
Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping 
Avdelningen för rehabilitering 
Box 1026, SE-551 11  JÖNKÖPING 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Upplevelser av aktivitetsförmåga hos 

individer med Reumatoid artrit 
 

– Efter rehabilitering på Vintersol respektive 

Sommarsol 
 
 

Pauline Lundquist och Linn Palm  

 

 

Examensarbete, 15 hp, kandidatuppsats 
Arbetsterapi 
Jönköping, juni 2009 
 

Handledare: Inger Ahlstrand, Universitetsadjunkt 
 
Examinator: Ewa Wressle, Universitetslektor 



 

 

Sammanfattning 

 

Titel: Upplevelser av aktivitetsförmåga hos individer med Reumatoid artrit efter re-

habilitering på Vintersol respektive Sommarsol. 

 

Det finns många individer med Reumatoid artrit (RA) i Sverige, och därför finns det också ett 

stort rehabiliteringsbehov för dessa individer. Syftet med studien var att beskriva hur individer 

med RA upplever att rehabilitering på Vintersol respektive Sommarsol har påverkat aktivitets-

förmågan. Metoden var kvalitativ och ett lämplighetsurval med förvalda inklusionskriterier 

användes. Datainsamlingen skedde genom telefonintervjuer och det totala antalet deltagare i 

studien var tio stycken, varav sex stycken från Vintersol och fyra stycken från Sommarsol. I 

dataanalysen användes Giorgis fenomenologiska analysmetod där meningsbärande enheter 

togs ut, och kategorier och underkategorier formades. Resultatet visar på att individer med RA 

som rehabiliterats på Vintersol respektive Sommarsol upplever en förbättrad aktivitetsförmå-

ga vid hemkomst från rehabiliteringsenheterna. Miljöombytet, de sociala kontakterna och den 

intensiva träningen har ökat informanternas välbefinnande. Det har även bidragit till att de 

klarar av att utföra aktiviteter de inte kunnat utföra tidigare, och även klarar av att utföra be-

fintliga fritidsaktiviteter bättre. Slutsatsen är att individer med RA upplever att aktivitetsför-

mågan förbättras efter rehabilitering på Vintersol eller Sommarsol. Genom detta vill vi starta 

en diskussion kring att denna typ av rehabilitering kan löna sig, då informanterna upplever att 

de klarar av vardagen bättre då de får möjlighet att rehabiliteras på dessa enheter. 

 

Nyckelord: Arbetsterapi, intervjustudie, klimat, miljö, rehabiliteringsenheter 

 



 

 

Summary 
 

Title: Individuals with Rheumatoid arthritis and their experiences of occupational 

performance after rehabilitation at Vintersol respectively Sommarsol. 

 

Individuals with Rheumatoid arthritis (RA) are a big group in Sweden, with a great rehabilita-

tion need. The aim of the study was to describe how individuals with RA experience rehabili-

tation at Vintersol and Sommarsol respectively, as well as how the rehabilitation has affected 

the occupational performance. The method was qualitative and the method selection was non-

random sampling with pre-defined criterions. The data gathered through telephone interviews 

and the total amount of participants in the study was ten individuals, six from Vintersol and 

four from Sommarsol. In the data analysis, the Giorgis phenomenological analyze method 

was used. Meaning-bearing units were picked out and categories and sub categories was 

shaped. The result shows that individuals with RA who has gone through a rehabilitation at 

Vintersol or Sommarsol experience an improved occupational performance when they have 

returned home. The change of environment, the social contacts and the intense training has 

increased the individual’s well being. It has also lead to a possibility of performing activities 

that they haven’t been able to do before, and even the possibility of performing existing lei-

sure activities better. The conclusion is that individuals with RA experience an increased oc-

cupational performance after rehabilitation at Vintersol or Sommarsol. Through this, we want 

to create a discussion that this kind of rehabilitation may be profitable. This since the individ-

ual’s experience that they can manage their daily life activities better when they get the oppor-

tunity to go through rehabilitation at these units. 
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Inledning 

 

Enligt Frostegård (2006) är reumatiska sjukdomar mycket vanligt förekommande, och i Sve-

rige har cirka 0,5 till 1 procent Reumatoid artrit (RA). År 2001 uppgick de totala kostnaderna 

för individer med RA till 36,4 miljarder kronor, vilket är en stor belastning på samhällseko-

nomin (Schmidt, Husberg & Benfort, 2007). Sjukdomen debuterar oftast i yrkesverksam ål-

der, och vanliga symtom är smärta och stelhet. På grund av sjukdomen begränsas aktivitets-

förmågan för de flesta individer med RA och de upplever en oförmåga att utföra de aktiviteter 

de vill (Atchinson & Dirette, 2007). Vintersol på Teneriffa och Sommarsol i Ängelholm är två 

rehabiliteringsenheter för bland annat individer med RA, där det finns möjlighet att få ett mil-

jöombyte, och intensiv rehabilitering för att klara av det dagliga livet bättre vid hemkomst 

(Vintersol, 2007; Sommarsol, 2008). Vi vill i denna studie se hur individer med RA upplever 

att aktivitetsförmågan påverkas efter en sådan rehabiliteringsperiod. En påbörjad diskussion 

angående hur aktivitetsförmågan påverkas bör vara till nytta för professionen då aktivitets-

förmåga är ett centralt begrepp inom arbetsterapi.  

 

Det finns idag studier på att arbetsterapi kan hjälpa individer med RA som upplever sig ha en 

nedsatt aktivitetsförmåga (Steultjens et al., 2004). Det finns ett fåtal tidigare studier gjorda 

vad gäller rehabilitering i varmt klimat kontra kallt klimat, men ingen studie som syftar till att 

undersöka upplevelser av att få ett miljöombyte i och med sin rehabilitering. Vi har heller inte 

hittat någon studie som fokuserar på upplevelser av hur aktivitetsförmågan har påverkats efter 

en intensiv rehabiliteringsperiod. I och med denna studie vill vi även att en diskussion ska 

väckas kring nyttoaspekterna för samhället genom att lägga resurser på att dessa individer får 

rehabiliteras på respektive rehabiliteringsenhet. Nyttoaspekterna skulle här vara att omfördela 

resurserna för att skapa en möjlighet till minskade totalkostnader för individer med RA. Om 

denna rehabilitering uppmärksammas och fler individer får möjlighet att rehabiliteras på Vin-

tersol eller Sommarsol, tror vi att dessa individer skulle kunna förbättra sin aktivitetsförmåga 

och enligt Kielhofner (2008) kunna utföra de aktiviteter som de anser är meningsfulla. 

 

Bakgrund 

Arbetsterapi och aktivitetsförmåga 

Som teoretisk ram har vi valt att använda oss av den arbetsterapeutiska modellen A Model of 

Human Occupation (MoHO), där aktivitet är ett centralt begrepp. MoHO definierar aktivitets-

förmåga som möjligheten att utföra en aktivitet genom underliggande objektiva fysiska och 

psykiska komponenter i samspel med subjektiv erfarenhet. Modellen kan användas till alla 

människor som upplever en nedsatt aktivitetsförmåga. MoHO tar upp att det krävs ett samspel 

mellan uppgiften, miljön och det mänskliga systemet för att kunna utföra en aktivitet. Miljön 

kan både möjliggöra och hindra en individ med nedsatt aktivitetsförmåga att utföra aktiviteter. 

Vilja, vanor och aktivitetsutförande är tre centrala komponenter i modellen. Vi vill använda 
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oss av MoHO för att den bygger på att människan är av naturen aktiv, aktiviteter är viktiga för 

människan, och att utföra en aktivitet kräver god aktivitetsförmåga (Kielhofner, 2008). 

 

Aktivitetsförmåga är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och kan enligt Ulla Nordenskiöld 

(2005) definieras som den förmåga där individen utnyttjar sina fysiska, psykiska och sociala 

resurser för att tillfredsställa behov och uppnå vitala livsmål. Förbundet Sveriges Arbetstera-

peuter (FSA) definierar aktivitetsförmåga som: ”Människans förmåga att utföra de uppgifter 

hon vill och behöver göra i syfte att uppnå vitala livsmål” (Förbundet Sveriges Arbetsterapeu-

ter, 2005, sid 14). Arbetsterapeuten strävar efter att möjliggöra för individer att kunna leva 

efter sina egna önskemål i förhållande till omgivningens krav, och i vissa fall kompensera för 

att uppleva ett så värdefullt liv som möjligt (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2005). 

Trombly och Radomski (2002) ser aktivitetsförmåga som förmågan att utföra och bli tillfreds-

ställd med utförandet av dagliga meningsfulla aktiviteter tillsammans med den psykiska och 

fysiska miljön. Enligt Wilcock (2006) påverkar aktiviteter hälsan positivt och är av stor bety-

delse för varje individ. Hälsa, aktivitet och överlevnad anses vara starkt sammankopplade och 

påverkar varandra. När en individ av någon anledning inte klarar av att utföra sina dagliga 

aktiviteter, har individen inte heller möjlighet att möta sina grundläggande behov. 

 

Aktivitetsförmågan för individer med RA är oftast begränsad då något ska utföras repetitivt 

eller under en längre tid (Atchinson & Dirette, 2007). Det har genom forskning visats att indi-

vider som lever med RA tvingas att anpassa sitt aktivitetsutförande på grund av sin sjukdom. 

Att utföra dagliga aktiviteter är det som upplevs som svårast, då orken och uthålligheten inte 

räcker till. Då de inte klarar av att utföra de aktiviteter som de vill, så förlorar de viktiga roller 

(Alsaker & Josephson, 2003). Även Lütze och Archenholtz (2007) kom i sin studie fram till 

liknande resultat. De kunde också se att individerna med RA i studien inte klarade av att utfö-

ra de aktiviteter som de klarade av innan insjuknandet. Förlust av aktiviteter leder enligt Wil-

cock (2006) till utanförskap och en sämre hälsa för individerna som drabbats av funktionshin-

der eller sjukdom. 

 

Reumatoid artrit (RA) 

Reumatoid artrit är en sjukdom som debuterade redan under 1800- talet. Arthritis kommer 

från de grekiska orden Athron och Itis som betyder ben och inflammation. RA är en kronisk, 

inflammatorisk, systematisk sjukdom, som finns över hela världen, inte minst i Sverige (At-

chinson & Dirette, 2007). I en studie gjord på uppdrag av Reumatiker Förbundet framkommer 

det att år 2001 var de totala kostnaderna för individer med reumatiska sjukdomar 36,4 miljar-

der kronor. Försäkringskassans utgifter uppgick till 12,5 miljarder kronor, varav sjukskriv-

ningsutgifterna uppgick till 5,6 miljarder kronor. Detta är en ökning på 30 % jämfört med en 

liknande studie som genomfördes 1997 angående försäkringskassans utgifter (Schmidt, Hus-

berg & Bernfort, 2003). 

Epidemiologi och symtom 

RA är vanligast förekommande bland kvinnor i medelåldern och uppåt i åldrarna, och påver-

kar därmed arbetsförmåga och andra sociala förhållanden (Klareskog, Saxne & Enman, 
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2005). Insjuknandet kan variera från individ till individ, men den gemensamma nämnaren är 

ledvärk i små leder, så som fingrar och tår. Detta tillsammans med smärta är vanliga första 

symtom vid RA (Atchinson & Dirette, 2007). De smärtsamma och ömmande lederna bidrar 

ofta till inaktivitet, stress och sömnsvårigheter. Smärtan medför även nedsatt styrka och uthål-

lighet som försvårar att utföra dagliga sysslor (Klareskog et al., 2005). Oftast så kommer de-

butsymtomen plötsligt och ökar sedan i styrka. Andra vanliga symtom är stelhet, svullnad, 

muskelsvaghet och värmeökning i lederna, och det är även vanligt att sjukdomen drabbar le-

der bilateralt (Atchinson & Dirette, 2007). RA drabbar inte bara lederna utan kan även drabba 

andra organ i kroppen, som till exempel hjärta, lungor, njurar och ögonen. Det som är gemen-

samt för individer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar är onaturlig trötthet som kom-

mer med den kroniska inflammationen. Det finns också en ökad risk för denna målgrupp att 

drabbas av andra sjukdomar (Klareskog et al., 2005). 

 

Individer med RA ligger i riskzonen för att drabbas av depression på grund av bristande för-

måga att utföra de aktiviteter som de önskar. De kan drabbas av rörelseinskränkning som även 

påverkar deras aktivitetsutförande men symtomen är sällan livshotande (Klareskog et al., 

2005). Funktionshinder vid RA yttrar sig mestadels vid diagnostillfället, och därefter minskar 

det under de kommande tre månaderna för att sedan stabiliseras något. Aktivitetsbegränsning, 

smärtintensitet och sjukfrånvaro vid RA är olika delar av funktionshinder (Björk, 2008).  

 

Behandling 

Det krävs en genomgående analys av individens medicinska, funktionella och sociala situa-

tion, som utförs av olika yrkeskategorier. Behandlingen består av både en farmakologisk be-

handling med antiinflammatoriska preparat, och en icke-farmakologisk behandling med reu-

matologisk rehabilitering. Rehabiliteringens mål är att undvika eller begränsa funktionshinder. 

Detta sker genom att återuppbygga individens kapacitet till den nivå där individen kan utföra 

de aktiviteter som hon vill, och så långt som möjligt kunna leva det liv som hon önskar. I be-

handlingen ingår bland annat undervisning, träning, och anpassningar i hemmet eller på ar-

betsplatsen. Behandlingen behöver oftast kompletteras med kirurgiska ingrepp (Klareskog et 

al., 2005).  

 

Vid behandling är det viktigt att fokusera på de aktiviteter som individen själv vill kunna utfö-

ra och sedan se hur sjukdomen påverkar dessa. Enligt Thyberg (2005) är nedsatt greppförmå-

ga nära relaterat till aktivitetsbegränsning för individer med RA, då de ofta drabbas av svaghet 

i händerna. Det finns forskare som menar på att detta drabbar alla aktiviteter eftersom vi dag-

ligen behöver greppa, hålla, skjuta, dra och förflytta föremål i vår miljö (Atchinson & Dirette, 

2007). Sjukdomen begränsar individens rörelseomfång på grund av kontrakturer i mjukdelar 

och skador på ben och brosk. Aktiv rörelseträning är att föredra för att öka rörligheten, och 

kan antingen genomföras själv eller med hjälp av sjukgymnast. Rörelseträning kan också 

genomföras i aktivitet tillsammans med en arbetsterapeut (Klareskog et al., 2005).  
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Arbetsterapeutiska interventioner 

De flesta individer med RA upplever att smärta påverkar aktivitetsförmågan, och smärtlind-

ring är en viktig uppgift i den arbetsterapeutiska behandlingen. Individerna upplever också 

ofta svårigheter att vara delaktig i det vardagliga livet, och detta påverkar också rollerna i var-

dagen som kan vara svåra att upprätthålla. Arbetsterapeuten kan här vara delaktig i att stödja 

individen att öka sin förmåga att delta i aktiviteter i det dagliga livet (Klareskog et al., 2005). 

 

Det finns idag evidensbaserad forskning på att arbetsterapi kan hjälpa individer med RA som 

har en nedsatt aktivitetsförmåga. Steultjens et al. (2004) kom i sin studie fram till att arbetste-

rapi kan vara en grundsten för att förbättra hälsan för individer med RA. I en systematisk re-

view av Steultjens, Dekker, Bouter, Leemrijse och Van den Ende (2005) kommer det fram att 

arbetsterapi visar på positiva resultat vad gäller livskvalitet och delaktighet för individer med 

RA. Det visade sig även finnas evidens för att arbetsterapi förbättrar den funktionella förmå-

gan och lindrar smärta. 

 

Miljö och aktivitetsförmåga 

Kielhofner (2008) lyfter fram att miljön är en viktig del som påverkar aktivitetsförmåga hos 

en individ. För en individ som har ett funktionshinder blir ofta den fysiska miljön ett hinder, 

eftersom den inte alltid är anpassad för individer som har ett funktionshinder. Den fysiska 

miljön består av utrymmet där aktiviteten utförs och de objekt som finns i miljön. Den består 

både av naturlig miljö, så som öppna fält eller sjöar, och fabricerad miljö så som kök eller en 

arbetsplats (Kielhofner, 2004). Även den sociala miljön påverkas, och blir ofta mer viktig för 

en individ med funktionshinder. Den sociala miljön består av människor runt omkring oss och 

stöd från den sociala miljön har en betydande roll när det gäller individens motivation (Kiel-

hofner, 2008). Den sociala miljöns uppträdande, attityder och normer påverkar aktivitetsför-

måga, då det förväntas ett visst förhållningssätt i olika miljöer och sociala sammanhang 

(Kielhofner, 2004).  

 

Wilcock (2006) använder sig av tre begrepp för att förklara aktivitetsutförande i förhållande 

till individens miljö; ”doing”, ”being” och ”becoming”. ”Doing” innebär alla aktiviteter som 

individen utför, och speglar därför individens identitet. Vid aktivitetsutförande får individen 

en upplevelse av sig själv i interaktion med miljön runt omkring och de roller som individen 

får i och med aktiviteten, vilket är innebörden av begreppet ”being”. Då individen känner till-

fredställelse med sina aktiviteter och då samspelet fungerar mellan aktiviteten, miljön och 

rollerna uppnås ”becoming”. Wilcock menar att aktiviteter är fundamentala för att känna me-

ningsfullhet i livet. 

 

Kielhofner (2008) menar på att det inte är funktionshindret som sätter gränser för en individs 

aktivitetsförmåga, utan miljön. Miljöns utformning kan ha stor betydelse vad gäller motiva-

tion för att utföra aktiviteter. En stimulerande miljö som är anpassad efter individens behov 

skapar motivation och lust att utföra en viss aktivitet. En miljö som inte är stimulerande bidrar 

istället till minskad motivation att utföra aktiviteter. För att de olika miljöerna ska kunna möj-
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liggöra för en individ med funktionshinder, kan det göras anpassningar av miljön. Här har 

arbetsterapeuten en central roll, då arbetsterapeuten kan ta fram hjälpmedel som kan underlät-

ta och bidra till att miljön blir tillgänglig för alla (Kielhofner, 2008). 

 

Behandlingseffekter i olika klimat 

Idag finns det inte så mycket forskning bakom rehabilitering och behandlingseffekten i varmt 

klimat kontra kallt klimat, men de studier som finns visar att individer med RA mår bättre och 

når positiva resultat av behandlingen i det varma klimatet. Dessa individer upplever mindre 

smärta och minskad stelhet i leder och detta bidrar till att de fått en ökad aktivitetsförmåga 

och kan delta i fler fysiska aktiviteter. Det finns dock ingen forskning som visar hur rehabili-

teringseffekten är på lång sikt (Øien–Forseth, 2007).  

 

I en studie gjord av Staalesen Strumse et al. (2009) gjordes en jämförelse mellan rehabiliter-

ing i Norge och liknande rehabilitering i ett varmare klimat. Enligt denna studie så upplevde 

individerna som rehabiliterats i varmt klimat minskad trötthet direkt efter rehabiliteringen och 

detta varade ca sex månader efter hemkomst/ avslutad rehabilitering. Individerna upplevde 

även en ökad livstillfredsställelse som varade i ca tre månader. De fick även genomgå ett test 

angående depression och det visade att de individerna som rehabiliterats i ett kallt klimat var 

mer deprimerade än de som fått behandling i varmare klimat. Flertalet av symtomen förbätt-

rades under en fyra veckors period i det varma klimatet, och den fysiska funktionen visade på 

positiva resultat vad gäller de individer som hade RA. Studien kom fram till att klimatet var 

den största skillnaden mellan de två olika rehabiliteringscentren. 

 

Vintersol 

Vintersol är en rehabiliteringsanläggning som funnits sedan 1965, och är belägen på Tenerif-

fa. Rehabiliteringen bekostas vanligtvis av landstinget, men även försäkringskassan, arbetsgi-

vare eller individen själv finansierar vistelsen i vissa fall. För att ansöka om rehabilitering på 

Vintersol krävs remiss från läkare angående rehabiliteringsbehov. Anläggningen är fullt han-

dikappanpassad och det finns tillgång till gym, bibliotek, sällskapsrum och två tempererade 

pooler som är utrustade med lift. Alla rum på anläggningen är anpassade för individer med 

rörelsehinder, och är utrustade med höj och sänkbar säng, taklift eller andra hjälpmedel som 

ska underlätta vistelsen. Det finns även möjlighet att boka assistent via Vintersol om detta 

skulle behövas (Vintersol, 2007). 

 

Vintersol erbjuder rehabilitering för individer med neurologisk eller reumatologisk sjuk-

dom/skada, bland annat för reumatiska sjukdomar som till exempel RA. Det finns möjlighet 

att ta emot 92 individer samtidigt, året runt, som får ta del av rehabiliteringen och arbeta till-

sammans med olika svensktalande professioner som jobbar i team kring individerna. I teamet 

ingår sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kurator, neuropsykolog, sjuksköterskor och aktivitets-

ledare. På Vintersol får varje individ ett individuellt rehabiliteringsprogram, och rehabiliter-

ingen syftar till att stärka individernas fysiska, psykiska och sociala förmåga. Vid sidan av 

själva anläggningen finns det många möjligheter att delta i olika fritidsaktiviteter så som tips-
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promenader, bouleturneringar och videokvällar. Det anordnas även bussutflykter till andra 

stränder, nationalparker och småstäder på Teneriffa (Vintersol, 2007). 

 

Rehabiliteringen för individer med RA innefattar individuell sjukgymnastik och arbetsterapi, 

men också olika sorters gruppträning som bland annat gymnastik och vattenträning. Det finns 

också möjlighet att ha samtalskontakt med en kurator, delta i undervisning om den egna sjuk-

domen och utbyta erfarenheter med andra deltagare i samma situation. Arbetsterapeutens roll 

på Vintersol är att träna upp individernas olika funktioner med syfte att klara av aktiviteter i 

det dagliga livet. Arbetsterapeuten har även hand om handträning med träning av styrka och 

finmotorik, och ger tips om hjälpmedel som kan underlätta vardagen för individer med RA. 

Rehabiliteringen på Vintersol syftar till att stärka varje individ fysiskt, psykiskt och socialt 

(Vintersol, 2007). 

 

Sommarsol 

Sommarsol är en rehabiliterings- och rekreationsanläggning som är stiftad av De Handikap-

pades Riksförbund (DHR), och har funnits sedan 1929. Sommarsol är beläget i Ängelholm, 

Vejbystrand och anläggningen är fullt tillgänglig med diverse hjälpmedel så som liftar och höj 

och sänkbara sängar. DHR är en organisation som arbetar för individer med nedsatt rörelse-

förmåga (De Handikappades Riksförbund, 2009). Syftet med anläggningen är att individer 

med funktionsnedsättning ska få möjlighet att träffa individer i liknande situation och finna en 

gemenskap för att öka sitt välbefinnande. Sommarsol har idag avtal med landstingen i Västra 

Götaland, Halland och Värmland för medicinsk rehabilitering, men de välkomnar även gäster 

från andra landsting. De gäster som rehabiliteras på Sommarsol behöver remiss från läkare 

om rehabiliteringsbehov, men behöver inte vara medlem i DHR (Sommarsol, 2008).  

 

På sommarsol finns ett rehabiliteringsteam som bland annat består av en läkare som är medi-

cinskt ansvarig, neurolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, omvårdnadspersonal och massagete-

rapeuter. Samtliga har flera års erfarenhet av rehabilitering av neurologiska diagnoser. De 

vanligaste diagnosgrupperna som behandlas är Multipel Skleros, Stroke, Parkinsons sjukdom, 

reumatiska sjukdomar eller olika former av smärta. Rehabiliteringen sker individuellt och 

även i grupp med målet att öka kunskapen om sjukdomen och även öka sin förståelse. Under 

rehabiliteringen försöker teamet tillsammans med gästen hitta former för fortsatt träning för 

att kunna stärka och bibehålla sin funktion. På Sommarsol finns det även olika fritidsaktivite-

ter att delta i, så som boule, minigolf och utomhusbassäng. Sommarsol vill med sin rehabili-

tering skapa förutsättningar för individer med olika funktionshinder att få en förbättrad hälsa 

(Sommarsol, 2009). 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva hur individer med Reumatoid artrit upplever att rehabili-

tering på Vintersol respektive Sommarsol har påverkat aktivitetsförmågan. 
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Metod 

 

Vi valde att använda oss av kvalitativ ansats då vår studie syftar till att beskriva upplevelser 

kring den egna aktivitetsförmågan, och vi har inspirerats av den fenomenologiska metodiken. 

Fenomenologi avser individernas upplevelser och beskrivningar ur ett individperspektiv, och 

att inte generalisera dessa till en uppfattning för en hel grupp (Robinson & Englander, 2007). 

Deltagarna i studien kommer att benämnas informanter. 

 

Författarnas förförståelse 

Under våra tre år på Hälsohögskolans arbetsterapiprogram har vi fått en förförståelse om akti-

viteters betydelse för människan i det dagliga livet. Detta påverkade oss till viss del både vid 

intervjun och vid tolkning av resultatet, då vi fokuserade på den subjektiva upplevelsen av 

aktiviteter för informanterna. Då våra intervjuer skedde via telefon kunde vi endast ta del av 

informanternas egna upplevelser och inte bilda oss en egen uppfattning via observation. 

Urval 

Vårt urval är baserat på lämplighetsurval, då vi har valt ut de individer som har rehabiliterats 

på Vintersol eller Sommarsol och som har RA. Lämplighetsurval är en icke-slumpmässig me-

tod som innebär att forskarna inkluderar de individer som är tillgängliga i studien, efter i för-

väg bestämda inklusionskriterier (Depoy & Gitlin, 1999).  

 

De inklusionskriterier som vi bestämde för informanterna i studien var:  

 

 Ha diagnosen Reumatoid artrit. 

 Ha avslutat sin rehabilitering på respektive rehabiliteringsenhet och kommit hem till 

sin vardagliga miljö. 

 Ha varit hemma från rehabiliteringsenheten maximum ett halvår. 

 Vara svensktalande och kunna kommunicera i ett intervjusammanhang. 

 Att kunna höra bra för att en telefonintervju ska kunna genomföras. 

Vi tog kontakt med rehabiliteringssamordnare på Vintersol och Verkställande Direktör på 

Sommarsol via mail, och skickade därefter ett informationsbrev om studien (se Bilaga 1). Det-

ta för att se om de var villiga att hjälpa oss att få kontakt med individer som stämde in på våra 

inklusionskriterier och som har vistats på respektive rehabiliteringsenhet. Vi hade sedan upp-

följande kontakt med både Vintersol och Sommarsol under tiden de försökte få fram deltagare 

till vår studie. Vintersol delade ut ett informationsbrev (se Bilaga 2) till de individer de ansåg 

lämpliga utefter våra inklusionskriterier, och Sommarsol tog kontakt och gav muntlig infor-

mation via telefon. Informanterna tackade sedan ja till att vara med i studien, och därefter fick 

vi namn och telefonnummer från respektive rehabiliteringsenhet på tolv individer som rehabi-
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literats på Vintersol eller Sommarsol. Vi tog sedan kontakt med dessa tolv via telefon för att 

se om intresse kvarstod att delta i vår studie, gav dem mer information om intervjun, samt 

avtalade tid för intervju. Vid detta stadie fick vi två stycken bortfall, då en individ tackade nej 

till att delta och en individ inte hade möjlighet att delta just då. Därmed var det tio informan-

ter kvar som deltog i studien, sex stycken från Vintersol och fyra stycken från Sommarsol. 

Datainsamling 

Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervjumetod. Vid denna typ av intervju an-

vänds ett formulär med frågor inom frågeområden utefter MoHO som används som grund för 

intervjun. Ordningsföljden då frågorna ställs kan variera, och följdfrågor kan läggas till (De-

scombe, 2000). Vi gjorde en intervjuguide att utgå ifrån (se Bilaga 3). Frågorna i intervjugui-

den växte fram genom de seminarietillfällen vi hade med handledare och kursdeltagare i Ve-

tenskaplig metod – fördjupning. Frågorna har sin grund i vår arbetsterapeutiska modell 

MoHO, och bygger på den aktuella studiens syfte.  

 

Datainsamlingen skedde i form av telefonintervju, vilket möjliggör intervjuer med informan-

ter bosatta på olika geografiska platser i Sverige. Vid den första kontakten med informanterna 

fick de ge förslag på när det skulle passa bäst att genomföra intervjun och tid bokades för när 

vi skulle ringa upp informanten. Då intervjun ägde rum informerades informanten om individ-

skyddskraven (se Etiska Överväganden, sida 10) och vi frågade om informanten gick med på 

att intervjun spelades in med diktafon. Författarna valde att dela upp intervjuerna så att vi 

intervjuade fem informanter var. Innan varje intervju avslutades gjordes en deltagarkontroll 

då intervjuaren gick igenom med informanten vad som uppkommit under intervjun, för att se 

om informantens upplevelser blivit förstådda rätt (Depoy & Gitlin, 1999). Efter varje intervju 

lyssnade författarna igenom intervjuerna tillsammans och analyserade och diskuterade insam-

lad data. Informanterna numrerades från 1-10 för att kunna skiljas åt vid användning av citat i 

resultatet. 

Dataanalys 

Den kvalitativa analysen består av två steg, den kontinuerliga och den formella analysen. Den 

kontinuerliga analysen är den dataanalys som sker direkt då forskarna börjar sin datainsam-

ling, och fortsätter sedan kontinuerligt (DePoy & Gitlin, 1999). Alla telefonintervjuerna spe-

lades in på diktafon och därefter transkriberades. Intervjuerna transkriberades inom två dagar 

efter avslutad intervju, och författarna valde att transkribera de intervjuer som vi själva 

genomförde. Därefter växlade vi dokument och läste igenom varandras transkriberingar. 

 

Då alla intervjuer var genomförda och transkriberade gick vi igenom alla intervjuerna för att 

ta ut meningsbärande enheter. Vi använde oss av Malteruds (2009) beskrivning av Giorgis 

fenomenologiska analysmetod. Metoden syftar till att utveckla kunskap om informanternas liv 

eller som i vår studie erfarenheter inom ett visst område. Giorgis analys består av fyra faser; 

1) helhetsintryck, 2) meningsbärande enheter, 3) abstrahera innehåll, och 4) sammanfattning 

(Malterud, 2009). Under den första fasen så började vi med att läsa igenom allt material, det 

vill säga de transkriberade intervjuerna. Författarna läste först var och en igenom materialet 

och sedan diskuterade tillsammans vilka olika teman som kunde hittas i materialet. Några av 
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de teman som hittades var; intensiv träning, aktivitetsmöjligheter, miljöombyte, sociala kon-

takter och regelbunden vistelse. Detta gjordes som ett första steg i vår analysprocess för att 

sedan gå vidare till den andra fasen där vi organiserade materialet för att kunna ta ut menings-

bärande enheter. Då de meningsbärande enheterna tagits fram har vi haft våra teman från den 

första fasen i åtanke, och gjort en kodning. Kodning innebär enligt Malterud (2009) att syste-

matisera de meningsbärande enheterna i texten och genomförs för att få en övergripande bild 

över textavsnitt i materialet som har något gemensamt. Detta gjordes genom att klippa ut de 

gemensamma textavsnitten och klistra dem på ett större pappersark. I den tredje fasen arbeta-

de vi med det material som togs fram i de två föregående faserna och skapade uteslutande 

kategorier och underkategorier av materialet (se Figur 1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 1. Kategorier och underkategorier 

 

 

I det formella analysstadiet sker analys- och skrivarbetet som för vår del är det slutgiltiga re-

sultatet. Här kommer vi att använda oss av den tidigare gjorda kategoriseringen till studiens 

resultatdel som enligt Giorgi är den fjärde fasen. Eftersom telefonintervjuerna spelades in kan 

vi även använda oss av citat som kan ge en heltäckande bild av det som beskrivs i resultatet 

(Malterud, 2009). 
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Etiska överväganden 

Vi har tagit del av de fyra huvudkraven i de forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, som är till för att skydda de informanter som deltar i studien. 

De fyra huvudkraven är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det har även gjorts en etisk egengranskning till stu-

dien som framtagits av Hälsohögskolan i Jönköping (Hälsohögskolan, 2009). 

 

I informationsbrevet till informanterna framgick studiens syfte tydligt. Informationsbrevet 

innehöll även information om att det är frivilligt deltagande och att insamlad data endast 

kommer att användas i denna studie. Informanterna hade rätt att avbryta deltagandet när helst 

de ville under studiens gång utan negativa följder. Alla uppgifter om informanterna kommer 

att förbli anonyma i studien, det vill säga att ingen informant kommer att kunna identifieras 

genom redovisad data. Då studien är avslutad kommer informanterna att ha rätt att ta del av 

det färdiga projektet. 

 

Resultat 

 

Resultatet är uppdelat i de kategorier och underkategorier som är presenterade i figur 1 (se 

sida 9). Under varje underkategori finns det citat som illustrerar resultatet. Vi kommer inte att 

dra några egna slutsatser kring informanternas upplevelser i resultatet, istället beskrivs infor-

manternas upplevda aktivitetsförmåga efter rehabilitering på Vintersol respektive Sommarsol. 

 

Ökat psykiskt välbefinnande 

Det framkommer att det psykiska välbefinnandet har påverkats mycket positivt av vistelsen på 

Vintersol respektive Sommarsol. Miljöombytet och de sociala kontakterna har bidragit till att 

det psykiska välbefinnandet blivit bättre, vilket också har påverkat aktivitetsförmågan hos 

informanterna då de kommit hem från sin rehabiliteringsperiod. Informanterna upplever att 

det ger dem extra energi att vistas på rehabiliteringsenheterna vilket också märks vid hem-

komsten då de dagliga aktiviteterna blir lättare att utföra.  Det framkommer också att vistelsen 

ger en psykisk vila då det går att släppa alla måsten som finns i hemmiljön. Genom att båda 

anläggningarna är handikappanpassade och att alla som besöker rehabiliteringsenheterna har 

möjlighet att delta i alla aktiviteter som erbjuds, upplever informanterna ger dem menings-

fullhet och mental styrka. Detta ger dem motivation till att vara aktiva även när de kommit 

hem från rehabiliteringsperioden. Motivationen blir till en drivkraft att klara av aktiviteter, 

vilket förbättrar aktivitetsförmågan genom att den mentala styrkan ger informanterna ork att 

utföra aktiviteterna. Den sociala miljön och klimatet är två faktorer som tydligt påverkar att 

aktivitetsförmågan förbättras efter rehabiliteringsperioden. 
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Social miljö 

Informanterna upplever att de sociala kontakterna och möjligheten att träffa människor i lik-

nande situation som sig själv ger extra ork och energi. Det finns de informanter som upplever 

att de är väldigt isolerade och ensamma i sin hemmiljö, och på grund av detta känner att de 

inte har någon motivation eller lust att utföra aktiviteter i vardagen. Att få ett bra bemötande, 

träffa nya människor, träna i grupp och knyta vänskapsband har därför upplevts som mycket 

positivt och energiframkallande. Den extra energin ger en ökad aktivitetsförmåga vid hem-

komst från rehabiliteringsenheten då de orkar ta sig för att göra saker. Detta upplevs också 

hålla i sig en tid efter rehabiliteringsperioden. 

 

”Det är en fantastisk upplevelse att få komma dit, man kan leva på den tiden länge.” 

(Informant 4) 

 

”Och framför allt det tycker jag ju, det är ju det här sociala, jag är ju då fruktansvärt 

isolerad… man får ju ett helt annat perspektiv på saker och ting, och träffa männi-

skor att prata med…” (Informant 1) 

 

Informanterna som vistats på Sommarsol upplever att naturen där och närheten till havet är 

den största skillnaden med miljöombytet från hemmiljön. Informanterna som vistats på Vin-

tersol upplever att klimatet på Teneriffa påverkar dem psykiskt men även fysiskt. Värmen gör 

att det psykiska välbefinnandet förbättras och gör gott för både kropp och själ. 

 

”Solen gör en fruktansvärt bra. Bara att komma ner där gör att man känner sig som 

en annan människa.” (Informant 5) 

 

Ökad fysisk kapacitet 

Det påvisar att träningen av den fysiska kapaciteten är en stor del av vistelsen på Vintersol 

eller Sommarsol, och är den som påverkar aktivitetsförmågan mest positivt även en tid efter 

hemkomst från rehabiliteringsenheterna. Genom att informanterna tränat upp både rörlighet 

och muskulatur klarar de av att utföra nya aktiviteter samt de gamla aktiviteterna bättre vid 

hemkomst från rehabiliteringsenheterna. Både på Vintersol och Sommarsol ligger det stort 

fokus på rörelseträning för reumatiker, men också behandlingar för att minska stress och bli 

mer avslappnad så som örtbad eller massage. Informanterna upplever att rehabiliteringen över 

lag ger en signifikant skillnad av aktivitetsförmågan, då den fysiska förmågan tränas upp un-

der vistelsen. 

 

”Det jag känner ganska tydligt är ju det att när man har sin sjukdom så hela tiden 

flyttar man fram acceptansnivån, för när jag åkte så tyckte jag att jag var helt okej, 

men när jag skrevs ut så förstod jag att jag var i ganska dåligt skick när jag skrevs in. 

Rörligheten hade ökat 20 grader i varje led… plus att styrkan hade blivit mycket bätt-

re och jag känner att jag är mjukare och rörligheten och orken kommer tillbaka på 
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ett helt annat sätt så man känner inte den här utmattningen om man säger så.” (In-

formant 10) 

 

Mindre smärta 

Informanterna upplever sig ha mindre smärta och kan minska sin medicinering efter rehabili-

teringsperioden. Då den fysiska kapaciteten och rörligheten byggs upp blir inte lederna lika 

stela, och ger därför inte lika mycket smärta. Detta gör att informanterna klarar av att utföra 

fler aktiviteter då smärtan inte gör sig lika påtaglig i det dagliga livet.  

 

”Men det som jag tycker är bra, det är att jag slipper ta så mycket värktabletter…” 

(Informant 5) 

 

Klara av att utföra dagliga aktiviteter 

Informanterna upplever att rörligheten blivit mycket bättre efter att ha deltagit i sjukgymnas-

tiken och arbetsterapin på respektive rehabiliteringsenhet. Träningen med arbetsterapeut sker 

individuellt med fokus på att träna upp rörlighet i händerna, och sjukgymnastiken utförs mes-

tadels i grupp. Träningen på rehabiliteringsenheterna är därmed mycket allsidig och påverkar 

därför många muskelgrupper positivt, inte minst handstyrka. Detta påverkar aktivitetsförmå-

gan då informanterna både klarar av att utföra aktiviteter de inte kunnat utföra tidigare, och 

även klarar av att utföra befintliga fritidsaktiviteter bättre.  

 

”När jag kom hem hade jag överskottsenergi och satte igång med en storstädning, 

och det hade jag aldrig klarat innan jag åkte till Sommarsol. Jag märkte att jag kla-

rade av saker som jag inte gjort innan… man var som återställd, var ju inte spänd i 

kroppen och sådär.” (Informant 3) 

 

I och med den fysiska träningen känner informanterna att musklerna byggs upp och att orken 

blir bättre. Träningen är också väldigt intensiv på rehabiliteringsenheterna vilket gör att det 

går att se ett positivt resultat av träningen på kort tid. Informanterna upplever att träningen gör 

att de kan bevara eller förbättra den aktivitetsförmåga som de har, då lederna inte stelnar om 

de håller igång och tränar. 

 

”Jo, man känner sig mycket starkare, sådär att jag orkar mycket mer… men det upp-

täckte jag väldigt tidigt får jag lov och säga, att träna, det var alldeles nödvändigt, 

för hade jag inte gjort det under alla dessa år så skulle jag nog inte kunna gå överhu-

vudtaget. Det är jag helt övertygad om.” (Informant 1) 

 

Klimat 

 

Den fysiska kapaciteten förbättras märkbart, då värmen och luftfuktigheten på Teneriffa 

minskar de reumatiska symtomen, speciellt stelhet i leder. Då de fysiska begränsningarna 
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minskar och informanterna känner sig mjukare i lederna, ökar också förmågan att utföra de 

aktiviteter som känns meningsfulla. 

 

”Jag tror att det är luftfuktigheten och värmen, kombinationen där som gör att det är 

ett fantastiskt klimat för mig. Lederna blir mycket mjukare, och man är inte lika stel… 

man känner sig avslappnad, och när solen lyser där nere så känns som om strålarna 

går in i varje led och mjukar upp det hela. Så för mig är det ett fantastiskt klimat.” 

(Informant 10) 

 

Det framkommer att informanterna som vistats på Vintersol upplever att klimatet i Sverige 

har negativ påverkan på aktivitetsförmågan då smärtan blir mer påtaglig och lederna blir stela-

re, och detta skiljer sig märkbart från upplevelserna om klimatet på Teneriffa.  

 

”Jag mår inte så bra på somrarna här. Värmen i Sverige gör mig ingen nytta.” (In-

formant 5) 

 

”De här väderomslagen, högtryck och lågtryck om vartannat, det är inte alls bra för 

en reumatiker. I alla fall inte för mig.” (Informant 6) 

 

Värdet av vistelsen 

Informanterna upplever att det är av stort värde att få komma iväg på en intensiv rehabiliter-

ingsperiod, och de märker en stor förändring i sitt aktivitetsutförande när de kommit hem efter 

en sådan period. De upplever att vardagen känns lättare och mer meningsfull, då de klarar av 

att utföra de aktiviteter som de vill göra. 

Regelbundenhet 

Informanterna har vistats på Vintersol respektive Sommarsol flertalet gånger, och påpekar 

vikten av att komma tillbaka regelbundet. En regelbunden vistelse gör att det resultat som 

rehabiliteringen ger håller i sig bättre. Antalet veckor på respektive rehabiliteringsenhet är 

också av stor betydelse för det ihållande resultatet. En vistelse på tre veckor anses vara för 

kort då kroppen inte hinner vänja sig vid den intensiva träningen. Efter de två första veckorna 

kan en försämring av aktivitetsförmågan märkas, och därför är det bra att ha ytterligare minst 

två veckor så att kroppen kan återhämta sig och få behållning av träningen. Informanterna 

upplever även att vistelse varje eller vartannat år skulle ge en jämn känsla av aktivitetsförmå-

gan tills nästa vistelse. 

 

”Om det bara vore lite längre period och tätare så kanske jag skulle klara av varda-

gen mycket bättre och också roa mig med fritidsaktiviteter regelbundet, för som det 

är nu så är det oregelbundet.” (Informant 8) 

Uppföljning hemma 

Det upplevs av informanterna att det görs nedskärningar i rehabiliteringen hemma, efter av-

slutad vistelse på rehabiliteringsenheterna, och möjligheten att få komma tillbaka till någon av 
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rehabiliteringsenheterna minskar. Detta beror på att landstingen inte har tillräckligt med resur-

ser/pengar och måste göra prioriteringar. Informanterna upplever detta som nedslående efter-

som rehabilitering hemma är viktig för att bibehålla aktivitetsförmågan som byggts upp under 

vistelsen på respektive rehabiliteringsenhet. 

  

”Om man fick komma dit varje år, fyra veckor, skulle resultatet vara mycket mycket 

bättre.” (Informant 8) 

 

”…när jag har varit där vartannat år så har jag klarat mig fantastiskt bra och inte 

behövt vara sjukskriven och det kan jag tycka är en nationalekonomisk vinst att ge 

mig de här rehabiliteringsperioderna en månad vartannat år och att jag kan klara 

mig då.” (Informant 10) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Det passade bäst för vårt syfte med studien att använda kvalitativ forskning, då den lägger stor 

vikt vid ord under insamling och analys av data, och vill visa en bild av den sociala verklighe-

ten som ständigt förändras (Bryman, 2002). Forskningsmetoden valdes efter att vi hade be-

stämt syftet och i enlighet med Malterud (2009) stärker detta trovärdigheten i studien. Det är 

också viktigt att inte utgå från någon existerande teori som förklarar mänskliga fenomen, utan 

att undersöka och få en ny förståelse utan förutfattade tankekonstruktioner. Deltagarna i studi-

en benämndes informanter då det speglade deras aktiva roll (DePoy & Gitlin, 1999). 

 

I studien användes Model of Human Occupation som teoretisk ram, vilket också speglar re-

sultatet i studien, då modellen bygger på olika komponenter som påverkar aktivitetsförmågan. 

Det finns även andra vedertagna modeller som berör aktivitetsförmåga, till exempel Canadian 

Model of Occupational Performance (CMOP) och International Classification of Functioning 

(ICF). Dessa modeller använder sig också av begreppen aktivitetsförmåga respektive aktivitet 

och delaktighet. Vi valde dock att använda oss av MoHO då detta är en modell som vi är väl 

insatta i och känner oss trygga med. Enligt Malterud (2009) så är det till stor hjälp för läsaren 

att författarna har redogjort för den teoretiska ramen, för att kunna förstå varför de tolkningar 

som presenteras är de som är mest relevanta för studiens syfte. Detta ökar även trovärdigheten 

i studien. Vi anser att det var av stor nytta för studiens syfte att använda den teoretiska ramen 

då den belyser interaktionen mellan miljö och aktivitetsförmåga (Kielhofner, 2008). 

 

Vi valde att använda informanter från både Vintersol och Sommarsol, då verksamheterna 

vänder sig till samma målgrupper, personalgrupperna ser likadana ut på båda rehabiliterings-

enheterna samt att syftet med dem är liknande. Det som skiljer dem åt är att Sommarsol ligger 

i Sverige och Vintersol på Teneriffa. Vi valde dessa två verksamheter då det krävs att indivi-

derna reser dit och har en längre rehabiliteringsperiod, och genom detta får ett miljöombyte. 
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Studiens urvalsmetod bestod av lämplighetsurval då vi har haft kontakt med både Vintersol 

och Sommarsol som har hjälpt oss att ta kontakt med de individer som uppfyller inklusionsk-

riterierna. Inklusionskriterierna avgränsade populationen i förhållande till vårt syfte vilket 

också ökar trovärdigheten i studien (Depoy & Gitlin, 1999). Frågan vi kan ställa oss nu i efter 

hand är om informanterna valdes ut slumpmässigt utefter inklusionskriterierna, eller om de 

blev valda på grund av att de ansågs ”lämpliga” att vara med i en studie. Detta kan ha påver-

kat trovärdigheten i resultat negativt, då vi inte vet exakt hur urvalet gick till. 

 

Att informanterna ska ha avslutat sin rehabilitering på respektive rehabiliteringsenhet och 

kommit hem till sin vardagliga miljö valdes som inklusionskriterie då vi vill att informanten 

ska ha kommit hem och kommit in i sina vardagssysslor för att kunna se hur aktivitetsförmå-

gan har påverkats av rehabiliteringen. Att vara svensktalande och kunna kommunicera i inter-

vjusammanhang valdes då vi har använt oss av telefonintervju. Det är även viktigt att infor-

manten hör bra så att intervjun kan flyta på utan problem. Detta är två betydelsefulla inklu-

sionskriterier för att undvika missförstånd vid tolkandet av intervjun (Bryman, 2002). Att det 

inte läggs någon vikt vid ålder och kön beror på att studien inte syftar till att göra någon jäm-

förelse mellan könen eller olika åldersgrupper. 

 

Då våra intervjuer skedde via telefon kunde vi endast ta del av informanternas egna upplevel-

ser och inte bilda oss en egen uppfattning via observation. Detta såg vi som något positivt då 

vi i studien höll oss till syftet som är att beskriva informanternas egna upplevelser av sin akti-

vitetsförmåga. Detta ökar därmed trovärdigheten i studien (Bryman, 2002). Enligt Jacobsen 

(2007) finns det även negativa aspekter med telefonintervju, då informanten har lättare att 

öppna sig och hålla sig till sanningen vid personlig kontakt. Därför kan användandet av tele-

fonintervjuer ha påverkat tillförlitligheten negativt. 

 

En semistrukturerad intervju gav oss en bra förståelse över informantens egna upplevelser om 

sin aktivitetsförmåga. Denna intervjuform valdes då vi behövde ha ett antal givna frågor för 

att telefonintervjun skulle flyta på bra. Dock gavs det möjlighet att lägga till frågor för att få 

all den information som behövdes till resultatet. Vid en telefonintervju påverkas inte intervju-

aren av olika faktorer hos informanten vid svaren på frågorna, som till exempel informantens 

ålder eller etniska bakgrund (Bryman, 2002). Telefonintervjuerna spelades in på diktafon för 

att stärka trovärdigheten i studien och för att möjliggöra att kunna gå tillbaka till det som sagts 

vid intervjun. Dels för att kunna genomföra transkriberingarna, och dels för att kunna gå till-

baka till det som sagts i intervjun då vi tog ut citat till resultatet (Ryen, 2004). 

 

Innan intervjuerna genomfördes provade vi att ställa frågorna från intervjuguiden till varandra 

för att träna på att ställa öppna frågor, och se om frågorna och följdfrågorna ställdes någor-

lunda lika. Vi märkte då att vi ställde frågorna på liknande sätt, och därför valde vi att genom-

föra fem intervjuer var i studien. Detta valdes för att båda författarna skulle få vara delaktiga, 

och kunna öva på att föra en intervju för eventuella framtida studier. Dock kan detta ha påver-

kat studiens tillförlitlighet negativt då intervjuerna inte utfördes precis likadant på grund av 

den mänskliga faktorn (Patel & Davidsson, 2003). 
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Vid slutet av varje intervju genomfördes en deltagarkontroll för att se till så att informantens 

upplevelser speglades i resultatet och inte våra egna värderingar. Vi återberättade informan-

ternas upplevelser och försäkrade oss om att detta var den rätta tolkningen. Deltagarkontroller 

genomfördes då det ökar studiens trovärdighet (Depoy & Gitlin, 1999). Då vi endast hade ett 

fåtal intervjuer kvar började vi se en tendens till att svaren vi fick på frågorna liknade var-

andra, och vi fick ingen ny information från informanterna. Detta kan vara en indikation på att 

vi uppnått mättnad, vilket styrker att studien är noggrant utförd och ökar trovärdigheten (De-

poy & Gitlin, 1999). 

 

Efter varje intervju lyssnade författarna igenom intervjuerna tillsammans och analyserade och 

diskuterade insamlad data, eftersom det enligt Malterud (2009) är viktigt att reflektera och 

jämföra alternativa tolkningar eller visioner med varandra. Denna fas utvecklade oss som in-

tervjuare, då vi skapade oss liknande intervjumetoder efter att ha lyssnat på varandras inter-

vjuer. 

 

De inspelade intervjuerna var av bra ljudkvalitet vilket gjorde det enkelt för oss att uppfatta 

allt som sades, och detta underlättade vid transkriberingen. Transkribering kan användas som 

ett hjälpmedel i forskningsprocessen, och höjer kvaliteten på analysen. Intervjuerna transkri-

berades sedan inom två dagar efter intervjutillfället. Genom att transkribera då intervjun fort-

farande finns färsk i minnet, minskar risken att göra egna tolkningar i det som skrivs ner. Där-

för valde vi också att transkribera de intervjuer som vi själva genomfört. Detta för att öka tro-

värdigheten i resultatet (Malterud, 2009). 

 

Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) stärker en noggrann beskrivning av analysarbe-

tet resultatets tillförlitlighet. Efter transkriberingen av alla intervjuerna läste båda författarna 

igenom dem och genomförde sen analysen tillsammans. Även detta ökar tillförlitligheten av 

resultatet i studien (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

 

Vi använde oss av Malteruds (2009) beskrivning av Giorgis fenomenologiska analysmetod 

som inte kräver någon omfattande kunskap om fenomenologisk filosofi. Denna analysmetod 

kräver även att vi som författare ställer våra egna tolkningar åt sidan, och att resultatet endast 

speglar informanternas upplevelser. Valet att använda en befintlig analysmetod var för att vi 

är oerfarna inom forskning, och då ger det tillförlitlighet till studiens resultat att använda sig 

av en metod som är väl etablerad inom kvalitativa studier (Malterud, 2009). 

 

Presentationen av resultatet är uppbyggt på kategorier och underkategorier som utkristallise-

rades under analysarbetet. Kategorierna är representativa för studiens syfte, och ger en hel-

hetsbild av resultatet, vilket enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) ökar resultatets tro-

värdighet. Den text som finns i resultatet är en återberättelse av vad informanterna sagt, och vi 

har valt att stärka denna text med citat från informanterna. Att använda citat som förstärkning 

ger läsaren möjlighet att bedöma trovärdigheten i resultatet (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008). 

 



 

17 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att informanterna upplever att fysisk kapacitet, psykiskt välbefin-

nande och social miljö, är faktorer som påverkat dem och deras aktivitetsförmåga positivt 

under rehabiliteringsperioden. Detta resonemang stödjer även Wilcock (2006) då hon menar 

att fysiska, psykiska och sociala förmågor är förutsättningar för att individen ska känna välbe-

finnande och meningsfullhet. 

 

Att båda anläggningarna är handikappanpassade har informanterna upplevt som mycket posi-

tivt då de kan vara delaktiga i alla aktiviteter som erbjuds, och miljön på rehabiliteringsenhe-

terna hindrar dem inte i sitt aktivitetsutförande. Här kan vi se att Wilcocks (2006) begrepp 

”doing”, ”being” och ”becoming” ges möjlighet att uppfyllas. Det finns aktiviteter att utföra, 

och att miljön är anpassad skapar möjligheter att delta i aktiviteterna som erbjuds. I och med 

detta känner informanterna meningsfullhet, och får motivation att utföra aktiviteter. Enligt 

Kielhofner (2008) skapar en miljö som är anpassad lust att utföra aktiviteter och möjliggör för 

en individ med funktionshinder. Detta är en viktig aspekt för vår målgrupp då de riskerar att 

drabbas av depression om de inte klarar av att utföra de aktiviteter som de anser är menings-

fulla (Atchinson & Dirette, 2007). 

 

I resultatet har det framkommit att den sociala miljön varit mycket betydelsefull för informan-

terna både på Vintersol och på Sommarsol. Kielhofner (2008) menar på att stöd från den soci-

ala miljön är extra viktig för en individ med funktionshinder, och ger även ökad motivation 

till att utföra aktiviteter. Det har visat sig i resultatet att informanter har upplevt att de är 

mycket isolerade i sin hemmiljö, och även detta kan ha en stor påverkan på att de känner att 

den sociala miljön har gett dem förbättrad aktivitetsförmåga på grund av ökad motivation. 

Interaktionen med människor som befinner sig i samma situation och att de förstår varandras 

situation kan vara två bidragande orsaker till detta. Enligt Wilcock (2006) kan isolering upp-

stå då individen inte klarar av att utföra meningsfulla aktiviteter. Därför är den sociala miljön 

viktig för aktivitetsförmågan. 

 

Det som framkommer i resultatet gällande fysisk och psykisk påverkan av klimatet stämmer 

väl överens med tidigare gjorda studier om behandlingseffekter i olika klimat. Informanterna 

som vistats på Vintersol upplever att stelheten i lederna minskar, och enligt en studie gjord av 

Øien-Forseth (2007) så leder behandling i varmt klimat till minskad smärta och stelhet för 

individer med RA. Detta bidrar i sin tur till att delaktigheten ökar då de kan utföra fler fysiska 

aktiviteter till följd av den förbättrade aktivitetsförmågan. Även informanterna på Sommarsol 

har upplevt att klimatet har påverkat aktivitetsförmågan efter rehabiliteringsperioden, då natu-

ren och närheten till havet har bidragit till ett ökat psykiskt välbefinnande. Kielhofner (2008) 

menar på att hur miljön är utformad och att den är stimulerande är av stor betydelse vid aktivi-

tetsutförande då miljön inspirerar till att utföra aktiviteter. 

 

Informanterna upplever att rörlighetsträningen på rehabiliteringsenheterna är det som påverkat 

aktivitetsförmågan mest positivt, då rörligheten gör att de klarar av sina vardagsaktiviteter 

bättre när de kommit hem. Aktiv rörelseträning är att föredra för individer med RA, då sjuk-

domen begränsar individens rörelseomfång (Klareskog et al., 2005). Det framkommer i resul-
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tatet att informanterna tränat upp rörligheten i händerna med en arbetsterapeut. Enligt Atchin-

son och Dirette (2007) är det viktigt för individer med RA att fokusera på handträning, då 

svaghet och stelhet i händerna drabbar aktivitetsförmågan i alla ADL-aktiviteter eftersom vi 

dagligen använder händerna till att till exempel greppa eller förflytta föremål. 

 

Enligt Klareskog et al. (2005) leder smärta vid RA ofta till inaktivitet, och smärtlindring med 

hjälp av arbetsterapeut är en viktig uppgift i behandlingen. I resultatet framkommer det att 

informanterna upplever att smärtan blivit mindre påtaglig efter vistelsen på rehabiliteringsen-

heterna, då de tillsammans med arbetsterapeuter och sjukgymnaster mjukat upp lederna i 

kroppen. Detta har gjort att informanterna känner att de klarar av att utföra fler aktiviteter då 

smärtan inte begränsar aktivitetsförmågan. Det finns ytterligare en studie som visar på att 

minskad smärta bidrar till ett ökat aktivitetsliv. I denna studie kände individerna välbefinnan-

de och att de kunde vara mer aktiva vid minskad smärta (Ahlmén et al., 2005). 

 

Den ökade aktivitetsförmågan hos informanterna bidrar till att de klarar av att utföra aktivite-

ter som de inte klarat av tidigare, och även att utföra befintliga aktiviteter bättre. Kielhofner 

(2008) menar på att meningsfulla aktiviteter ökar individens välbefinnande, vilket innebär att 

informanterna känner meningsfullhet i vardagen då den ökade aktivitetsförmågan ger dem 

möjlighet att utföra de aktiviteter de vill utföra. Detta är viktigt då det kom fram i studien av 

Alsaker och Josephson (2003) att individer med RA har svårt att klara av dagliga aktiviteter. 

Den ökade aktivitetsförmågan är också viktig för att individerna inte ska känna utanförskap på 

grund av att de inte klarar av att utföra de aktiviteter de anser är meningsfulla (Wilcock, 

2006). Meningsfulla aktiviteter är enligt Wilcock (2006) en mänsklig rättighet. 

 

Det framkommer i resultatet att det finns informanter som uppger att de slipper vara sjuk-

skrivna då de får möjlighet att åka till Vintersol respektive Sommarsol och rehabiliteras där. 

Informanterna har dock mötts av att det görs nedskärningar i rehabiliteringen hemma efter 

vistelsen, och även att möjligheten att få åka tillbaka minskar. Enligt Schmidt et al. (2003) 

uppgick Försäkringskassans sjukskrivningsutgifter till 5,6 miljarder under år 2001. Frågan vi 

ställer oss då är om landstingen prioriterar rätt åtgärder då de drar in på rehabiliteringsmöjlig-

heter och mer pengar istället behövs läggas på sjukskrivningskostnader. Enligt Kielhofner 

(2008) är människan en aktiv varelse och att klara av att utföra aktiviteter ses som livsviktigt 

för människan. Vi anser därför att det borde vara bättre att prioritera rehabilitering så att dessa 

personer ska kunna arbeta och vara aktiva istället för att vara sjukskrivna.  

 

Informanterna på Vintersol upplever att en rehabiliteringsperiod på fyra sammanhängande 

veckor ger ett mer långvarigt resultat än en treveckors period, eftersom kroppen behöver den 

fjärde veckan att återhämta sig och behålla resultatet. Detta framkommer även i studien av 

Staalesen et al. (2009) där de kom fram till att symtomen förbättrades efter fyra veckors reha-

bilitering. De kom även fram till att en fyraveckors period i varmt klimat ökade individernas 

livstillfredsställelse och minskade tröttheten upp till tre till sex månader efter hemkomst. En-

ligt Øien-Forseth (2007) finns det i nuläget inte någon forskning som påvisar rehabiliterings-

effekten på lång sikt, men informanterna i vår studie upplever att rehabiliteringen ger en bibe-
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hållande effekt om det skulle finnas möjlighet att rehabiliteras under fyra veckor, varje eller 

vartannat år. 

 

I en studie gjord av Ahlmén et al. (2005) undersöktes vad individer med RA ville få ut av sin 

rehabilitering, och det som framkom i studien var att individerna ville få ett normalt liv, ökad 

fysisk kapacitet, känsla av välbefinnande och kunna vara självständiga. Detta är något som vi 

i den aktuella studien kunde se att informanterna upplevde efter rehabiliteringsperioden, och 

det är även något som en förbättrad aktivitetsförmåga kan bidra med. 

 

Det finns idag studier på att arbetsterapi kan hjälpa individer med RA som upplever sig ha en 

nedsatt aktivitetsförmåga (Steultjens et al., 2004). En påbörjad diskussion angående hur akti-

vitetsförmågan påverkas efter vistelse på Vintersol eller Sommarsol bör ha betydelse för ar-

betsterapi då aktivitetsförmåga är ett centralt begrepp för professionen. Vi kan se att arbetste-

rapeutiska interventioner även behövs efter vistelsen för att bibehålla den aktivitetsförmåga 

som byggts upp på rehabiliteringsenheterna. Arbetsterapeuten har här en viktig roll då aktivi-

tetsförmågan är grundläggande för att kunna utföra dagliga aktiviteter. 

 

Informanterna i denna studie upplevde att rehabiliteringen på Vintersol och Sommarsol var 

mycket värdefull, och vi skulle därför vilja att fler individer fick möjlighet att rehabiliteras 

där. Det skulle vara intressant att genomföra en hälsoekonomisk studie för att se kostnads-

skillnaderna mellan att rehabiliteras på dessa enheter och den vanliga rehabiliteringen som 

erbjuds hemma. Det skulle även vara intressant att göra en studie med en kontrollgrupp och 

en experimentgrupp, där en grupp åkte på en vanlig chartersemester till ett varmt land, och en 

grupp åkte på rehabilitering utomlands. Detta för att se om det är miljöombytet eller den in-

tensiva träningen som påverkar aktivitetsförmågan mest positivt.  

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att beskriva hur individer med RA upplever att rehabilitering på 

Vintersol respektive Sommarsol har påverkat aktivitetsförmågan. Resultatet visade att dessa 

individer upplever att aktivitetsförmågan förbättrades efter rehabiliteringsperioden, och även 

att de upplevde en förbättrad psykisk hälsa. Informanterna upplevde dock att det görs ned-

skärningar i rehabiliteringen hemma vid hemkomst från Vintersol eller Sommarsol, och att 

möjligheten att åka dit igen minskar. Med denna studie vill vi påvisa att det kan löna sig att 

åka till dessa rehabiliteringsenheter, men att uppföljningen hemma också är viktig för att bi-

behålla det resultat som vistelsen gett. Vi vill därför starta en diskussion kring att landstingen 

borde prioritera denna typ av rehabilitering, då det har visat på ett positivt resultat. De borde 

också prioritera arbetsterapeutiska uppföljningar hemma för att bibehålla den aktivitetsförmå-

ga som byggts upp under vistelsen. Vistelsen på rehabiliteringsenheterna i kombination med 

uppföljning hemma ger individer med RA en möjlighet att klara av aktiviteter i det dagliga 

livet och skapa en behållning av aktivitetsförmågan och därmed få en ökad livskvalitet. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till verksamheten 
Vi är två studenter som studerar vid Arbetsterapeutprogrammet på Hälsohögskolan i Jönkö-

ping. Vi håller nu på med vår Kandidatuppsats med syfte att beskriva hur individer med Reu-

matoid Artrit upplever att rehabilitering på Sommarsol respektive Vintersol har påverkat akti-

vitetsförmågan.  

För att kunna genomföra vår studie undrar vi om ni skulle kunna hjälpa oss att få kontakt med 

fem stycken individer som rehabiliterats på er verksamhet, och som uppfyller våra inklu-

sionskriterier. Inklusionskriterierna är: 

 Ha diagnosen Reumatoid Artrit. 

 Informanterna ska ha avslutat sin rehabilitering på respektive rehabiliteringsenhet och 

kommit hem till sin vardagliga miljö. 

  Informanterna ska ha varit hemma minimum en månad och maximum ett halvår. 

 Vara svensktalande och kunna uttrycka sig väl i tal. 

 Informanterna behöver kunna höra bra för att en telefonintervju ska kunna genomfö-

ras. 

 Oberoende av ålder och kön. 

 

Vi kommer att göra en telefonintervju med deltagarna för att bilda oss en uppfattning om de-

ras upplevda aktivitetsförmåga efter rehabiliteringsperioden. Intervjun kommer att pågå mel-

lan 20 minuter och en timma. Deltagandet kommer att vara helt frivilligt och går att avbryta 

närsomhelst. Informationen som kommer fram under intervjun kommer endast att användas i 

denna studie. 

Vid några frågor eller funderingar är det bara att höra av er till oss! 

 

 
Linn Palm   Pauline Lundquist 
ath6pali@hhj.hj.se  ath6lupa@hhj.hj.se 

Tel: xxxxxxx   Tel: xxxxxxx 

 

Handledare för examensarbete 

Inger Ahlstrand 

Universitetsadjunkt 

Avdelningen för rehabilitering, Hälsohögskolan Jönköping 

Inger.ahlstrand@hhj.hj.se Tel: xxxxxxx 

mailto:ath6pali@hhj.hj.se
mailto:ath6lupa@hhj.hj.se
mailto:Inger.ahlstrand@hhj.hj.se
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Bilaga 2 
Förfrågan om deltagande 

 
Vi är två studenter som studerar vid Arbetsterapeutprogrammet på Hälsohögskolan i Jönkö-

ping. Vi håller nu på med vårt examensarbete med syfte att beskriva hur individer med Reu-

matoid Artrit upplever att rehabilitering på Sommarsol respektive Vintersol har påverkat akti-

vitetsförmågan. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta ditt delta-

gande. Ditt deltagande i denna studie skulle dock hjälpa oss att beskriva och få en ökad för-

ståelse över den upplevda aktivitetsförmågan efter din rehabiliteringsperiod.  

Du är tillfrågad att vara med i vår studie eftersom du har diagnosen Reumatoid Artrit, har re-

habiliterats på Vintersol respektive Sommarsol, och vid intervjutillfället har varit hemma 

minst en månad och som mest ett halvår efter rehabiliteringens slut. 

Vid deltagande sker en intervju via telefon för individer som inte är bosatta i Jönköpings län, 

och vid boende i Jönköping sker intervjun enligt överenskommelse. Vi kommer att stå för 

eventuella samtalskostnader. Intervjumaterialet och alla personuppgifter kommer att behand-

las konfidentiellt, och ingen informant kommer att kunna kännas igen i studien. Intervjun 

kommer att ta tjugo minuter till en timma. Den information som vi får fram genom intervjun 

kommer endast att användas i denna studie. 

Vi erbjuder dig som deltar att ta del av det färdiga resultatet. Hur du kan ta del av resultatet 

meddelas vid intervjutillfället. 

Om du har några frågor kring studien eller deltagandet är du välkommen att höra av dig till 

oss! Anmälan görs till din kontakt på rehabiliteringsenheten. 

 

 

 

Linn Palm   Pauline Lundquist 
ath6pali@hhj.hj.se  ath6lupa@hhj.hj.se 

Tel: xxxxxxx   Tel: xxxxxxx  

 

Handledare för examensarbete 

Inger Ahlstrand 

Universitetsadjunkt 

Avdelningen för rehabilitering, Hälsohögskolan Jönköping 

Inger.ahlstrand@hhj.hj.se Tel: xxxxxxx 

mailto:ath6pali@hhj.hj.se
mailto:ath6lupa@hhj.hj.se
mailto:Inger.ahlstrand@hhj.hj.se
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Bilaga 3 
Intervjuguide 
 

Öppningsfråga: 

Berätta vad du gör under en vanlig dag? 

 

Frågeområden utefter MoHO: 

 

Vilja 

Vilka aktiviteter tycker du om att utföra? 

Finns det någon av dessa aktiviteter som du känt att du inte klarade av innan rehabiliteringen 

som du klarar av nu? Om ja, vilka aktiviteter och på vilket sätt? 

Hur upplever du att själva rehabiliteringen har påverkat att du nu kan utföra dessa aktiviteter 

som du vill kunna utföra? 

 

Vanor 

Hur upplevde du din aktivitetsförmåga innan rehabiliteringsperioden? 

Fick du några tips på rehabiliteringscentret hur du skulle kunna utföra aktiviteter på ett annat 

sätt för att förenkla ditt aktivitetsutförande? 

 

Miljö 

Vad för slags rehabilitering genomgick du på rehabiliteringscentret? 

Vad upplever du har påverkat ditt aktivitetsutförande under rehabiliteringen?  

Hur upplever du att den fysiska miljön på rehabiliteringscentret har påverkat din aktivitets-

förmåga?  

Hur upplever du att den sociala miljön på rehabiliteringscentret har påverkat din aktivitets-

förmåga, till exempel bemötande från personal och andra individer? 

 

Roller 

Hur upplever du att din aktivitetsförmåga har förändrat dig som individ i förhållande till din 

sociala omgivning? (Både innan och efter rehabiliteringsperioden) 

  
 
 


