorer och 
faktorer i miljön som utgör möjligheter respektive hinder för personens förmåga att vara aktiv 
inom de olika aktivitetsområdena. Kartläggningen sker dels genom informella intervjuer och 
dels genom olika standardiserade bedömningsinstrument, t ex ADL-taxonomin (Törnqvist & 
Sonn, 2011) eller Canadian Occupational Performance Measure (COPM; Law et al., 2006). 
Resultatet av denna kartläggning ligger sedan till grund för de interventioner som görs. 
 
Arbetsterapi för personer med MS kan delas in i tre olika typer av åtgärder: träning, 
kompensation eller undervisning (Lexell, 2012). Träningen syftar till att personen ska återfå 
färdigheter eller funktioner som behövs för att utföra aktiviteten effektivt, till exempel när en 
person har haft ett skov och behöver träna för att åter kunna utföra en aktivitet. 
Kompensatoriska åtgärder innebär att genom olika anpassningar kompensera för de 
svårigheter som finns att utföra aktiviteten. De kompensatoriska åtgärderna kan handla om att 
personen lär sig nya tekniker för att kunna utföra en aktivitet på ett effektivt sätt, att prova ut 
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hjälpmedel, ge instruktioner till andra personer som finns i personens miljö eller att anpassa 
bostaden eller andra fysiska miljöer där personen utför sina aktiviteter. Den tredje typen av 
åtgärd som arbetsterapeuten arbetar med är utbildning. För personer med MS kan det handla 
om att lära sig energibesparande metoder som underlättar vardagen och minskar personens 
trötthet (Lexell, 2012; Steultjens et al., 2003). 
 
Åtgärder i form av träning, kompensation och utbildning ges inom samtliga tre 
aktivitetsområden, ADL, arbete och fritid. Däremot har forskare inom arbetsterapi 
uppmärksammat att de arbetsterapiska insatserna vid MS har ett starkt fokus på ADL och 
fokuserar betydligt mindre på område fritid (Lexell, 2009; McColl och Law, 2012). I en 
sammanställning av arbetsterapeutiska interventioner publicerade under perioden 1990-2010, 
identifierade McColl och Law (2012) 29 studier inom område ADL, 21 studier inom område 
arbete/utbildning och endast 9 studier inom område fritid. Dessa nio studier fokuserade på 
personer med stroke, ryggmärgskador eller fysiska funktionsnedsättningar. Ingen av studierna 
inkluderade personer med MS. I sina slutsatser framhåller McColl och Law det 
anmärkningsvärt låga antalet vetenskapliga studier, i synnerhet inom område fritid, och 
uppmanar kliniker och forskare inom arbetsterapi att betrakta fritidsaktiviteter som en viktig 
hälsobefrämjande komponent. 
 
En annan aspekt som Lexell (2009) pekar på är att fokus i arbetsterapeutiska insatser i 
huvudsak ligger på själva utförandet (performance) av aktiviteten och i betydligt mindre grad 
på patientens egna upplevelser. Lexell (2009) framhåller vidare att för att kunna utveckla en 
klient-centrerad arbetsterapi och rehabilitering så måste arbetsterapeuten ha mer kunskap om 
de faktorer som påverkar utförandet av aktiviteter. Det innebär att mer kunskap om 
klienternas egna upplevelser av aktiviteter behövs. Att beskriva hur personer med MS 
upplever att fritidsaktivitetsmönstret förändras kan vara en del i den kunskapsutvecklingen. 
 
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att fritidsaktiviteter är ett mycket viktigt 
aktivitetsområde som har stor betydelse för hälsa och välbefinnande men att området är 
sparsamt beskrivet i arbetsterapeutisk litteratur. Ökad kunskap om hur 
fritidsaktivitetsmönstret förändras hos personer med MS skulle därför kunna bidra till 
utvecklingen av en mer klientcentrerad arbetsterapi och rehabilitering inom aktivitetsområde 
fritid för personer med MS. 
 
3. SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva hur fritidsaktivitetsmönstret förändras hos personer med 
MS och hur de hanterar och upplever denna förändring. 
 
4. METOD 
 
4.1. Design 
För att beskriva hur fritidsaktivitetsmönstret förändras hos personer med MS och hur de 
hanterar och upplever denna förändring har en deskriptiv kvalitativ ansats använts (Patton, 
2002). I föreliggande studie har data samlats in genom semistrukturerad intervju med stöd av 
intervjuguide (Kvale & Brinkman, 2009). Intervjuerna har därefter analyserats med kvalitativ 
innehållsanalysmetod enligt Graneheim och Lundman (2004). 
 
4.2. Urval och tillvägagångssätt 
Urvalet var ett så kallat ändamålsenligt urval med avsikt att uppnå så stor variation som 
möjligt (Patton, 2002). Eftersom både typ och omfattningen av fritidsaktiviteter kan skilja sig 
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mellan kön och ålder, var det viktigt att få både kvinnor och män i olika åldrar som deltagare i 
studien. Det var också viktigt att deltagarna hade haft diagnosen MS under en längre tid för att 
de skulle ha kommit en bit på väg i processen att hantera sin sjukdom. Inklusionskriterierna 
var att deltagarna skulle ha haft sin diagnos i minst två år samt att de kognitivt skulle kunna 
klara intervjun. För att säkerställa inklusionskriterierna samt uppnå heterogenitet skedde 
urvalet med hjälp av arbetsterapeut i ett MS-team. 
 
Innan studien påbörjades kontaktades berörd klinikchef med förfrågan om godkännande av 
studien. Därefter erhöll berörd arbetsterapeut i MS-teamet muntlig och skriftlig information 
om studien, studiens syfte samt genomförande. Vid besök hos arbetsterapeut i MS-teamet 
tillfrågades personerna om deltagande. De som visade intresse för att delta informerades i 
enlighet med Vetenskapsrådets regler och riktlinjer för forskning (Vetenskapsrådet, 2011). De 
informerades muntligt och skriftligt om studien och studiens syfte, den metod som användes, 
samt vem som vara ansvarig för studien. De informerades vidare om att lämnade uppgifter 
behandlades konfidentiellt, att resultatet skulle redovisas i form av en uppsats, samt att de 
hade rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. Efter att personen fått den muntliga 
informationen och i lugn och ro fått läsa den skriftliga informationen och ställa frågor fick de 
ta ställning till om de önskade deltaga. Samtliga 10 personer som tillfrågades gav muntligt 
samtycke till att deltaga. Arbetsterapeut i MS-teamet lämnade efter personernas samtycke 
personernas namn och telefonnummer till intervjuaren som därefter kontaktade personerna 
per telefon och bokade tid för intervjun. I samband med intervjun informerades personerna 
igen och tillfrågades om skriftligt samtycke. Samtliga tillfrågade lämnade skriftligt informerat 
samtycke. Deltagarna erhöll en kopia av undertecknad samtyckeblankett. 
 
Tio personer, tre män och sju kvinnor, i ålder 32-65 år (Md = 49 år) med MS tackade ja till att 
deltaga i studien. Av dessa hade 5 progressiv MS, 2 hade skovvis förlöpande MS och 2 
personer var osäkra på vilken form av MS de hade. Personerna hade haft diagnosen MS 
mellan 5-30 år (Md = 7 år). Två var ensamstående och åtta var sammanboende/gifta. En 
person var småbarnsförälder och tre personer hade hemmaboende tonåringar. Två personer 
arbetade deltid medan två personer hade sjukpension och sex personer var vid tillfället för 
intervjun helt sjukskrivna. 
 
4.3. Datainsamling 
Semistrukturerad intervju (Kvale & Brinkman, 2009) med stöd av intervjuguide (Bilaga 1) 
genomfördes. Frågeområdena som låg till grund för den färdiga intervjuguiden växte fram 
utifrån egen erfarenhet som arbetsterapeut samt litteraturgenomgång inom ämnet, kopplat till 
syftet med studien. Intervjuguiden som användes bestod av ett antal huvudfrågor med 
följdfrågor som rör området fritidsaktiviteter. Till dessa huvud- och följdfrågor användes 
hjälp och stödfrågor såsom: ”Hur menar du?”, ”Kan du utveckla/berätta mer?”, ”Hur gör 
du?”, ”Hur tänker du?”, ”Hur hanterar du?”. Sist i intervjun ställdes avslutande frågor om hur 
länge personen haft MS, om personen arbetade och i så fall i vilken omfattning, ålder, samt 
typ av MS. Dessa frågor ställdes för att kunna beskriva deltagarna.  
 
Den färdiga intervjuguiden prövades först i en pilotintervju (Kvale & Brinkman, 2009). 
Intervjuguiden fungerade väl så inga förändringar gjordes. Då pilotintervjun gav information 
av relevans för syftet i studien inkluderades även denna efter samtycke från personen (Kvale 
& Brinkman, 2009). 
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Intervjuerna spelades in på band, var i genomsnitt 80 minuter långa (variationsvidd = 60-120 
minuter) och genomfördes i personernas hem. Möjlighet att genomföra intervjun på annan 
plats erbjöds också som alternativ men ingen deltagare valde detta alternativ. 
 
4.4. Databearbetning och analys 
Intervjuerna transkriberades ordagrant, i sin helhet och analyserades därefter utifrån kvalitativ 
innehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundman (2004) syftar kvalitativ innehållsanalys till 
att beskriva variationer av ett fenomen genom att identifiera likheter och skillnader i 
textinnehållet samt att tolka texter. Kvalitativ innehållsanalys är en bred metod och erbjuder 
möjlighet att välja antingen en deduktiv dataanalys (att utifrån hypotes dra slutsats) eller en 
mer induktiv dataanalys (att formulera hypoteser utifrån specifika data) samt att kombinera en 
analys av det manifesta innehållet (vad som sägs i intervjun) med analys av det latenta 
innehållet (en tolkning av vad som sägs). I denna studie valdes induktiv dataanalys utifrån att 
fritid inom MS är ett lite utforskat område. Analysen i denna studie fokuserar på det manifesta 
innehållet i texterna och resultatet redovisas på en beskrivande nivå i form av kategorier och 
underkategorier. 
 
Analysprocessen skedde enligt Graneheim och Lundman (2004). De transkriberade 
intervjuerna lästes igenom i sin helhet flera gånger för att få en förståelse och känsla för 
helheten i innehållet. Eftersom studien fokuserade på förändring och upplevelse av förändring 
identifierades enbart utsagor som handlade om det även om personerna också beskrev andra 
saker. Utifrån huvudområdena i frågeguiden skapades de två domänerna förändring 
respektive upplevelse av förändring. Därefter identifierades meningsenheter. 
Meningsenheterna kondenserades för att göra texten mer lätthanterlig men samtidigt behålla 
det centrala innehållet. Den kondenserade texten abstraherades, det vill säga lyftes till en 
högre logisk nivå och försågs med koder som kortfattat beskrev dess innehåll. Koderna 
sammanfördes därefter till kategorier bestående av flera koder med liknande innehåll. Vid 
närmare granskning visade sig att några kategorier innehöll olika aspekter. För att göra 
materialet rättvisa skapades därför även ett antal underkategorier. Resultatet kom slutligen att 
bestå av 8 kategorier och 10 underkategorier fördelat på de två domänerna. 
 
 
Tabell 1. Exempel ur analysprocessen på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, 
kategorier samt underkategorier i de två domänerna, förändringar samt upplevelser. 
Domän Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Förändring Nu har jag ju, ja jakten 
bedrivs ju utifrån att 
jag tar mig ut till 
terrängen med 
motorcykel, vilket jag 
kunnat använda mina 
ben till förut. 

Nu tar jag mig ut i 
terrängen med 
motorcykel. Förut 
använde jag mina 
ben. 

Använder 
motorcykel. 
Förut använde 
jag mina ben. 

Att använda 
hjälpmedel. 

Att 
fortsätta 
men på 
annat sätt. 

Upplevelse …MS har ju tagit mig 
va. Det är ju jag som 
person som blivit med 
sjukdomen. Det är ju 
inte tvärsom på det 
sättet. Och MS:en är ju 
oftast, i alla fall vad det 
är för mig, så ligger det 
inte still. 

MS har tagit mig, 
det är ju jag som 
person som blivit 
med sjukdomen, 
inte tvärsom. Och 
det ligger inte still. 

MS har tagit 
mig och den 
ligger inte still 

 Att känna 
osäkerhet. 
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4.5. Etiska överväganden 

Det är viktigt att den tillfrågade personen förstår informationen som ges för att denne ska 
kunna lämna ett informerat samtycke (Vetenskapsrådet, 2011). I samband med tillfrågan inför 
denna studie hade en arbetsterapeut i MS-teamet bedömt att personerna ej var kognitivt 
påverkade och att de kunde klara intervjuerna. Vid intervjutillfället var deltagarna, så långt det 
var möjligt att bedöma, mentalt och kognitivt opåverkade. 

Beroendeförhållande till forskaren är viktigt att beakta. Det är viktigt att den tillfrågade inte 
får uppfattningen att om denne säger nej till att delta eller avbryter sitt deltagande så medför 
det sämre vård eller behandling (Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie stod intervjuaren och 
deltagarna ej i beroendeförhållande till varandra. Deltagarna var också informerade om att ett 
eventuellt avbrytande ej skulle påverka framtida kontakt med MS-teamet. 

Enligt Vetenskapsrådets regler och riktlinjer för forskning (Vetenskapsrådet, 2011) ska alla 
uppgifter om deltagarna förvaras och avrapporteras så att de inte kan identifieras av 
utomstående. Det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. Det 
insamlade datamaterialet i denna studie har avidentifierats och förvarats så att ingen 
utomstående kan urskilja de intervjuade personernas identitet. Resultatet redovisas så att 
ingen enskild person kan identifieras.  

Forskaren ska beakta eventuella risker i förhållande till nyttan med forskningen 
(Vetenskapsrådet, 2011). Denna studie bedömdes inte innebära några nämnvärda risker för 
personerna. De intervjufrågor som ställdes var av vardaglig karaktär och berörde området 
fritidsaktiviteter, vilket ej bedömdes utgöra något speciellt känsligt område. Men det kunde 
inte uteslutas att intervjun skulle kunna väcka eventuella frågor eller funderingar som rör 
sjukdomen. Därför erbjöds deltagarna möjlighet till ytterligare kontakt med MS-teamet efter 
deltagande i studien om de så önskade. Ingen av de intervjuade uttryckte något obehag, utan 
utryckte snarare att det var positivt att få berätta om sina upplevelser. Nyttan med studien 
kommer ej deltagarna direkt tillgodo. Däremot kan det i förlängningen komma deltagarna 
tillgodo genom att studiens resultat ökar kunskapen inom området och därmed även bidra till 
utvecklingen av en mer klientcentrerad arbetsterapi och rehabilitering. 
 

 

5. RESULTAT 
Analysen av intervjuerna gjordes utifrån syftet att beskriva förändringar i 
fritidsaktivitetsmönstret hos personer som har MS samt hur de hanterade och upplevde dessa 
förändringar. Resultatet är uppdelat på de två domänerna förändringar samt upplevelser. 
Inom domänen förändringar framkom tre kategorier med tio underkategorier, inom domänen 
upplevelser framkom fem kategorier. I resultatet presenteras de två domänerna separat, de 
olika kategorierna samt underkategorierna med egna rubriker och illustreras med citat. För 
översikt se Figur1 nedan. Citaten är varsamt bearbetade för att underlätta läsningen. 
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   Förändringar  
 

 
 

 
Upplevelser 

1. Att fortsätta men på  
annat sätt 

   

            -Att kämpa 
            -Att spara på krafterna 

 

            -Att planera  
            -Att prioritera 1. Svårt hitta motiverande aktiviteter 
            -Att dela upp 2. En känsla av saknad 
            -Att förenkla 3. Att känna osäkerhet 
            -Att använda hjälpmedel  4. Ett ökat beroende 
            -Att ta hjälp av andra 5. Att vara nöjd 
  

2. Att sluta 
 

 

3. Att ersätta  
            ‐Att leta   
            ‐Hittat andra fritidsaktiviteter  
   
Figur 1. Översikt över domäner (fet stil), kategorier (normal stil) samt underkategorier 
               (kursiv stil). 

 

5.1. Förändringar 
I intervjuerna framkom hur vanliga symptom vid MS, som ökad trötthet, svårigheter att 
koncentrera sig, mindre ork och försämrad motorik, påverkade aktivitetsförmågan vilket i sin 
tur ledde till olika grad av förändringar i fritidsaktivitetsmönstret. Vissa fritidsaktiviteter 
fortsatte deltagarna med men behövde utföra dem på annat sätt. För andra fritidsaktiviteter 
innebar påverkan av MS så stora begränsningar att deltagarna slutat att utföra dessa 
aktiviteter. I vissa fall när de slutat med en fritidsaktivitet hade deltagarna hittat en annan 
fritidsaktivitet att ersätta den med. I domänen förändringar framkom således tre kategorier, att 
fortsätta men på annat sätt, att sluta och att ersätta. 

 
5.1.1. Att fortsätta men på annat sätt 

För att kunna fortsätta utföra fritidsaktiviteterna, trots en ökad påverkan av MS, beskrev 
deltagarna att de börjat använda olika strategier. I denna kategori framkom åtta 
underkategorier som beskriver de strategier som personerna använder för att fortsätta men på 
annat sätt. Dessa var: att kämpa, att spara på krafterna, att planera, att prioritera, att dela 
upp, att förenkla, att använda hjälpmedel samt att ta hjälp av andra. Dessa underkategorier 
beskrivs närmare nedan. 

 
5.1.1.1. Att kämpa 

Deltagarna berättade att de fortsatte med sina fritidsaktiviteter men att de nu behövde kämpa 
för att trots ökad trötthet och minskad fysisk förmåga ändå genomföra fritidsaktiviteten. En 
deltagare berättade att det krävdes mycket mer tid och kraft än tidigare för att komma ut i 
skogen och att personen behövde kämpa mer nu än tidigare 
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”Fast ibland känner man jag, sig, nä jag orkar inte. Men då får man pina sig. Så att då har 
jag ju kämpat så länge jag kunnat. För att bara lägga sig ned på sängen, det, nä…jag tror 
inte på det.” (nr 1, s5) 
 
Det kunde också handla om olika praktiska situationer där deltagarna beskrev att de aktiviteter 
de tidigare gjorde utan att tänka på det, nu krävde både mer energi och tog längre tid. T ex 
berättar en deltagare det nu både tog längre tid och krävde mer energi för att få på sig 
stövlarna när personen skulle gå ut. 
 
5.1.1.2. Att spara på krafterna		

En viktig aspekt för att kunna fortsätta med sina fritidsaktiviteter var att spara på energin. Alla 
deltagare berättade hur de försökte spara på krafterna för att orka utföra fritidsaktiviteterna 
genom att ta det lugnt och vila innan aktiviteten. 

 
”… och som sagt vila upp mig under dagen eller om man ska gå ut och äta med familj eller 
vänner eller sådär. Då får man ju ta dagen liksom och inte göra någonting för att jag ska 
vara pigg på kvällen. Eller om man är bortbjuden och ska bort eller göra någonting så gäller 
det att inte göra för mycket innan, för då går det inte att göra det.” (nr 5, s4) 
 
5.1.1.3. Att planera	

Deltagarna uttryckte också behov av att planera mer än tidigare för att kunna genomföra de 
fritidsaktiviteter de önskade. Det kunde handla om att t ex behöva utföra en extra aktivitet för 
att kunna genomföra fritidsaktiviteten. Med andra ord gick det inte att som tidigare bara göra 
den fritidsaktivitet de ville utan de behövde nu först arrangera inför den. Detta innebar för 
många att det fanns mindre utrymme för spontana aktiviteter jämfört med tidigare. 
 
”Men visst är det knöligt om man säger att ska jag på bio så kan jag inte sitta varsomhelst i 
salongen. Utan jag måste, antingen sitta högst upp och då längst ut på kanten. Har problem 
med ena benet. Om jag sitter för länge böjt med benet så får jag jätteont och blir 
jättekonstigt. Eller sitta längst ner, så då, ja... och så måste man ta sig till bion och såna där 
saker så att det blir ju inte samma sätt. Antingen så åker man ju då till bion och beställer så 
att det finns, eller så vet jag av mina tjejer bokar man på internet så att man får den platsen 
som man vill. (nr 5, s4) 
 
Andra situationer som deltagarna beskrev var att de behövde planera mer inför var olika 
sociala aktiviteter. Till exempel om personen var bortbjuden var det viktigt att ta reda på hur 
många som skulle komma då flera av deltagarna inte orkade delta i aktiviteter när det blev för 
många personer samtidigt. 
 
5.1.1.4. Att prioritera 

Flera deltagare beskrev hur de utifrån den ökade tröttheten och mindre ork behövde prioritera 
mer än tidigare. De uttryckte att de inte orkade göra lika många aktiviteter under en viss 
tidsrymd som tidigare. Konsekvensen blev att de måste välja mellan aktiviteter som de gärna 
hade velat göra. 
 
”Jag måste prioritera. Jag skulle vilja göra allt som kakmonstret alltså, men det kan inte jag. 
Utan det är väldigt viktigt att, ja prioritera … kommit fram till att två saker i veckan, kanske 
tre inte mer då blir det för mycket.” (nr 10, s2) 
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5.1.1.5. Att dela upp 

Deltagarna beskrev också hur de på olika sätt delade upp aktiviteter i flera delar och gjorde en 
liten bit i taget för att på så sätt kunna genomföra aktiviteten. Det kunde handla om att de 
gjorde lite åt gången under dagen med pauser emellan eller att de fördelade över flera dagar 
det de tidigare skulle gjort på en dag. Detta innebar också att det tog längre tid att genomföra 
aktiviteterna nu jämfört med tidigare. 

 
”Jag gör gärna mat och det tar ju sin lilla tid just för att man inte kan göra allt på en gång 
utan man gör det i omgångar.”(nr 6, s1) 
 
”Man tycker man bara far och far, men det är ju för att jag orkar inte allting på en gång utan 
då får man dela upp det lite och ja, man får göra lite och göra nästa dag.” (nr 5, s1) 
 
5.1.1.6. Att förenkla 

I intervjuerna framkom hur deltagarna på olika sätt förenklat fritidsaktiviteterna eller delar av 
dem, för att på så sätt kunna fortsätta utföra dem. Det kunde t ex handla om att ta bort vissa 
mer krävande moment i aktiviteten. I de flesta fallen handlade det om att minska de mer 
fysiskt krävande delarna i aktiviteten. Som att göra gymnastikprogrammen enklare, fiska från 
land eller brygga istället för båt, eller sitta på pass vid jakt. 

 
”Så vi är ju fortfarande med och jagar både älg och rådjur. Fast jag kan ju inte ge mig iväg 
långt upp i skogen men jag får hålla mig nära skogsvägen. Jag orkar ju inte gå. Snårigt och 
risigt och fastnar. Men jag är med och jagar.” (nr 2, s3) 
 
5.1.1.7. Att använda hjälpmedel 

Deltagarna redogjorde också för hur de använde olika hjälpmedel för att på så sätt underlätta 
utförandet av aktiviteten. Till största delen handlade det om att använda hjälpmedel i fysiskt 
krävande aktiviteter. 

 
”Nu har jag ju, ja jakten bedrivs ju utifrån att jag tar mig ut till terrängen med motorcykel, 
vilket jag kunnat använda mina ben till förut.”(nr 3, s1) 
 
Men flera deltagare beskrev att även fysiskt lugnare och mer mentala aktiviteter blivit svårare 
att utföra och att de även hade behov av hjälpmedel för att t ex kunna läsa. 

 
”Så tycker man det är ju en jätterolig bok, ja visst, men det går inte att koncentrera sig. Och 
när man ska läsa själv då lånar jag talböcker ibland. Det är ju lättare att lyssna på för då 
behöver jag liksom inte sitta själv och försöka få ordning på blicken och var jag är nånstans i 
boken. Det är lättare att ta in med talbok, ja.” (nr 5, s2) 
 
5.1.1.8. Att ta hjälp av andra 

I deltagarnas berättelser framkom också att de ibland behövde ta hjälp av andra personer för 
att kunna genomföra sina fritidsaktiviteter då de inte längre kunde utföra aktiviteten 
självständigt. Framförallt tog de hjälp av andra i de mer fysiskt krävande momenten i 
aktiviteten samt i samband med förflyttning och resor. Till exempel kunde deltagarna, när 
fritidsaktiviteten innebar resor med allmänna kommunikationsmedel som buss och tåg, ha 
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behov av att ha en person med som stöd för balansen vid vissa moment i förflyttningen. Det 
kunde också handla om att behöva hjälp med att hantera rullstol när denna skulle transporteras 
på buss eller tåg. 

 
”Men i och med att jag inte har styrka går det ju inte att byta däck själv alltså.....så det 
använder jag kompisar som gör.”(nr 4, s2) 
 
”…. jag hade en grabb med för att inte råka illa ut, ramla omkull och så.” (nr 2, s4) 
 
5.1.2. Att sluta 

Samtliga deltagare berättade att de har fått sluta med många av de fritidsaktiviteter som de 
gjort tidigare. Till största delen handlade det om mer fysiskt krävande fritidsaktiviteter som t 
ex att åka skidor, springa, spela tennis, simma, åka cross, dansa och cykla. Men deltagarna 
beskrev också att de inte längre kunde göra mindre fysiskt krävande aktiviteter som att ta 
promenader, komma ut i skogen och naturen, fiska, plocka bär eller odla i trädgården. 

 
”Förut kunde jag röra mig väldigt mycket med hjälp av kryckorna. Då kom jag ut i naturen, 
ut i skogen och sådär också. Men det….gör jag inte nu längre.” (nr 6, s2) 
 
”Vi åkte skidor och spelade tennis och stod i, Och det är ju inte att tänka på. Bada och 
simma. Jag kan till exempel inte simma längre. Jag sjunker som en sten därför att jag kan inte 
ta tagen. (nr 2, s4) 
 
5.1.3. Att ersätta 

Deltagarna beskrev hur de på olika sätt letade efter och i flera fall hade hittat nya 
fritidsaktiviteter som ersättning för de aktiviteter de varit tvungna att sluta med. I denna 
kategori framkom alltså två underkategorier, att leta och hittat andra fritidsaktiviteter. 

 
5.1.3.1. Att leta 

I berättelserna framkom hur deltagarna letade efter men hade svårt att hitta andra nya 
aktiviteter som de fysiskt klarade som ersättning för de aktiviteter som de tvingats ge upp. 
Vissa deltagare uttryckte det som att de befann sig i ett famlande efter att ha något att göra. 

 
”Jag har försökt hitta men… jag är ju dock fysiskt aktiverad till den mån jag orkar. Sen måste 
jag ha de här vilostunderna och vad ska jag göra då? Visst jag kan läsa … det jag tycker om. 
Finns det nåt annat, jag vet inte…” (nr 1, s1) 
 
Andra deltagare berättade att de hade provat nya aktiviteter men slutat med dem för att de inte 
kunde klara av dem. Till exempel hade någon fått synhjälpmedel för att kunna läsa men fick 
besvär av att använda hjälpmedlet och fick då sluta med den aktiviteten.  

 
5.1.3.4. Hittat andra fritidsaktiviteter 

Flera av deltagarna beskrev att de hittat andra aktiviteter som ersättning för de aktiviteter som 
de tvingats sluta med för att de inte orkade göra dem längre. Det var oftast de mer fysiskt 
krävande aktiviteterna som de lämnat och ersatt med andra mindre fysiskt krävande 
aktiviteter, som t ex att läsa. 
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”Skidåkning har jag ju fått ändra. Jag har spelat tennis rätt intensivt. Det är inte att tänka på. 
Det är ju mycket av aktiviteterna som är annorlunda nu, och då är de ersatta av annat istället 
som mentorskap, läsa, spela piano istället.” (nr 2, s3) 
 
Men flera personer beskrev också att de även fått ersätta lugnare och mindre fysiskt krävande 
aktiviteter med andra lugna aktiviteter, t ex titta på TV istället för att läsa. 

 
”Jag har varit en riktig bokmal och det blir ju jobbigt nu att läsa. Då blir det TV istället, eller 
dator.” (nr 6, s3) 
 
5.2. Upplevelser 

När deltagarna beskrev förändringar i fritidsaktivitetsmönstret uttryckte de också en rad olika 
känslor och tankar kopplat till förändringarna de genomfört. Dessa upplevelser kan sägas 
färga de förändringar i fritidsaktivitetsmönster som sjukdomen medfört och utgör en egen 
domän. Inom denna domän framkom fem kategorier: svårt hitta motiverande aktiviteter, en 
känsla av saknad, att känna osäkerhet, ett ökat beroende, samt att vara nöjd. Fyra av 
kategorierna pekar på otillfredsställelse och kan sägas beteckna negativa upplevelser i någon 
form medan en kategori visar på tillfredställelse med fritidsaktiviteter och kan betecknas som 
positiva upplevelser. 

 
5.2.1. Svårt hitta motiverande aktiviteter	

I berättelserna framkom att deltagarna upplevde svårigheter att hitta nya fritidsaktiviteter att 
ersätta aktiviteter de fått sluta med. Förutom att de nya aktiviteterna ska vara möjliga att orka 
rent fysiskt måste de även upplevas som lika motiverande och roliga. Flera deltagare upplevde 
att det var svårt att hitta nya aktiviteter som uppfyllde detta. Särskilt om personerna tidigare 
uppskattat mer fysiskt krävande fritidsaktiviteter var det svårt att hitta någon mindre fysiskt 
krävande men ändå lika rolig aktivitet att ersätta dem med. 

 
”Simma, visst skulle jag kunna ligga i vattnet men, det är inte det. Det är inte roligt att 
simma”(nr 1, s4) 
 
”Och det går inte att göra som man gjort förut … så att så, men man får ju försöka och hitta 
det som man tycker är roligt då med fritid och sådär. (nr 5, s5) 
 
5.2.2. En känsla av saknad	

Många deltagare upplevde också en saknad över de fritidsaktiviteter som de tvingats lämna. 
Detta gällde även då de till stor del hittat andra aktiviteter att ersätta dem med. Flera deltagare 
upplevde också att när de väl hittat en ny aktivitet att ersätta den aktivitet de inte längre kunde 
göra eller förändrat i aktiviteten för att kunna fortsätta utföra den, så saknade de ändå hur det 
var tidigare. De saknade att inte längre kunna utöva fritidsaktiviteten fullt ut, på det sätt de 
gjorde innan de blev tvungna att förenkla den.  

 
”Men tyvärr så kan man inte ta sig in på skogsstigarna med elmoppen. Det saknar jag lite. 
Tja, jag får fotografera från cykelvägar. Det blir ju inte riktigt samma sak.” (nr 6, s1) 
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5.2.3. Att känna osäkerhet 

Deltagarna upplevde en osäkerhet i att veta hur mycket de skulle orka när de väl var mitt i och 
höll på med en aktivitet. De beskrev hur energin plötsligt och överraskande kunde ta slut mitt 
uppe i aktiviteten. Att inte veta om de skulle klara av aktiviteten nästa gång, skapade en 
osäkerhetskänsla. Andra deltagare uttryckte att det var svårt att hitta en balans mellan aktivitet 
och vila eftersom de inte under fritidsaktiviteten kunde avgöra hur påfrestande den egentligen 
var för dem. Tog de i för mycket med någon aktivitet eller om de tog för sig för många 
aktiviteter så kände de inte av det förrän dagarna efteråt. Att inte direkt känna hur mycket de 
orkade skapade också en osäkerhet.  

 
”…..ibland tar jag i för mycket. Och det….ah, bara det här också. Och så gör man klart. Och 
det vart för mycket. Så det är svårt att balansera. För jag känner ju inte när jag håller på. Det 
kommer efter som ett brev på posten. Dagen efter är jag halvdålig och sen två dagar efter då 
är jag jättedålig.” (nr 1, s3) 
 
Osäkerheten kom också till uttryck genom att deltagarna hela tiden levde med vetskapen om 
att de hade en progredierande sjukdom och det förde med sig en osäkerhet kring hur länge de 
skulle kunna fortsätta utföra de för dem viktiga fritidsaktiviteterna. 
 
”Jag vet ju inte om jag kan om ett tag. … När man vet att den förändringen kommer ju hela 
tiden undan för undan.” (nr 6, s2) 
 
5.2.4. Ett ökat beroende 

Några deltagare beskrev hur de i takt med att sjukdomen progredierade också upplevde ett 
ökade beroende av andra. Det gick inte längre att utföra aktiviteten helt självständigt och de 
blev därmed beroende av när andra hade möjlighet att hjälpa till eller följa med. Det ökade 
beroendet upplevdes negativt då det innebar att de inte kunde vara lika spontana som tidigare. 
Fick man lust att göra en fritidsaktivitet så var man nu beroende av om någon kunde följa med 
och hjälpa till. Beroendet av andra blev, trots att det möjliggjorde viktiga fritidsaktiviteter, 
något som upplevdes som negativt.   

 
”…. då tog man ju med sig crossen och så tog man med sig fiskesakerna och så ut i skogen. 
Nu måste jag ju ha tag i en kompis som kan bära grejerna åt mig, för det funkar inte.”(nr 4, 
s1) 
 
5.2.5. Att vara nöjd 

Även om fritidsaktiviteterna påverkats mycket så upplevde flera av deltagarna att de kände sig 
ganska nöjda med den fritid de hade. De upplevde att de trots allt kunde göra en hel del 
fritidsaktiviteter även om det inte var samma aktiviteter som tidigare. Några uttryckte också 
att de inte saknade vissa av de fritidsaktiviteter de slutat med. De var inte så givande så det 
gjorde inget att behöva sluta med dem. Att bli helt sjukskriven hade för vissa inneburit att de 
nu kunde återuppta fritidsaktiviteter som de inte orkat med tidigare. Det gjorde att fritiden 
upplevdes som rikare och de var mer nöjda med hur fritiden var nu än hur den var före 
sjukskrivningen. Några uttryckte en ökad tillfredställelse med att nu ha mer fritid. Nu kunde 
man göra det man inte kunde göra förut, som att gå på teater eller att umgås med andra. 

 
”Men samtidigt så är min vardag idag bra på alla sätt och vis. Man får ta det som det är” (nr 
6, s4) 
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”Men det finns ju de som inte kan göra ett dugg och det tycker jag skulle vara jättejobbigt. Så 
jag känner mig tillfreds med … ganska tillfreds med det som jag kan klara av idag.” (nr 1, s6) 
 
6. DISKUSSION 

 
6.1. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur fritidsaktivitetsmönstret förändras hos personer med 
MS och hur de upplever denna förändring. Huvudresultatet visade att fritidsaktivitetsmönstret 
hade förändrats för samtliga deltagare. Framförallt var det fysiskt krävande fritidsaktiviteter 
som hade påverkats och det var främst dessa aktiviteter som personerna förändrat eller fått 
sluta med. Något som var mindre förväntat var att aktivitetsmönstret även för de mindre 
fysiskt krävande fritidsaktiviteterna förändrades. För både lugnare och fysiskt mer krävande 
fritidsaktiviteter beskrev deltagarna att de använde sig av olika strategier för att kunna 
fortsätta med fritidsaktiviteterna. Deltagarna försökte också hitta andra aktiviteter istället för 
dem de fått sluta med. Oavsett om man behövde förändra, sluta eller hitta nya fritidsaktiviteter 
var förändringarna färgade av olika upplevelser. Deltagarna uttryckte en känsla av saknad 
efter de aktiviteter de slutat med. De försökte hitta nya aktiviteter som ersättning men 
uttryckte att det var svårt hitta aktiviteter som de både klarade av och upplevde motiverande. 
Allteftersom sjukdomen progredierande upplevde de både en känsla av osäkerhet och ett ökat 
beroende. Några deltagare uttryckte att de trots allt ändå kände sig ganska nöjda med de 
fritidsaktiviteter de kunde göra. 
 

Att samtliga personer i denna studie beskrev att de har slutat med flera fritidsaktiviteter 
överensstämmer väl med tidigare forskning inom MS som visar att fritid är det 
aktivitetsområde där man har gett upp flest aktiviteter (Einarsson et al., 2006; Hakim et al., 
2000). Detta är något som också har observerats hos personer med andra progredierande 
sjukdomar, som muskeldystrofi (Nätterlund, 1999) och reumatoid artrit (RA) (Wikström et 
al., 2001). I likhet med personerna med MS i denna studie beskrev personer med RA i en 
studie av Wikström, Jacobsson och Arvidsson (2005) att vissa saker inte hinner göras under 
samma idag utan får skjutas på till nästa dag, att många aktiviteter tar längre tid och särskilt 
fysiska aktiviteter måste utföras i ett lugnare tempo. Personerna med RA uttryckte också att 
man inte får ge upp och bara acceptera situationen, vilket också kom till uttryck bland 
personerna med MS i denna studie. Liksom personerna med MS i denna studie, beskrev 
personerna med RA att de behövde ta hjälp av andra och kände sig beroende av andra. 
Behovet av att planera var likartat och även nödvändigheten av att prioritera eller välja mellan 
aktiviteter. Att kämpa och ta i för mycket resulterade i att man klarade av mindre aktivitet 
nästa dag och att behöva välja bort aktiviteteter för att man inte längre klarade av dem 
upplevdes negativt. Likheterna mellan beskrivningarna från personerna i de två 
sjukdomsgrupperna är stora och en anledning till det kan vara att både MS och RA är 
progredierande sjukdomar. Gemensamt för alla progredierande sjukdomar är att de innebär en 
succesivt minskad funktionsförmåga vilket i sin tur leder till minskad aktivitetsförmåga hos 
personen som får sjukdomen. Den successiva försämringen av funktionsförmåga leder till att 
personen också successivt måste ändra sina aktivitetsmönster och till slut upphöra med 
aktiviteter de inte längre klarar av. Att behöva sluta med aktiviteter man upplever viktiga och 
meningsfulla är påfrestande och kan leda till nedstämdhet. Tidigare forskning visar också en 
högre förekomst av depression bland personer med MS (Hakim et al., 2000). Ingen av 
deltagarna i studien berättade att de var eller hade varit deprimerade. Däremot uttryckte de 
negativa upplevelser som saknad av de fritidsaktiviteter man slutat med, en osäkerhetskänsla 
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för att inte klara av aktiviteten och en osäkerhet över hur länge man skulle kunna klara av 
aktiviteten. Naturligtvis så påverkas olika funktionsförmågor och därmed olika 
aktivitetsområden beroende på vilken diagnos personen har. Till exempel, fanns det bland 
personerna med RA ett stort fokus på smärta och hantering av smärta. Även om smärta 
förekommer vid MS så låg fokus mer på fatigue, extrem trötthet, hos personerna med MS i 
denna studie. Men oavsett det, så behövde personerna i båda grupperna anpassa och förändra 
sina aktivitetsmönster för att kunna utföra de för dem viktiga fritidsaktiviteterna. 
 
Resultatet i denna studie kan diskuteras i förhållande till att deltagarna försöker uppnå 
aktivitetsbalans i sina fritidsaktiviteter. Aktivitetsbalans handlar om att hitta en önskvärd 
variation och mängd mellan olika aktiviteter (Wagman, Håkansson & Björklund, 2012). 
Deltagarna beskrev hur de försökte fylla sin vardag med för dem meningsfulla 
fritidsaktiviteter. De beskrev också hur de kämpade för att uppnå balans mellan vila och 
aktivitet och hur de försökte tillskapa sig en vardag med meningsfullt innehåll och 
fritidsaktiviteter de klarade av, vilket man också sett i tidigare forskning vid MS (Matuska & 
Erickson, 2008). De använde strategier som att spara på krafterna, planera, prioritera, dela 
upp, förenkla, använda hjälpmedel och ta hjälp av andra, för att kunna utföra de för dem 
meningsfulla fritidsaktiviteterna. Deltagarna i studien beskriver dock inte så mycket av att 
hitta balans mellan de olika aktivitetsområdena ADL, arbete och fritid. Det kan bero på att 
intervjufrågorna handlade om fritidsaktiviteter men också på att de flesta deltagarna var helt 
sjukskrivna, utom två som arbetade deltid. Backman (2004) beskriver hur aktivitetsbalans 
leder till förbättrad hälsa och välbefinnande. Även om inte deltagarna i studien tydligt 
uttryckte detta, så beskrev de aktivitetsbalansens betydelse indirekt genom sina berättelser av 
att om de inte kunde utföra fritidsaktiviteterna i den utsträckning de önskade så ledde det till 
obalans och upplevelse av otillfredsställelse. 
 
Den komplexitet i deltagarnas försök att uppnå aktivitetsbalans som framträder i deras 
beskrivningar överensstämmer väl med arbetsterapeutisk teori (Kielhofner, 2012). Enligt 
Kielhofner (2012) är det viktigt att personer får möjlighet att utföra de aktiviteter de är 
intresserade och motiverade av, inte minst för att möjligheten att utföra aktiviteter påverkar 
känslan och lusten till aktivitetet. Han menar vidare att när man får en funktionsnedsättning 
finns en risk att det blir svårt att uppleva samma tillfredställelse som tidigare med aktiviteten 
eller att ansträngningen med att utföra aktiviteten inte längre är mödan värd. I den här studien 
beskriver deltagarna hur de kämpar för att kunna fortsätta utföra sina fritidsaktiviteter men att 
de till slut kommer till en punkt när de måste upphöra med aktiviteten. När en person på 
grund av sin funktionsnedsättning måste sluta med en aktivitet menar Kielhofner (2012) att 
det är en utmaning att hitta nya intressen eller nya sätt att kanalisera sina gamla intressen på. I 
denna studie beskrev deltagarna att de upplevde svårigheter med att hitta tillräckligt 
motiverande aktiviteter som ersättning för dem de behövt sluta med. Ur ett arbetsterapeutiskt 
perspektiv får detta konsekvenser för arbetsterapeutens arbete för personer med MS. Det är 
viktigt att arbetsterapeuten får kännedom om hur personen värderar fritidsaktiviteterna i 
relation till deras tillfredställelse och förmåga att utföra aktiviteterna. Utifrån den kunskapen 
kan arbetsterapeuten stötta personen att fortsätta vara aktiv i de för personerna viktiga och 
meningsfulla aktiviteterna. Här är det viktigt att beakta att även om arbetsterapeuten kan 
föreslå andra fritidsaktiviteter som personen skulle kunna klara av att utföra så kan personen 
sakna tillfredställelse och motivering till att utföra den föreslagna aktiviteten. I den här 
studien beskriver några deltagare att det fanns aktiviteter som de kunde utföra men som inte 
upplevdes som motiverande eller roliga att göra. Görandet har således både en objektiv 
dimension och en subjektiv upplevelsedimension och processen med att uppnå 
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aktivitetsbalans är komplex (Kielhofner 2012) vilket arbetsterapeuten måste ha med sig i sitt 
stöd till personer med MS för att hitta aktivitetsbalans i fritidsaktiviteter. 

 

Utöver beskrivningar av förändringar och upplevelse av förändringar, vilket var syftet med 
studien, uttryckte deltagarna hur betydelsefullt det var för dem att kunna utöva 
fritidsaktiviteter. Samtliga deltagare var helt eller delvis sjukskrivna vilket innebar att större 
delen av dygnet var fritid - ”allt är ju fritid nu” som en deltagare uttryckte det. Med ökad fritid 
blev det också allt viktigare att kunna utföra fritidsaktiviteter och för några blev fritid 
avgörande för livskvaliten. Detta stämmer väl överens med forskning på personer utan MS 
som visat på fritidens betydelse för hälsa, välbefinnande och livskvalitet (Day & Alon, 1993; 
Kinney & Cole, 1992; Knox, 1993; Stevens-Ratchford & Lookingbill, 2004; Vuillemin at al., 
2005). Resultatet understryker dessutom den kritik som förts fram mot att aktivitetsområde 
fritid inte är med i ICF core set för MS (Karhula et al., 2013) och det är värt att notera att i sin 
nuvarande form är ICF core sets för MS mindre användbar på personer med MS som är i en 
senare fas av sjukdomen och är helt sjukskrivna. 

 

Sammantaget pekar resultatet i denna studie på vikten av att i framtida forskning närmare 
undersöka betydelsen av fritidsaktiviteter för personer med MS. Studien har undersökt 
deltagarnas upplevelser av förändring av sina fritidsaktivitetsmönster återgivna vid ett tillfälle. 
För att ytterligare fånga olika aspekter av själva förändringen skulle framtida studier kunna ha 
en prospektiv longitudinell ansats (Saldaña, 2003), där man intervjuar samma personer vid 
flera tillfällen. På det sättet skulle man kunna fånga hur själva upplevelsen av förändrade 
aktivitetsmönster ändrar sig allt eftersom sjukdomen progredierar. Dessutom skulle det vara 
möjligt att studera personernas upplevelser och förväntningar på kommande förändringar och 
sedan kunna följa upp dessa efter att förändringen har ägt rum. Till exempel skulle man kunna 
studera hur upplevelsen av fritidsaktiviteter förändras från det att personen arbetar heltid till 
att personen successivt går ner i arbetstid för att slutligen vara helt sjukskriven. Med en 
longitudinell ansats är det därför möjligt att andra kategorier framträder i tillägg till de som 
framkommit i denna studie. 

 
6.2. Metoddiskussion  

Det är viktigt att man väljer den metod som bäst passar studiens syfte och frågeställning 
(Patton, 2002; Polit & Beck, 2011). I den här studien valdes en kvalitativ ansats då det gör det 
möjligt att upptäcka likheter och skillnader samt beskriva och förstå fenomen (Graneheim & 
Lundman, 2004). I valet av olika kvalitativa metoder bedömdes kvalitativ innehållsanalys 
vara mest lämplig utifrån studiens syfte, då metoden tillåter tolkning på olika nivåer, följer en 
väl strukturerad analysprocess och är väl etablerad som analysmetod (Graneheim & 
Lundman, 2004).  
 
Vid kvalitativa studier är begreppet trovärdighet centralt (Graneheim & Lundman, 2004). För 
att säkerställa trovärdigheten i studien har ett antal aspekter som är viktiga vid kvalitativa 
studier beaktats. När det gäller urvalet så har män och kvinnor i olika åldrar tillfrågats för att 
uppnå en så bred variation av erfarenhet av förändrade fritidsaktivitetsmönster som möjligt. 
För att säkerställa att personerna inte hade någon kognitiv påverkan och att de hade kommit 
en bit på väg i processen att hantera sin MS, tillfrågades personerna om deltagande i studien 
via ett MS-team. Tillfrågan via MS-teamet kan ha påverkat resultatet. För det första kan 
deltagarna i studien ha varit mer påverkade av MS än personer med MS generellt. Detta kan 
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ha medfört att de också hade mer problem med fritidsaktiviteter. För det andra kan deltagarna 
i denna studie ha deltagit i rehabilitering/undervisning som gett dem förtrogenhet med 
strategier för att hantera problem i aktiviteter. Därför kan man anta att de också har kunnat ge 
en fyllig beskrivning av sina erfarenheter av förändrade fritidsaktivitetsmönster. Hade 
deltagarna rekryterats på annat sätt är det möjligt att beskrivningarna sett annorlunda ut. 
 
En annan aspekt gäller fyllighet eller mättnad i data där antalet deltagare spelar en viss roll 
(Kvale & Brinkman, 2009). Författaren upplevde att tio intervjuer i denna studie var 
tillräckligt då fylligheten var god och deltagarna inte hade några svårigheter att uttrycka sig 
och förmedla sina olika erfarenheter av förändrande fritidsaktivitetsmönster. Däremot går det 
inte att utesluta att med fler deltagare så skulle också fler aspekter av förändringar i 
aktivitetsmönster kunna komma fram. Men den variation som ändå framkommer och 
överenstämmelsen med tidigare forskning inom andra progredierande sjukdomar, talar för att 
resultatet i denna studie ger en trovärdig bild av området. 
 
Det var relativt lätt att rekrytera deltagare i studien. Samtliga tillfrågade tackade ja och flera 
uttryckte att det var viktigt att delta. Författarens upplevde alla deltagare som engagerade och 
villiga att dela med sig av sin erfarenhet, vilket bland annat visade sig i att de trots sina besvär 
orkade med intervjuer på upp emot två timmar. Författarens uppfattning var att de var 
bekväma i situationen och att intervjuerna fungerade väl. Vid några tillfällen när intervjun 
avslutats, kom personerna på mer saker de ville berätta och då fick intervjuaren be personen 
om lov att få slå på bandspelaren igen. 
 
En styrka i studien är att en pilotintervju genomfördes (Kvale & Brinkman, 2009). 
Pilotintervjun gav möjlighet att pröva om intervjuguiden fungerade så som det var tänkt vilket 
den också gjorde. Då pilotintervjun gav information av relevans för syftet i studien 
inkluderades även denna efter samtycke från personen. Samtliga intervjuer spelades in på 
bandspelare och skrevs ut ordagrant. Detta gjorde att vid tveksamheter i analysen var det 
möjligt att gå tillbaka till både inspelningar och de transkriberade intervjuerna. 
 
Intervjuerna skedde i personernas hem vilket innebar att det skedde i en för dem trygg miljö, 
där de lättare kunde relatera till sitt vardagsliv och sina fritidsaktiviteter. Problem i samband 
med intervjuerna var framförallt att deltagarna kom utanför frågeområdet. De kom till 
exempel in på sjukdomen och symptomen. Intervjuaren försökte då återföra deras berättelse 
till intervjufrågan genom att återupprepa den och samtidigt använda något av förtydligandena 
i intervjuguiden. Samtidigt var det viktigt att ge personen visst utrymme att även uttrycka 
andra aspekter, upplevelser eller erfarenheter som han eller hon kände var viktiga. Samtliga 
deltagare hade olika grad av fatigue. Därför lades de demografiska frågorna sist i intervjun så 
att deltagarna inte skulle vara uttröttade när huvudfrågorna som rörde fritidsaktiviteterna 
ställdes. 
 
Studiens trovärdighet i termer av giltighet har säkerställts genom att konsekvent följa 
innehållsanalysens procedur enligt Graneheim och Lundman (2004). Genom att vid 
kondensering av meningsenheter till kod ligga så textnära som möjligt och därmed låta 
deltagarnas ord följa med så länge som möjligt, säkerställdes att ingen väsentlig information 
försvann. Detta sätt att genomföra analysen samt att analysarbetet skedde med stöd av en 
oberoende person (handledare), minskade också risken för eventuell påverkan av författarens 
förförståelse och säkerställde att det var deltagarnas perspektiv som återspeglades i resultatet. 
Dessutom har citat inkluderats i uppsatsens resultatdel för att ge exempel så att andra ska 
kunna bedöma resultatets giltighet (Graneheim och Lundman, 2004). I enlighet med Kvale 
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och Brinkman (2009) har citaten endast varsamt bearbetats till skriftspråklig form för att 
underlätta läsningen. Endast repetitioner, utvikningar, fyllnadspauser och tvekljud (eh, uhm 
etc) som försvårar förståelsen har tagits bort. 

 
Resultatets trovärdighet i termer av överförbarhet, det vill säga om resultatet är meningsfullt 
för andra personer i liknande situation (Polit & Beck, 2011), är kanske den svåraste att 
bedöma. Genom en noggrann metodbeskrivning i denna uppsats finns möjlighet för andra att 
bedöma möjlighet till överförbarhet (Polit & Beck, 2011). Ur överförbarhetssynpunkt är det 
värt att notera likheterna mellan beskrivningarna från personerna i denna studie och 
beskrivningar från dem med RA (Wikström, Jacobsson, & Arvidsson, 2005). Likheterna i de 
två studiernas resultat talar för att resultatet i denna studie har fångat centrala aspekter av 
förändrat aktivitetsmönster hos personer med progredierande sjukdomar och bör därför vara 
möjligt att överföras på andra grupper av personer med MS. 
 
6.3. Sammanfattande slutsats 
Resultatet av denna studie bidrar med ökad kunskap om hur fritidsaktivitetsmönstret förändras 
hos personer med MS. Denna kunskap är betydelsefull för att främja ökad och bibehållen 
aktivitetsförmåga, fysiskt och psykiskt välbefinnande, jämlikhet i levnadsvillkor och 
delaktighet i samhället för personer med MS som arbetsterapeuter möter inom olika 
rehabiliteringsverksamheter. Genom bättre förståelse för aktivitetsbalansen inom alla 
aktivitetsområden, inklusive fritid, kan arbetsterapeuter bättre föreslå insatser som gör att 
personer med MS kan fortsätta utöva för dem viktiga fritidsaktiviteter. Resultatet av studien är 
på det sättet ett bidrag till utvecklingen av den klientcentrerade arbetsterapin och 
rehabiliteringen för personer med MS. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
 
Berätta om din vardag. Hur kan en vanlig dag se ut? 
 
Hur ser din fritid ut idag? 
 
Hur såg den ut förut? Hur gjorde du tidigare/för 5 år sedan? När barnen bodde hemma? 
 
Vad har du gjort för fritidsaktiviteter senaste veckan? Kan du beskriva hur det har sett ut? 
Vad har du gjort och hur har du gjort? 
 
Har MS påverkat dina fritidsaktiviteter? Kan du berätta/beskriva för mig hur? Är det något 
som är svårare/krångligare att göra nu? Har sjukdomen medfört att du fått sluta med någon 
fritidsaktivitet? 
 
Vad skulle du vilja göra för fritidsaktiviteter? Varför gör du ej? 
 
Är det något som jag glömt som du skulle vilja ta upp? 
 
 
 
 
Förtydliganden med: 
 
Utveckla! Kan du berätta mer/förklara mer? 
 
Hur gör du…...? 
 
Hur hanterar du..….? 
 
Hur tänker du…….? 
 
Hur känns det…….? 
 
 
 
 
 
 
 
Avslutande frågor: 
 
Hur länge har du haft MS? 
Arbetar du? I så fall i vilken omfattning? 
Ålder? 
Typ av MS? 


