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Abstrakt 
Syftet med denna kvalitativa studie var att, ur ett klient-
perspektiv, skildra vad som möjliggör fortsatt yrkesarbete 
hos personer med Reumatoid artrit. Undersökningsgrup-
pen bestod av tio personer, sex kvinnor och fyra män i åld-
rarna 32-59 år som yrkesarbetade hel eller deltid. Fokus-
gruppintervjuer genomfördes. Intervjuutskrifterna analyse-
rades utifrån en komparativ kodningsprocess. Resultatet 
visade att egenskaper hos såväl individ som omgivande 
miljö var betydelsefulla för att fortsätta yrkesarbeta. Data-
analysen resulterade i fyra kategorier: arbetets konstruk-
tiva värde, arbetets karaktär, kroppslig hälsa och väl-
befinnande samt kollegors förståelse och stöd. Inom alla 
kategorier har anpassningar skett.  De personer som ingick 
i gruppen hade olika behov av stöd för att utveckla adap-
tiva strategier i förhållande till sitt arbete. Resultatet 
stödjer ett klientcentrerat arbetssätt där personens 
värderingar och upplevelse av sin arbetssituation utgör 
grunden för åtgärd. 
 
Nyckelord: adaptation, arbetsterapi, fokusgrupper, Reu-
matoid artrit, yrkesarbete, 
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Inledning 

Att insjukna i Reumatoid artrit, RA, medför ofta en begränsning i möjligheten att 

klara sitt arbete. Begränsningen resulterar många gånger i olika perioder av 

sjukskrivning. Detta är ett faktum som får betydande konsekvenser för såväl den 

enskilde individen i form av förlust av arbetet, som för samhället med kostnader för 

sjukdom och produktionsbortfall (Kobelt, Eberhart, Jönsson & Jönsson, 1999). 

Många studier har tidigare gjorts för att konstatera vad som förorsakar 

arbetsoförmåga. Flertalet studier har ett biomedicinskt synsätt och söker samband 

mellan olika sjukdomsparametrar som exempelvis hög reumafaktor eller 

röntgenförändringar och arbetsoförmåga, i syfte att kunna förutsäga framtida 

arbetsoförmåga utifrån dessa parametrar. Föreliggande studie fokuserar på vad som 

möjliggör fortsatt yrkesarbete. För att studera området riktas frågeställningen till en 

grupp yrkesarbetande personer med nydebuterad RA. Denna studie utgår ifrån att 

människans aktivitetsutförande, där arbete utgör en väsentlig del av människans 

vardagsaktiviteter, ses som ett samspel mellan människa uppgift och omgivande 

miljö. Denna syn på aktivitet är grundläggande inom arbetsterapi (CAOT, 1997; 

Fisher, 1998; Kielhofner, 1997; Nelson, 1988). 

 

Människans aktivitet och arbetsterapi 

Arbetsterapi utgår ifrån att människan har ett primärt behov av att vara aktiv vilket 

utgör grunden för människans motivation till aktivitetsutförande (Kielhofner, 2002; 

Trombly, 1995). Aktivitetsbegreppet omfattar allt människan gör för att sysselsätta 

sig och består av arbete, lek/fritid och aktiviteter i dagliga livet (Kielhofner, 1997). 

Människan har en önskan att kunna interagera med omgivningen, att göra det hon 

värderar och är intresserad av vilket i sin tur leder till en känsla av kompetens och 

tillfredsställelse (Kielhofer, 2002). Engagemang i dagliga aktiviteter och rutiner har 

en positiv effekt på människans hälsa, samtidigt som det är viktigt med balans mellan 

omgivningens krav och individens kapacitet (CAOT, 1997; Law, Steinwender & 

Leclair, 1998; Yerxa 1998). Den mänskliga aktiviteten har två dimensioner; den syn-

liga, i form av själva utförandet, och en osynlig som består av det värde aktiviteten 

har för individen.  Aktivitetens värde inverkar på människans känsla av mening och 

sammanhang i livet (Hasselkus & Rosa, 1997).  Aktivitetsutförande sker i samspel 

mellan individen och den omgivande miljön som består dels av den fysiska miljön 

och dels av den sociokulturella miljön, dvs. de personer och objekt som är närva-
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rande (Fisher, 1998; Kielhofner, 1997; Nelson, 1988). Själva uppgiften definieras av 

yttre existerande förutsättningar som är oberoende av personen. Nelson (1988) be-

nämner dessa som ”occupational form”. Aktivitetsutförandet organiseras utifrån 

aktivitetens syfte och mål medan individens motivation till aktivitet har sitt ursprung 

i själva aktivitetens mening och värde (Trombly, 1995a; Fisher, 1998). 

 

Inom arbetsterapi används aktivitet som terapeutiskt medel. Aktivitet anses innefatta 

helande egenskaper som kan påverka funktionsnedsättningar. För att en aktivitet ska 

vara terapeutisk måste den vara meningsfull och innebära en viss utmaning för indi-

viden (Trombly, 1995a). Det är viktigt att studera aktivitetens mening för individen i 

syfte att förstå människans aktivitetsutförande och kunna designa en terapeutisk 

aktivitet för klienten (Fisher, 1998; Hasselkus & Rosa, 1997; Trombly, 1995a).  När 

en aktivitet inte längre kan utföras som tidigare krävs en inre eller yttre anpassning 

av situationen. Vid en inre anpassning kan det vara personen själv som anpassar sina 

resurser utifrån aktivitetens krav eller utifrån tidigare erfarenheter av aktivitetens 

genomförande (Nelson, 1988). En yttre anpassning innebär att modifiera uppgiften, 

sättet att utföra den eller omgivningen i vilken den utförs, med syfte att underlätta 

aktivitetsutförandet (Fisher, 1998; Trombly, 1995b). Således betonar teorier inom 

arbetsterapi människans grundläggande behov av aktivitet, att aktivitet realiseras 

genom en interaktion mellan individ och miljö samt aktivitetens betydelse för hälsa. 

Liknande tankegångar angående aktivitetens betydelse för hälsa hos den enskilde 

individen tydliggörs också i International Classification of Functioning, disability 

and health, ICF (WHO, 2001).  

 

Enligt ICF är hälsa relaterat till olika komponenter såsom kroppsfunktioner och 

struktur samt aktivitet och delaktighet. Med kroppsfunktioner avses kroppens fysio-

logiska och psykologiska funktioner. Kroppsstrukturer är anatomiska delar av 

kroppen. Aktivitet är en persons genomförande av en handling och delaktighet är en 

persons engagemang i sin livssituation. Dessa fyra komponenter påverkas även av 

kontextuella faktorer vilka delas in i omgivande och personliga faktorer. Det sker en 

mångfaldig interaktion mellan dessa komponenter som påverkar individens upple-

velse av hälsa. ICF framhåller ett biologiskt, individuellt och socialt perspektiv på 

hälsa och är en integrering av tidigare medicinska och sociala förklaringsmodeller till 

funktionshinder. Olika aspekter av hälsa sammanfattas med termen funktionstillstånd 
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medan problem sammanfattas under termen funktionshinder. En sjukdom får konse-

kvenser såväl i form av förändringar i kroppsstruktur och kroppsfunktioner som i 

aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkning, vilket påverkar individens 

upplevelse av hälsa.  

 

Arbete och arbetslivsinriktad rehabilitering 

Arbete är nära sammankopplat med människans grundläggande behov. Genom 

arbetet förvärvas resurser som är nödvändiga för att livnära sig. Arbete har 

definierats på olika sätt av skilda författare. Med arbete åsyftas i denna studie för-

värvsarbete, det som individen gör för sin försörjning (Kielhofner, 1997; Svenning, 

1993). Nära relaterat till arbete är aktiviteter som syftar till att förbättra en persons 

möjlighet att försörja sig, exempelvis att studera eller praktisera (Kielhofner, 1997). 

Föreliggande studie inkluderar yrkesarbetande och studerande. Synen på arbetets 

betydelse för individen har förändrats över tider. Under industrialiseringen utforma-

des arbetsprocessen utifrån ekonomiska intressen, människan arbetade främst för sin 

försörjning. Idag ses arbetsgemenskap, arbetstillfredsställelse och självförverkli-

gande som viktiga faktorer för den enskilde, men också som viktiga faktorer för en 

effektiv produktion. Större krav ställs på bra arbetsmiljö och meningsfulla arbets-

uppgifter (Svenning, 1993). Arbetet bidrar till självaktning för individen och till att 

ge livet en känsla av meningsfullhet.  Det leder också till en struktur av vardagen 

samt ger en uppdelning av tillvaron i arbete och fritid (CAOT, 1997; Kielhofner 

1997; Svenning, 1993). Individens önskan att vara engagerad i arbete samt arbetets 

betydelse för hälsa och lycka förstås ofta inte förrän möjligheten att arbeta har blivit 

begränsad på grund av arbetslöshet eller sjukskrivning (Yerxa, 1998). Arbetet är 

sålunda betydelsefullt för människan ur såväl ekonomiska, sociala som 

personlighetsutvecklande aspekter. Därför ter det sig angeläget att människor som 

fått svårigheter att klara av sitt arbete på grund av skada eller sjukdom, kan erbjudas 

råd och stödinsatser för att kunna stanna kvar eller komma tillbaka på 

arbetsmarknaden. 

 

Arbetslivsinriktad rehabilitering omfattar åtgärder som syftar till att skapa förutsätt-

ningar för individen så att hon kan återgå till eller påbörja ett arbete efter en periods 

sjukskrivning (Lindqvist, 2000). Arbetsgivaren har i samråd med den anställde 

ansvar för att klargöra behov av rehabilitering och skyldighet att skicka en 
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rehabiliteringsutredning till försäkringskassan inom 8 veckors sjukskrivning. 

Försäkringskassan har sedan samordningsansvaret för olika former av rehabilitering. 

Arbetsplatsen är den viktigaste arenan för arbetslivsinriktad rehabilitering. Exempel 

på åtgärder kan vara ergonomisk anpassning av arbetet eller arbetsuppgifter med 

lägre krav än det ordinarie arbetet. Andra former av arbetsanpassning är 

lönebidragsarbete, anställning med särskilt stöd eller skyddat arbete. För personer 

som saknar anställning är arbetsförmedling och arbetsmarknadsinstitut ansvariga för 

rehabiliteringsprocessen (Ekberg & Arnesson, 2000). 

 

Reumatoid artrit och arbetsförmåga 

Reumatoid artrit är en kronisk, systemisk, inflammatorisk sjukdom. Sjukdomen 

förekommer i hela världen. I Sverige såväl som i övriga Europa insjuknar ca 1 % av 

befolkningen, de flesta i 45–60 årsåldern. De vanligaste besvären är svullna, ömma 

och stela leder. Symtomen kommer ofta successivt med ledsvullnad i enstaka leder, 

ofta i händer eller fötter och så småningom engageras fler och fler leder. Värk och 

stelhet i lederna är mest uttalade på morgonen. Ledinflammationen kan vara åter-

kommande med mer eller mindre långa uppehåll eller fortgå kontinuerligt. Trötthet 

och allmän sjukdomskänsla är vanliga symtom (Engström-Laurent, Leden, Nived & 

Sturfelt, 1994). Tröttheten innebär att det tar längre tid att utföra dagliga aktiviteter 

samt medför ett ökat behov av att vila (Kuper et al, 2000). 

  

En betydande konsekvens av sjukdomen är att personer med RA ofta får svårigheter 

att arbeta. En svensk studie visade att 37 % av patienter med RA inte kunde arbeta 

tre år efter insjuknandet. Majoriteten av dem som slutat arbeta gjorde det redan första 

året efter diagnos (Fex, Larsson, Nived & Eberhart, 1998). Andra studier i Europa 

påvisade att 23–42 % av personer med diagnosen RA förlorade sin förmåga att arbeta 

två till tre år efter sjukdomsdebuten (Barrett, 2000). Arbetsförmåga avser förmåga till 

arbete och påverkas av medicinska, sociala, psykologiska och arbetsmarknads-

mässiga faktorer. Trots omfattande diskussioner om begreppet arbetsförmåga har 

man inte hittat någon allmänt accepterad definition. (Ekberg & Arnesson, 2000). 

 

Förutom den konkreta förlusten av arbetet och allt det för med sig av betydelse för 

individen, så medför RA också anmärkningsvärt höga kostnader för såväl den en-

skilde som samhället. De indirekta kostnaderna, dvs. de kostnader för samhället som 
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uppstår på grund av minskad produktion utgör mellan 50 och 85 % av de totala 

kostnaderna för RA. Förlorad arbetsinkomst från yrkesarbete och produktionsbortfall 

utgör den största delen av de indirekta kostnaderna men även ökade kostnader på 

grund av bortfall av obetalt arbete, exempelvis hushållsarbete, fritid och studier kan 

vara betydande (Kobelt et al., 1999). Merkesdal, Ruof, Schöffski, Bernett, Zeidler 

och Mau, (2001) påpekade att för alla deltagare i deras studie om indirekta kostnader 

vid RA förelåg en risk för förlorad produktion pga. sjukfrånvaro. En annan studie 

(Kobelt et al., 1999) konstaterade att sjukdomen ledde till 2,5 –3 ggr ökat nyttjande 

av hälso- och sjukvård jämfört med en grupp friska individer i samma ålder. I de 

direkta medicinska kostnaderna för RA ingår vårddagar på sjukhus, öppenvårdsbesök 

och kostnader för läkemedel. Icke medicinska direkta kostnader är hjälpmedel och 

anpassningar av exempelvis bostaden, ökade kostnader för transporter och extra 

hjälpbehov för att klara av underhåll av bostaden och hushållsarbete (van Jaarsveld et 

al., 1998). Utifrån att en stor andel av dem som insjuknar i RA tidigt får svårigheter 

att arbeta samt de kostnader detta faktum medför för såväl samhälle som individ 

finns anledning att ytterligare belysa förhållandet mellan RA och yrkesarbete. 

 

Många studier har gjorts för att beskriva samband och hitta faktorer som kan förut-

säga arbetsoförmåga i samband med reumatisk sjukdom. De vanligaste orsakerna till 

arbetsoförmåga kan grupperas i tre huvudkategorier: arbetsuppgiften, personen samt 

sjukdomen (Barrett, 2000). Vad gäller arbetsuppgiften så löpte personer med fysiskt 

tunga arbeten med låg grad av självständighet och inflytande större risk för att 

tvingas sluta arbeta än de med mindre fysiskt krävande arbeten och möjlighet att 

styra arbetstempo (Barrett, 2000; Fex et al 1998). Detta konstaterades även i en 

studie av Sokka, Kautiainen, Möttönen och Hannonen (1999). De fann att ett fysiskt 

krävande arbete var den statistiskt starkaste faktorn för att förutsäga permanent 

arbetsoförmåga. Vidare har forskningen visat att transporter till och från arbetet är av 

betydelse. Individer med lägre sjukdomsaktivitet hade större svårigheter att klara 

arbetet om de hade svårt att klara transporterna (Allaire, Anderson & Meenan, 1996). 

När det gäller faktorer relaterade till person så är ålder vid sjukdomsdebut, 

utbildningsnivå, kön och yrke av betydelse för förmågan att yrkesarbeta. Högre ålder 

och låg utbildningsnivå är signifikanta riskfaktorer för att förlora arbetsförmåga 

(Chorus, Miedema; Wevers och van der Linden, 2001; Fex et al, 1998; Sokka & 

Pinctus, 2001). Personer med låg utbildningsnivå var de som först fick svårigheter att 
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arbeta. Det kunde delvis förklaras av sambandet mellan låg utbildningsnivå och 

fysiska krav i arbetet (Wolfe & Hawley, 1998). Resine et al. (1995) konstaterade att 

äldre, kvinnor och lågutbildade lämnade arbetet i större utsträckning än yngre, män 

och mer välutbildade personer. Den tredje faktorn av betydelse är sjukdomens 

svårighet och duration. Sokka & Pinctus (2001) beskrev att hög sjukdomsaktivitet, 

exempelvis begränsad ledrörlighet, röntgenförändringar och förhöjda laboratorie-

värden hade negativ inverkan på arbetsförmågan. Det bekräftades också av Wolfe 

och Hawley (1998) som även fann att en hög reumafaktor i samband med 

sjukdomsdebut predicerar kommande arbetsoförmåga. Vid mätning av trötthet med 

en visuell analog skala, VAS uppgav en majoritet, 88 –98 % av personer med RA att 

de var trötta. 41 % av personerna hade en uttalad trötthet. Trötthet har visat sig vara 

en faktor som förutsäger arbetsoförmåga. Wolf och Hawley (1996) påvisade att sex 

gånger fler av de personer som har en uttalad trötthet sannolikt kommer att få 

svårigheter att yrkesarbeta.  

 

Sjukdomens spektrum av symtom medför att konsekvenser av RA måste dokumen-

teras multidimensionellt, ingen enskild mätning kan dokumentera alla aspekter 

(Nordenskiöld, 1996). Förutom mätningar inom ovanstående tre områden; arbets-

uppgiften, personliga faktorer samt sjukdomsaktivitet så är självadministrerande 

frågeformulär där patienten själv skattar sin förmåga en vanligt förekommande 

metod för att mäta konsekvenser av RA. Ett sådant instrument är Health Assessment 

Questionnaire (HAQ) även kallat Fries index (Fries, Spitz, Kraines & Holman, 

1980). Flera studier har konstaterat ett samband mellan hög poäng i HAQ och arbets-

oförmåga. Hög poäng i HAQ innebär begränsad förmåga att utföra dagliga aktivi-

teter. I en svensk långtidsuppföljning av RA och arbetsförmåga (Fex et al, 1998) var 

skillnad i HAQ poäng och ålder de enda signifikanta variablerna mellan de som 

arbetade och de som inte arbetade vid tidpunkten för studiens avslutning. Enligt 

Barett (2000) och Wolf & Hawley (1998) var höga poäng i HAQ tidigt efter insjuk-

nande en faktor som förutsade arbetsoförmåga. Sammanfattningsvis kan konstateras 

att det finns multipla orsaker till arbetsoförmåga som förmodligen samverkar och att 

det är svårt att i förväg förutsäga arbetsoförmåga utifrån någon enskild faktor. 

 

Trots tidigare och mer aggressiv medicinsk behandling under slutet av 90-talet ökade 

graden av arbetsoförmåga (Barrett, 2000). I tidigare studier fanns en indikation för 
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att läkemedel, disease modifying antirheumatic drugs (DMARD), hade en positiv 

påverkan på arbetsförmåga men effekten av nya mer effektiva läkemedel har inte 

utvärderats (Allaire, 2001). Tidig behandling med DMARD samt åtgärder av 

multidiciplinära team skulle kunna reducera arbetsoförmåga. Det är därför viktigt 

med tidig diagnos och behandling (Tuulikki & Pinctus, 2001). En stor andel av 

personer med nydebuterad RA får träffa rehabiliteringsteam men får inte ta del av 

någon specifik utredning eller åtgärd på arbetsplatsen. Rehabiliteringsåtgärder 

initieras ofta för sent (Gilworth, 2001). 

 

De studier som refererats till är eniga om att RA har en tydligt begränsande effekt på 

individens möjlighet att vara yrkesverksam. Det kvantitativa perspektivet överväger i 

forskningen genom att studierna till största delen beskriver samband mellan olika 

faktorer, exempelvis sjukdomsaktivitet, och arbetsoförmåga med syfte att kunna 

predicera kommande arbetsoförmåga. Trots att många studier har påvisat tänkbara 

orsaker till att personer med RA förlorat sin arbetsförmåga har man inte kunnat 

påvisa någon specifik faktor som mer påtagligt än andra förorsakar arbetsoförmåga. 

Det tyder på att orsakerna är mer komplexa än att de kan beskrivas med ett orsak - 

verkan förhållande. Tidigare genomgången litteratur inom arbetsterapi betonar att 

aktivitetsutförande realiseras i en interaktion mellan individ, miljö och uppgift. Det 

torde därför vara relevant att studera problematiken ur ett bredare perspektiv där 

olika förutsättningar för arbete kan belysas. Den genomgångna litteraturen beskriver 

företrädesvis sambandet mellan RA och arbetsoförmåga. Få studier fokuserar på de 

personer som arbetar efter RA diagnos och uppmärksammar deras tankar och 

erfarenheter av situationen. Att studera människors erfarenheter av yrkesarbete och 

RA, kan ge ökad kunskap om förutsättningar för fortsatt yrkesverksamhet. Det kan 

även bidra med kunskap om hur arbetsterapi och arbetslivsinriktad rehabilitering för 

personer med nydebuterad RA kan utformas. Syftet med denna studie är att, ur ett 

klientperspektiv, skildra vad som möjliggör fortsatt yrkesarbete hos personer med 

Reumatoid artrit.  

 

Metod 
Design 
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En kvalitativ metod för datainsamling och analys valdes för att utifrån deltagarnas 

erfarenheter skildra vad som möjliggör yrkesarbete. Fokuserande gruppintervju, så 

kallad fokusgrupp (Krueger, 1994; Morgan,1997; Wibeck, 2000) har använts för 

datainsamling. Analysen har genomförts med inspiration av komparativ analysmetod 

enligt Strauss och Corbin (1998).  

 

Undersökningsgrupp 

Urvalet gjordes genom ett målinriktat urval ”purposive sampling” vilket innebär att 

deltagarna valdes utifrån studiens syfte för att de har erfarenheter av det forskaren 

vill samla information om (Holloway & Wheeler, 1997). Deltagarna rekryterades 

från ett patientregister vid en reumatologklinik. Registret förtecknar alla patienter 

med nydebuterad RA under de sista ca fem åren. Inklusionskriterier för denna studie 

har varit: RA diagnos i 1-4 år, yrkesverksam ålder, yrkesarbetar eller studerar hel- 

eller deltid samt geografiskt fördelade så att de kan sammanstråla för att delta i en 

gruppintervju.  

 

Totalt 16 personer från registret, inom tre närliggande kommuner, uppfyllde dessa 

kriterier. Till dessa skickades ett informationsbrev med förfrågan om deltagande i 

studien (Bilaga 1). I brevet förklarades i korthet syftet med studien och information 

lämnades om frivilligt deltagande som inte påverkar fortsatt behandling, 

bandinspelning samt konfidentiell hantering av intervjumaterialet. Vid uppföljande 

telefonsamtal fick de möjlighet till ytterligare information samt svara om de ville 

delta i studien eller inte. En person var inte längre aktuell för studien eftersom hon 

nyligen blivit långtidssjukskriven. Fem personer tackade nej till att delta. 

 

Undersökningsgruppen bestod av tio personer, sex kvinnor och fyra män i åldrarna 

32 – 59 år, medelåder 51 år. I fokusgrupp med specificerad målgrupp och intention 

att få djup information om ett ämne är små grupper, upp till sex personer, att föredra 

(Krueger, 1994). Deltagarna delades, utifrån bostadsort, in i tre fokusgrupper, en 

grupp med fyra deltagare och två grupper med tre deltagare. För att uppnå 

samförstånd mellan gruppdeltagarna och underlätta utbyte av information så bör 

grupperna vara inbördes homogena (Holloway & Wheeler, 1997; Wibeck, 2000), I 

denna studie var deltagarna homogena gällande diagnos, sjukdomsduration, yrkes-

arbetande och bostadsort. Deltagarna hade varierande yrken och arbetsuppgifter. De 
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yrken som fanns representerade var följande: arbetsledare, barnskötare, 

byggnadsarbetare, elevassistent, försäkringshandläggare, ingenjör, kokerska, lärare, 

student och städledare. Fyra av deltagarna hade, innan denna studie påbörjades, bytt 

sysselsättning på grund av sina ledbesvär, tre hade på eget initiativ slutat på sina 

arbetsplatser, en hade blivit omplacerad av sin arbetsgivare. De arbeten de lämnat var 

fysiskt tunga arbeten. Fyra av deltagarna var deltidssjukskrivna när studien 

genomfördes. Tre arbetade 75 %, en arbetade 50 %. Sex deltagare hade erfarenhet av 

långtidssjukskrivning mellan sex månader och tre år på grund av sin ledsjukdom. 

Alla deltagare var gifta eller sammanboende. 

 

Datainsamling  

Gruppintervju bygger på diskussion mellan deltagarna där syftet är att deltagarna 

stimulerar varandra till en fri diskussion. Moderatorns roll är att uppmuntra del-

tagarna att prata med varandra. Fokus för intervjuerna är hur deltagarna i gruppen 

resonerar kring ett fenomen (Dahlin Ivanoff, 2002; Holloway & Wheeler, 1997; 

Krueger, 1994; Wibeck, 2000). I denna studie var det specifika ämnet vad som på-

verkar fortsatt yrkesarbete vid RA. 

 

Lokal för intervjuns genomförande valdes utifrån gruppdeltagarnas hemort samt att 

den skulle inbjuda till en avspänd diskussion. Innan intervjun genomfördes skickades 

ytterligare ett brev till dem som samtyckt till att delta, med bekräftelse på tid och 

plats för intervjun samt en frågeställning inför den (Bilaga 2). Författaren var 

moderator i samtliga fokusgrupper. Vid första intervjutillfället med grupp I och II 

genomfördes en öppen intervju utifrån en övergripande frågeställning.  

– Vilka faktorer är viktiga för dina möjligheter att fortsätta yrkesarbeta? 

 

Utifrån innehållet i första intervjun med grupp I och II formulerades frågeområden 

inför nästa intervju. Förberedande frågor skickades ut till deltagarna tillsammans 

med kallelse till andra intervjutillfället (Bilaga 3). Följande frågeområden fungerade 

som intervjuguide vid andra intervjutillfället med grupp I och II. 

- Hur klara av arbetet trots ökad trötthet? 

- Händelser som haft en positiv inverkan på möjligheten att arbeta. 

- Hur förbättra stödet? 

- Att acceptera en kronisk sjukdom. 
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- Framtiden.  

 

Intervjun med grupp III genomfördes utifrån den första övergripande frågeställ-

ningen med följdfrågor utifrån de framväxande kategorierna; arbetets värde och 

kroppslig hälsa. De övriga kategorierna diskuterades spontant utifrån den första 

övergripande frågeställningen. Fokusgruppdiskussionerna dokumenterades med 

bandspelare. Bandinspelningen kompletterades med anteckningar om vem som 

talade (Krueger1994, Wibeck, 2000). Efter varje grupptillfälle skrevs bandinspel-

ningen från gruppintervjun ut ordagrant och analys påbörjades. Anteckningarna 

användes som stöd vid utskrift om det var svårt att höra vem som talade.  

 

Datainsamling och analys var parallella processer. Datainsamling skall enligt Strauss 

& Corbin (1998), fortsätta tills så kallad teoretisk mättnad i analysen uppnåtts.  I 

denna studie fortsatte datainsamlingen till dess att inga nya kategorier växte fram 

under analysen. För att kunna informera deltagarna om förväntad tidsåtgång för 

deltagande i denna studie hade antalet träffar i förväg maximerats till tre med 

respektive grupp. Det visade sig under genomförandet att det var tillräckligt med två 

intervjuer per grupp i grupp I och II samt ett intervjutillfälle med grupp III. Inter-

vjuerna varade från 1 timme och 15 minuter till 1 timme och 45 minuter. 

 

Analys av data  

Intervjuutskrifterna analyserades utifrån en komparativ kodningsprocess, ett 

tillvägagångssätt som Strauss och Corbin (1998) föreskriver. Till en början lästes 

intervjumaterialet igenom för att få en förståelse för helheten. Sedan lästes texten 

igenom för att, utifrån studiens syfte, identifiera begrepp av betydelse för yrkesarbete 

och av dessa formulera koder. Deltagarnas egna ord, så kallade ”in vivo codes” 

nyttjades till en början för att behålla närheten till data. Exempel på koder var har 

tidigare jobbat mycket och saknar det sociala vid sjukskrivning. Koderna jämfördes 

sedan mellan de olika intervjuerna i syfte att finna likheter och skillnader och 

grupperades till preliminära kategorier, exempelvis att anpassa belastning eller 

arbetets betydelse Kategoriernas egenskaper fördjupades parallellt med fortsatt 

datainsamling. De preliminära kategorierna sammanfördes för att bilda de slutgiltiga 

kategorierna. Under analysprocessen ställdes frågor såsom hur har individens 

värdering av sitt arbete påverkat fortsatt yrkesarbete? eller vilka egenskaper hos 
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individen respektive arbetskamrater möjliggör yrkesarbete? Analysarbetet 

resulterade slutligen i fyra kategorier vilka beskriver olika karakteristika av 

yrkesarbetets möjliggörare. Under analysarbetet har data studerats ur såväl grupp- 

som individperspektiv. Gruppen utgör den fundamentala analysenheten vid analys av 

material från gruppintervjuer men även individperspektivet bör beaktas (Morgan, 

1997). Författare och handledare läste den första intervjun och genomförde det första 

momentet i analysprocessen var för sig. Kodningen jämfördes och överensstämmelse 

konstaterades. Under analysarbetet har kategoriernas uppkomst diskuterats med 

handledare och kollegor, vilket är ett sätt att stärka trovärdigheten (Krefting, 1991). 

 

Etiska överväganden  

Efter tillstånd från enhetschef vid reumatologen samt forskningsetiska kommittén vid 

Umeå universitet, valdes de personer som uppfyllde kriterierna ut. Deltagarna 

informerades såväl skriftligt som muntligt om studiens syfte, att deltagande var 

frivilligt och om rätt att avbryta sin medverkan. En risk med att delta i projektet var 

att övriga gruppdeltagare fick information om den enskilde samt att diskussionen 

spelades in på band. Deltagarna var dock medvetna om att intervjun skulle ske i 

grupp. De hade även informerats om att alla uppgifter lagras och hanteras kon-

fidentiellt och avrapporteras så att enskilda individer inte kan identifieras av utom-

stående. För några av deltagarna kunde det finnas risk för beroendeförhållande 

eftersom författaren till studien också var kliniskt verksam som arbetsterapeut. Vid 

gruppintervju blir dock relationen mellan undersökare och deltagare  mindre 

framträdande än vid individuella intervjuer. I informationsbrevet garanterades att 

behandlingen vid reumatologen inte skulle komma att påverkas av om de deltog i 

studien eller inte.  

Resultat  
 
Resultatet visar att egenskaper hos såväl individ som omgivande miljö är betydelse-

fulla för att möjliggöra fortsatt yrkesarbete efter debut av RA. Analysen resulterade i 

fyra kategorier vilka beskriver olika karaktäristika av arbetets möjliggörare. De fyra 

kategorierna är: arbetets konstruktiva värde, arbetets karaktär, kroppslig hälsa och 

välbefinnande samt kollegors förståelse och stöd. 
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Egenskaper hos deltagarna som var betydelsefulla för att möjliggöra yrkesarbete var 

dels deras värdering av och motivation till arbete. De värderade arbetet positivt 

utifrån olika aspekter och hade en uttalad vilja att arbeta. Även kroppslig hälsa och 

kontroll av sjukdomsaktivitet var en viktig grundförutsättning för att kunna arbeta. 

Vad gäller omgivande miljö och uppgift så var arbetets karaktär i form av måttlig 

fysisk belastning och möjlighet till flexibelt utförande en viktig möjliggörare. Att få 

förståelse från den sociala miljön, bestående av arbetskamrater och arbetsledning 

visade sig vara en förutsättning för känslomässigt och praktiskt stöd. Genomgående 

för de fyra kategorierna är att anpassningar har skett efter sjukdomsdebut. I det 

följande presenteras resultatet mer detaljerat.  

 

Arbetets konstruktiva värde 

Denna kategori beskriver gruppens värdering av och motivation till yrkesarbete. Det 

omfattar såväl arbetets ursprungliga värde som ett förändrat värde utifrån erfarenhet 

av sjukdom och i vissa fall även sjukskrivning.  

 

Deltagarna i studien beskriver en uttalad vilja och motivation till att arbeta. Arbetet 

är en aktivitet som är betydelsefull för dem ur flera olika perspektiv. Det är intressant 

och stimulerande. Arbetsuppgifterna anses av deltagarna vara viktiga i sig. Det finns 

även en ansvarskänsla gentemot andra personer som är berörda, exempelvis elever, 

medarbetare eller andra personer inom företaget. Vidare erfar deltagarna att arbetet 

stimulerar intellektet genom att kräva tankeverksamhet och innebära utmaningar i sig 

men också genom utveckling och att delta i utbildning och kurser. Den sociala miljön 

som arbetet offererar värderas högt. Samvaro och samverkan med arbetskamrater 

eller kunder och mottagare av den service som produceras, ingår som en viktig 

beståndsdel i arbetet. Gemenskapen med arbetskamrater är av central betydelse vilket 

illustreras på följande sätt: 

 ”Det har varit roligt att gå på jobbet, träffa sina arbetskamrater, dricka kaffe 
och skratta, det har varit mer än att bara jobba faktiskt.” 

 

Gruppens erfarenheter belyser att de nu värderar arbetets betydelse annorlunda än 

före sjukdomsdebut. Deras erfarenheter av begränsad kapacitet eller sjukskrivnings-

perioder till följd av ledsjukdomen medför att arbetet värderas högre än tidigare. Att 

kunna utföra arbetsuppgifterna upplevs som roligt och stimulerande. Den förändrade 
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uppfattningen om arbetets värde anses påverka kvalitén i utförandet av arbetet 

positivt. Omvärderingen av arbetet belyses i följande citat: 

”Jag säger: det är väl först nu man uppskattar arbetet. När man var frisk då 
gnällde man och hade sig men nu, nu är det rent ut roligt att fara på jobbet”. 
 

Deltagarna har varierande erfarenheter av sjukskrivning men ger alla uttryck för att 

de vill undvika sjukskrivningsperioder. Långtidssjukskrivning uppfattas som ”en 

konstgjord andning” som inte innebär något positivt. Inaktiviteten under en 

sjukskrivningsperiod upplevs som mycket stressande. Gruppen ger uttryck för en 

rädsla att sjukskrivning kan orsaka sämre självförtroende och därmed svårigheter att 

komma tillbaka till arbetslivet igen. En sjukskrivning kan också upplevas som en 

segregation från samhället och det normala livet. Sjukskrivning medför en förlust av 

gemenskap och delaktighet samt en känsla av att vara utanför när andra åker till 

jobbet. Bland deltagarna finns en rädsla för att förlora sociala kontakter vid en even-

tuell frånvaro från arbetet. En kortare sjukskrivningsperiod kan emellertid, enligt 

deltagarna, vara positiv för arbetsförmågan. Den kan fungera som en viloperiod, en 

tid för återhämtning som förebygger långtidssjukskrivning. En sjukskrivning är dock 

ingen lösning på arbetssituationen. De deltagare som har fortsatt arbeta efter sjuk-

domsdebut utan längre avbrott pga. sjukskrivning ser det som en självklarhet att 

fortsätta arbeta. Arbetet är en naturlig, betydelsefull och uppskattad del av vardagen, 

vilket belyses i följande citat: 

”Jag kan i nuläget inte tänka mig att inte ha ett arbete att gå till... jag har 
svårt att tänka mig in i att jag inte ska jobba.” 

 

Deltagarna framhåller att arbetet bekräftar den egna personens värde och skapar en 

känsla av att ha en uppgift att fylla, att vara behövd. Det avleder också tankarna från 

sjukdom och värk. För några av deltagarna har arbetet varit en konkret positiv faktor 

som medverkat i rehabiliteringsprocessen, en motivation till att komma igen efter 

insjuknande och en periods sjukskrivning. Att återgå till arbetet efter en tids 

sjukskrivning innebar exempelvis att ”gnistan kom tillbaka” vilket resulterade i en 

känsla av att inte längre vara sjuk. 

”Hade det inte varit för jobbet, jag tror inte jag hade blivit frisk, så mitt jobb 
gjorde att det kändes positivt att gå tillbaka, jag längtade så mycket efter 
ungarna.” 
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Arbetet värderas också för att det är ett sätt att hålla igång kroppen samtidigt som det 

utgör en motivation till fysisk aktivitet. Ett exempel är att ta en promenad tidigt på 

morgonen för att komma igång och kunna åka till arbetet. Att hålla igång fysiskt 

upplevs generellt vara viktigt för att minska värk och stelhet. 

 

Även i ett framtidsperspektiv finns arbetet med som en värderad aktivitet. Deltagarna 

i denna studie ser relativt positivt på sina framtida möjligheter till yrkesarbete. De 

planerar att stanna kvar på nuvarande arbete eller att byta tjänst inom företaget.  Ett 

exempel är en kvinna som har valt att ha kvar sitt nuvarande arbete trots att det är 

relativt tungt för att hon tycker att det är mera stimulerande än det fysiskt lättare 

alternativ som finns att byta till. Ett annat exempel är att byta yrke men fortsätta 

inom samma arbetsområde. Deltid kan vara ett sätt att få balans i vardagen och att 

kunna fortsätta arbeta, vilket kan illustreras så här: 

”Jag stortrivs med mitt jobb, det är väldigt omväxlande … har med mycket folk 
att göra och jag kan inte tänka mig att byta jobb… Är det så man inte orkar i 
framtiden så kanske man kan dela på tjänsten.” 

 

Sammanfattningsvis värderar deltagarna arbetet positivt utifrån olika aspekter, dels 

uppskattas arbetet i sig, dels för att arbetet medför tillfällen till social interaktion och 

aktivitet, såväl fysisk som psykisk. Detta fungerar som motivation till att arbeta och 

medför en bekräftelse av den egna personens värde. 

 

Arbetets karaktär 

Deltagarna uttrycker att arbetets karaktär, i form av exempelvis belastning och möj-

lighet till flexibilitet i utförandet, är av betydelse för möjligheten att arbeta. Deras 

erfarenheter avspeglar att en grundförutsättning för arbete är att arbetsuppgifterna 

innebär rimlig fysisk belastning. De som bedömt att deras ursprungliga arbetsupp-

gifter varit alltför krävande har bytt arbete efter insjuknandet. Att ha ett nytt arbete 

med mindre fysiska krav upplevs positivt i och med att det möjliggör arbete i stället 

för sjukskrivning. En deltagare som har kvar sitt ursprungliga arbete beskriver det så 

här: 

”Eftersom jag är arbetsledare så… jag kan leda och fördela arbetet det är ju 
min uppgift, så det är ganska bra… det hade ju varit skillnad om jag varit 
rörläggare och stått och skottat en halv dag under en grävmaskin… Det är ju 
lite skillnad vad du har för jobb och vad för jobb du får eller klarar av då 
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sjukdomen har brutit ut… har jag ett tungt jobb så är det inte lätt att fortsätta 
med det.” 

 

Deltagarna har utarbetat strategier för att kompensera den värk och trötthet som kan 

upplevas hindrande vid arbete. Generellt upplevs ett ökat behov av vila. Vilan sker i 

form av att sova en kort stund efter arbetsdagens slut eller under lunchrasten. För att 

ha möjlighet att vila och koppla av efter arbetsdagen och för att få arbete och 

privatliv att gå ihop arbetar några deltider. Utifrån sina erfarenheter poängterar 

deltagarna att det vid deltidsarbete är viktigt att arbetstiden förläggs så att arbetet 

känns meningsfullt. Vid för korta arbetspass kan det upplevas hopplöst att få grepp 

om situationen på arbetet och känna sig delaktig. Ett annat sätt att skapa tillfällen för 

vila är att nyttja semesterdagar på ett annorlunda sätt. Genom att ta ut några 

semesterdagar då och då ger de fler möjligheter att vila.  

 

Att ha möjlighet att själv styra och planera sin arbetsdag anser gruppen vara en för-

del.  En möjlighet är då att planera arbetet så att de mer komplicerade uppgifterna 

utförs på förmiddagen. De enklare arbetsuppgifter sparas till eftermiddagen då man 

är tröttare med koncentrationssvårigheter som följd. En arbetsplats där man arbetar 

tillsammans anses av deltagarna ge bättre möjligheter att få hjälp än en arbetsplats 

med mycket ensamarbete. Andra metoder som tillämpas av deltagarna är att struktu-

rera arbetet, att planera mera, skriva listor över det som ska göras, förbereda och om 

möjligt arbeta kortare stunder med paus emellan istället för samlat och intensivt. Ett 

annat exempel är att välja bort arbetsmoment som man tidigare gärna utfört men idag 

inte vill eller orkar, till exempel resor. En form av rationalisering är att bara engagera 

sig i det viktigaste, endast i det egna arbetet från att tidigare ha gjort insatser utöver 

de egna. Några prioriterar yrkesarbetet under veckorna. Hushållsarbete i form av 

tvätt och städning utförs under helgerna.  Vikten av att kunna koppla av med 

exempelvis en promenad tillsammans med hunden eller att vistas ute i naturen 

betonas också. Att utöva fritidsintressen leder till avslappning och stimulering. 

 

Sammanfattningsvis kan framhållas att en överensstämmelse mellan arbetets fysiska 

belastning och den egna förmågan är en förutsättning för arbete. Även möjligheter att 

själv planera och strukturera arbetet samt strategier för att hitta balans mellan arbete 

och hushållsarbete, fritid och vila är betydelsefulla. 
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Kroppslig hälsa och välbefinnande 

Deltagarna uttrycker att sjukdomsaktiviteten är väsentlig för att kunna fortsätta 

arbeta. Under sämre perioder har flera deltagare erfarit en känsla av att inte orka 

någonting, behöva hjälp med allt och riskera en förlust av såväl arbete som fritids-

aktiviteter. När sjukdomsutvecklingen går åt rätt håll upplevs det som stimulerande 

och medför en lust att återuppta fler och fler aktiviteter, exempelvis arbetet. En del-

tagare uttrycker sig så här:  

”Jag hade som tänkt första månaderna när jag var så dålig, jag kände hela 
tiden att säkert kan jag aldrig mer göra någonting. Sedan när jag började som 
bli bättre; kanske jag klarar mig att gå till jobbet”. 

 

Deltagarna framhåller att en tidig kontakt med sjukvården är av stor betydelse för att 

kunna fortsätta arbeta. Dels värderas att få en diagnos men även en medicin som 

dämpar sjukdomssymtomen. En bra medicinering upplevs av flertalet vara en grund-

förutsättning för att kunna vara aktiv, studera och arbeta. En man berättade hur han 

fick en snabbt debuterande aggressiv RA och att han utan rätt medicinering ”inte 

hade jobbat kvar idag”. Värk och trötthet förekommer alltjämt trots medicinering 

men inte på samma sätt som tidigare. Deltagarna har vidare erfarit att ett tillfälligt 

uppehåll i medicineringen medför direkta konsekvenser för kroppen, exempelvis 

ökad stelhet. Kroppslig hälsa ger mer energi att vara aktiv. Medicinerna bidrar också 

till framtidshopp i form av trygghet i att det finns någon lindring om sjukdoms-

symtomen förvärras. Följande citat illustrerar en kvinnas erfarenhet av medicinering: 

”Jag fick en ny medicin… och den har funkat suveränt för mig, jag är ju som 
en helt annan människa nu än vad jag var tidigare… så jag tror det är en 
absolut förutsättning att man har en medicinering som gör att man kan må så 
maximalt bra som möjligt.” 

 

Som en del i processen att anpassa sig till sjukdomen, betonar deltagarna värdet av 

information och upplysning om vilken sjukdom man har, hur den kan utvecklas samt 

vad man själv kan göra, gällande träning, belastning eller arbete, för att må bättre 

eller undvika försämring. Att träffa andra med samma problem anses vara betydelse-

fullt för den egna rehabiliteringen. Det ger idéer och möjligheter att diskutera pro-

blem och livssituation vilket kan fungera som en injektion för att åtgärda sin egen 

situation. Gruppen menar att det efter sjukdomsdebut tar tid att lära känna sig själv 

och sin kropp och vilken belastning som är lämplig. Det är en delvis omedveten 

process som leder till en anpassning av aktivitetsutförandet, exempelvis en försik-
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tighet eller förändrad teknik när man går i ojämn terräng eller lyfter något. Det kan 

också vara en medveten ökad uppmärksamhet på den egna kroppen i syfte att lyssna 

på signaler för att inte köra slut på sig. Att uppnå denna kunskap om sig själv bidrar 

till att kunna arbeta mer kontinuerligt utan avbrott för sjukskrivning till följd av 

överbelastning. Nedanstående citat illustrerar en anpassning av arbetssituationen 

utifrån sjukdomen: 

”Jag har alltid tyckt om att jobba, mer än 100%, att man haft den möjligheten 
är jätteroligt, men nu går det inte, jag tror inte det, jag tror att man stoppar 
längre om man inte kör slut på sig”. 

 

Sammanfattningsvis är en tidig kontakt med sjukvården väsentlig för att erhålla 

korrekt medicinering och dämpning av sjukdomsaktivitet. Deltagarnas erfarenheter 

belyser även betydelsen av diagnos och information för den egna anpassningen till 

den nya situation som en kronisk sjukdom innebär. Såväl minskad sjukdomsaktivitet 

som personens anpassning till situationen är av betydelse för att fortsätta yrkesarbeta. 

 

Kollegors förståelse och stöd 

Arbetskamraters stöd är betydelsefullt för att underlätta arbetet. Ett exempel är en 

deltagare som menar att hennes arbetskamrater, genom att tillfälligt ta över vissa 

arbetsuppgifter, möjliggör arbete även dagar med mer värk i lederna. Utan 

arbetskamraternas hjälp hade det varit nödvändigt att sjukskriva sig. Det illustreras 

enligt följande citat:  

”De försöker hjälpa mig och stötta mig på alla vis när jag har besvärligt, mina 
arbetskamrater är jättetrevliga, när jag har som ont så säger de att nu ska inte 
du gå ut nu tar vi över. Så de hjälper mig när jag har som mest besvärligt” 

 

Arbetskamraterna utgör följaktligen ett stöd när samarbetet fungerar väl och präglas 

av samförstånd och dialog. Samspelet är dock inte alltid konstruktivt. Gruppen har 

även erfarit att arbetskamrater kan verka okunniga och ointresserade av vad en 

reumatisk sjukdom är, ett ointresse av att veta mera som kanske bottnar i rädsla. De 

diskuterar kring sin egen roll i samspelet med arbetskamrater. Det finns en konflikt 

inom personerna angående att berätta om sjukdomen eller att inte alls prata om den. 

En kvinnas erfarenhet är att ett led i att komma igång med arbetet igen efter sjuk-

skrivning var att berätta om sjukdomen. Hon är nu spontan och berättar för sina 

arbetskamrater hur hon mår och de börjat förstå henne bättre. Vidare berättar hon att 

hon tidigare aldrig kunnat tänka sig att förändra sina arbetskamraters sätt att arbeta 
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men att hon nu både ber om hjälp och propagerar för att använda nya enklare arbets-

metoder.  De övriga i gruppen anser att det är viktigt, men många gånger svårt, att 

vara tydlig och tala om vad man kan eller inte kan respektive behöver hjälp med. 

”Man är van att klara sig själv” ”Det känns emot att be folk om hjälp”.  De pratar 

inte så ofta om sin sjukdom på arbetsplatsen och vill inte att arbetskamraterna ska 

”tycka synd om en”.  

 

Vad gäller interaktion med arbetsledare så uttrycker deltagarna att det är positivt för 

förmågan att arbeta om arbetsledaren bryr sig om personen, frågar hur arbetet funge-

rar och erbjuder samtal. Dialogen underlättas av att arbetsledaren känner till sjuk-

domen och har en förståelse för den. Deltagarna har inte tagit del av så många indi-

viduellt inriktade anpassningar av arbetsuppgifter eller arbetsplats. De som varit med 

om rehabiliteringsutredning eller omplacering uttrycker att det är angeläget att en 

förändring utgår från en diskussion mellan arbetsgivare och berörd person och att 

individen får komma till tals med sina tankar och idéer. Vidare betonar de att 

planerade åtgärder vid rehabilitering, såsom arbetsprövning, bör komma igång snabbt 

som ett led i att undvika långtidsfrånvaro och passivitet. Att beslutade åtgärder i 

arbetsmiljön verkligen genomförs utan ständiga påtryckningar är betydelsefullt.    

 

Sammanfattningsvis kan framhållas att en öppen kommunikation på arbetsplatsen 

kan leda till en ökad förståelse för deltagarnas situation. Denna förståelse är grund-

läggande för stöd från såväl arbetskamrater som arbetsledning. Stödet kan vara av 

känslobetonad eller praktisk karaktär. 

 
Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att, ur ett klientperspektiv, skildra vad som möjliggör 

yrkesarbete hos personer med RA. Resultatet visar att egenskaper hos såväl individ 

som omgivande miljö är betydelsefulla för att kunna fortsätta yrkesarbeta.  Denna 

studie har, i likhet med tidigare studier, inte kunna fastställa något enskilt förhållande 

som är speciellt viktigt för fortsatt yrkesarbete. Den belyser istället olika aspekter 

som är betydelsefulla för att arbeta. Eftersom majoriteten av tidigare studier 

fokuserar på faktorer som utgör hinder för yrkesarbete medan denna studie inriktar 
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sig på det som möjliggör arbete finns svårigheter att direkt jämföra resultaten. Vissa 

delar av resultatet kan dock relateras till tidigare studier.  

 

Engström-Laurent et al. (1994) och Wolf och Hawley (1998) har visat att trötthet är 

ett dominerande symtom vid RA som påverkar arbetsförmågan. Detta bekräftar del-

tagarna i denna studie och beskriver olika tillvägagångssätt för att kompensera trött-

heten och kunna arbeta. Att själv kunna styra och planera sin arbetsdag samt ha 

möjlighet till vila under dagen visade sig vara betydelsefulla strategier för att orka 

arbeta. Dessa strategier liknar de som Mancuso, Paget och Charlston (2000) presen-

terar när de studerat såväl utmaningar och svårigheter i arbetet som anpassningar för 

att kunna fortsätta arbeta. De fann att de vanligaste anpassningarna är att byta arbete 

eller förändra karriärvägen, förändra arbetstider, arbeta deltid och att utveckla nya 

strategier att utföra arbetsuppgifterna i syfte att bemästra smärta och trötthet. En 

grundtanke inom arbetsterapi är att människan har behov av balans mellan olika 

aktiviteter som exempelvis arbete, fritid eller vila för att uppleva tillfredsställelse 

(CAOT, 1997; Kielhofner, 1997). Individens uppfattning av vad som är balans 

påverkas av kulturella variationer och omgivningens krav och individens 

förväntningar på sig själv (CAOT, 1997). Denna studie bekräftar, i kategorin arbetets 

karaktär, betydelsen av balans mellan arbete och vila för att kunna fortsätta vara 

yrkesverksam. 

 

I föreliggande studie konstateras att en lämplig fysisk belastning är en förutsättning 

för att kunna arbeta. Det bekräftas också i flertalet tidigare studier (Barret, 2000; Fex 

et al., 1998; Sokka et al., 1999). I samband med arbetets fysiska krav diskuteras ofta 

individens ålder och utbildningsnivå utifrån ett samband mellan låg utbildningsnivå 

och arbete med höga fysiska krav. I denna studie ingår personer med varierande ålder 

och utbildningsnivå men detta diskuterades inte i någon av grupperna. Vad som 

betraktas som fysiskt tungt arbete varierar utifrån den enskildes bedömning av sin 

egen förmåga och arbetets krav.  

 

Denna studie poängterar betydelsen av kontroll av sjukdomsaktivitet för att kunna 

arbeta, främst genom korrekt medicinering. Hög sjukdomsaktivitet är en faktor som 

man i tidigare studier (Wolf & Hawley, 1998; Sokka & Pictus, 2001) konstaterat ha 

samband med arbetsoförmåga. Alaire (2001) visade att läkemedel har positiv 
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påverkan på arbetsförmågan. I denna studie har ingen hänsyn tagits till deltagarnas 

nivå av sjukdomsaktivitet eller läkemedelskonsumtion men i kategorin kroppslig 

hälsa och välbefinnande uttrycks spontant att medicinering möjliggör arbete och att 

förbättringar i sjukdomstillstånd inspirerar till arbete. Därmed bekräftar föreliggande 

studie tidigare studier angående värdet av medicinska åtgärder för att fortsätta vara 

yrkesverksam. 

 

Vad gäller framtiden skiljer sig resultatet i denna studie, där samtliga deltagare ser 

positivt på sina möjligheter att fortsätta arbeta, ifrån tidigare studier (Mancuso et al., 

2000). Trots fysiskt lätta arbeten och genomförda anpassningar upplever deltagarna i 

den studien kvarvarande hot mot arbetsförmågan i form av trötthet, begränsad hand-

funktion och svårigheter att kunna vila. Vad beror denna skillnad på? Deltagarna i 

denna studie uppskattar alla sitt arbete. Den enskilde individen värderar arbetet på 

olika sätt men det gemensamma är att arbetet har ett personligt värde och mening 

som motiverar till att arbeta. Model of human occupation, MOHO (Kielhofner, 2002) 

är en modell inom arbetsterapi som söker förklara hur aktivitet motiveras och utförs. 

Förutom människans grundläggande behov av aktivitet är individens vilja en viktig 

drivkraft till aktivitet. Var och en vill göra det hon värderar, känner sig kompetent att 

göra samt finner tillfredsställande. Människan reflekterar också över sitt aktivitets-

utförande. Tankar och känslor kring tidigare aktivitetsutförande bidrar till att formu-

lera förväntningar inför möjligheter till framtida aktivitetsutförande. Mycket av det 

hon gör blir till rutiner i det dagliga livet. Denna studie, som avspeglar en vilja att 

arbeta samt att arbetet är en naturlig del av det dagliga livet, överensstämmer med 

dessa tankar. Att alla deltagarna i denna studie uttrycker motivation till att arbeta kan 

naturligtvis påverkas av att ett urvalskriterie till studien var att deltagarna skulle vara 

yrkesverksamma. Resultatet kan därför inte generaliseras till hela gruppen av 

personer med nydebuterad RA. Däremot kan det uppvisa intressanta tendenser och 

antyda att det är viktigt att uppmärksamma vilken mening och värde arbetet har för 

individen. Jacobs (1995) ansåg att individens motivation troligen är den mest 

betydelsefulla faktorn för att återgå till arbete efter en skada.  

 

Värdet av arbete och aktivitetsutförande och dess relation till hälsa och välbe-

finnande finns beskrivet i flertalet tidigare publikationer men inte i samband med 

RA. Law et al (1998) konstaterar att utförande av dagliga aktiviteter har en viktig 
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inverkan på människans hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Puglesi (1995) fann att 

kontroll över arbetet och arbetets komplexitet är av betydelse för arbetets effekt på 

hälsa och välbefinnande. Csikzentimihalyi & Le Fevre (1989) visade att när utma-

ningarna i arbetet är stora och personens förmåga hög leder det till en känsla av flow 

och en ökad tillfredsställelse för individen. Flow beskriver en subjektiv känsla av 

kvalitet i samband med utförande av dagliga aktiviteter (Hasselkus & Rosa, 1997). 

Detta bekräftas av de värderingar av arbetet som deltagarna i denna studie uttrycker i 

kategorin arbetets konstruktiva värde. Majoriteten av de studier som påvisar sam-

band mellan arbete och hälsa är utförda med personer utan funktionshinder och 

resultaten kan inte generaliseras till personer med funktionshinder (Law et al, 1998). 

Denna studie kan anses indikera att samband mellan arbete och välbefinnande finns 

även hos personer med RA. 

 

I resultatets samtliga kategorier ingår adaptation som en beståndsdel. Det handlar 

dels om individens egen anpassning till den nya situation som debut av en kronisk 

sjukdom innebär, dels om konkreta metoder att anpassa fysisk belastning, arbetstid, 

tempo eller tillvägagångssätt att utföra arbetet. Adaptation innebär en anpassning 

mellan individens kapacitet och aktivitetens krav för utförande (Schultz & Schakade, 

1997). Adaptation syftar till att förbättra aktivitetsutförande och kan omfatta en 

kompensation för att klara av situationen trots underliggande funktionsnedsättning 

eller en förändring av aktivitetens fysiska, sociala eller kulturella krav. (Fisher, 1998; 

Schultz & Schakade, 1997). Nödvändigheten av mångsidiga anpassningar för att 

fortsätta yrkesarbeta, som framkommit i denna studie, ger implikationer för 

arbetsterapi och rehabiliteringsåtgärder för personer med nydebuterad RA. 

Erfarenhet av arbete med gruppen visar att det kan vara svårt att initiera reha-

biliteringsåtgärder i ett tidigt skede då personen befinner sig i en omtumlande 

situation efter att ha fått besked om en kronisk sjukdom. De personer som ingår i 

gruppen har olika behov av åtgärder vilket påvisar att för att kunna stödja individen 

på ett optimalt sätt är det viktigt att utgå från varje individ som en unik person vid 

planering av rehabiliteringsåtgärder. Traditionella åtgärder inom arbetsterapi för 

denna grupp är att introducera förändrade arbetssätt och metoder att utföra aktivitet, 

utrustning som stödjer eller immobilserar leder, exempelvis handledsortoser och 

hjälpmedel, patientundervisning i syfte att patienten ska erhålla kunskap om sin 

sjukdom som grund för handlingsberedskap. Arbetsterapeuten ska också stödja 
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adaptiva strategier i dagligt liv (Nordenskiöld, 1996). Dessa åtgärder kan omfatta 

åtgärder inom området yrkesarbete. Frågan är i vilken utsträckning arbetet 

inkluderas? I denna studie framkom att information om sjukdomen och samvaro med 

andra som har liknande problembild var betydelsefullt för att själv kunna agera och 

ta beslut som berör den egna arbetssituationen samt för att kunna förklara sin 

situation för andra, exempelvis arbetskamrater. Det framkom även svårigheter att 

involvera den sociala miljön i form av arbetskamrater samt betydelsen av att få 

förståelse som grund för hjälp och stöd. 

  

Inom arbetsterapi betonas såväl människans fallenhet för sociala relationer som till-

gång till socialt stöd vara betydelsefulla för aktivitetsutförande, hälsa och 

välbefinnande. Mc Coll (1997) beskriver olika nivåer av socialt stöd, det informella 

bestående av familj och vänner samt det formella i samhället bestående av 

exempelvis organisationer och arbetskamrater. Familjens stöd framhålls som det 

viktigaste för personer med funktionshinder. Vidare beskriver Mc Coll olika 

dimensioner av socialt stöd. Dessa innefattar ett praktiskt, informativt och 

emotionellt stöd. I denna studie nämns inte familjen medan betydelsen av det 

formella sociala stödet, främst från arbetskamrater och arbetsledare betonas. I 

kategorin kollegors förståelse och stöd framhåller deltagarna att alla tre dimensioner 

av socialt stöd har en positiv påverkan på arbetssituationen. Arbetsterapeutens roll är 

enligt Mc Coll (1997) att främja aktivitetsutförande genom att involvera det sociala 

nätverket. Utifrån resultatet i denna studie, skulle arbetsterapeutens roll i ett tidigt 

skede kunna vara att förse individen med information, stötta och uppmuntra 

individen till att involvera sitt nätverk på arbetsplatsen. Genom att engagera 

människor i den närmaste omgivningen skulle deltagarna sannolikt kunna få en större 

förståelse för sin situation och därmed ett ökat stöd, såväl emotionellt som 

handgripligt. Vidare vid konkret arbetsrehabiliteringsarbete på arbetsplatsen skulle 

det vara viktigt att förutom fysisk arbetsmiljö och belastning ta hänsyn till sociala 

relationer och det närmaste nätverket runt personen. 

 

Utifrån resultatet i denna studie samt tidigare studier (Gilworth, 2001; Tuulikki & 

Pinctus, 2001) är det viktigt att tidigt och tydligt fokusera på personens arbete och 

möjligheter att fortsätta arbeta. De personer som har behov bör erbjudas stöd för 

adaptativa strategier. Utifrån individens egna värderingar och resurser samt arbetets 
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krav kan behovet av adaptation se olika ut.  Resultatet stödjer ett klientcentrerat 

angreppssätt i vilken personens individuella värdering och upplevelse av sin arbets-

situation utgör grunden för åtgärd. En metod att arbeta klientcentrerat beskrivs i 

Occupational Therapy intervention Process Model, OTIPM (Fisher, 1998). 

Samarbete med klienten betonas som grund för såväl analys av aktivitetsförmåga, 

målformulering som för planering av interventioner. Åtgärderna karaktäriseras av 

flexibilitet och organiseras för att möta klientens behov istället för att utgå från pro-

fessionella scheman eller metoder (CAOT, 1997; Fisher, 1998). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att denna studie påvisar att det föreligger ett behov av 

anpassning för att kunna fortsätta yrkesarbeta efter debut av RA. Vidare att det finns 

individuella variationer vad gäller behov av anpassning utifrån hur personen värderar 

sitt arbete, är motiverad till att arbeta eller redan har anpassat sig i förhållande till 

arbete, fysisk och social omgivning och till sjukdom. Behovet av stöd för att utveckla 

adaptiva strategier ser olika ut för olika individer. Att individens värdering av och 

motivation till aktivitet är av betydelse för aktivitetsutförande samt att utförandet 

sker i samspel med omgivande miljö belyses i flertalet teorier och modeller inom 

arbetsterapi (CAOT, 1997; Fisher, 1998, Kielhofner, 1997; Nelson, 1988). Denna 

studie ger empiriskt stöd till dessa antaganden inom arbetsterapi. Resultatet stödjer 

ett klientcentrerat arbetssätt där personens individuella värderingar och upplevelse av 

sin arbetssituation utgör grunden för åtgärd. Därtill bekräftar föreliggande studie 

tidigare studier kring arbetsförmåga och RA beträffande att kontroll av 

sjukdomsaktivitet samt att arbetets krav är av betydelse för att kunna fortsätta arbeta. 

 

Metoddiskussion  

Studiens styrka är dess inifrånperspektiv genom att den utgår ifrån deltagarnas egna 

erfarenheter av sin arbetssituation. Ett skäl att använda kvalitativ design är att 

beskriva och förstå vardagslivets upplevelser och strukturer (De Poy & Gitlin, 1999). 

Resultatet bidrar med kunskap om vad en grupp personer med nydebuterad RA anser 

vara betydelsefullt för deras möjligheter att fortsätta yrkesarbeta. Studiens resultat 

bör dock uppmärksammas utifrån dess metodbegränsningar.  

 

Studiens målgrupp medför automatiskt en svårighet att rekrytera deltagare jämfört 

med att vända sig till personer som är sjukskrivna. 16 personer tillfrågades om att 
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delta i studien. En föll bort pga. att hon inte längre uppfyllde kriterierna för att delta. 

Fem personer tackade nej till att delta. Ingen orsak efterfrågades men den orsak som 

de som tackade nej till att delta angav, var tidsbrist. Det fanns dock möjlighet att vid 

behov inkludera fler deltagare från ytterligare någon ort.  

 

Trovärdigheten i kvalitativa studier kan påverkas av intervjuprocessen (Krefting, 

1991). I föreliggande studie intervjuades två av tre grupper vid två tillfällen. 

Intervjuerna fokuserade inledningsvis på en övergripande öppen frågeställning. Vid 

andra intervjun ställdes följdfrågor utifrån den första intervjun. Detta bör ha stärkt 

trovärdigheten (Krefting, 1991) och validiteten (Kvale, 1997). Det gav också 

författaren en möjlighet att fördjupa svaren på uppkomna frågor samt de 

framväxande kategorierna (Strauss och Corbin, 1998). Att några av deltagarna kände 

igen moderatorn upplevdes vara en fördel på så sätt att det bidrog till att skapa en 

känsla av trygghet och gynnsammare förutsättningar för diskussionen i gruppen. 

Flera deltagare uttryckte spontant efter intervjutillfället att det varit intressant och 

trevligt att delta. Ett diskussionsfrämjande klimat anses främja validiteten i en 

fokusgruppstudie (Wibeck, 2000). Vid en gruppintervju uppkommer åsikter genom 

interaktion mellan deltagarna genom att de ifrågasätter varandra och förklarar för 

varandra. En fokuserande gruppintervju liknar den individuella kvalitativa intervjun 

(Kvale, 1997) och anses ge det djup som forskaren behöver för att förstå människors 

tankar och erfarenheter (Wibeck, 2000). Vidare anses gruppintervjuer generera fler 

ideer och mer data under samma tid jämfört med individuella intervjuer (Holloway & 

Wheeler, 1997). Deltagarna i föreliggande studie diskuterade fritt med varandra. Alla 

var engagerade i och hade egna erfarenheter av ämnet. Detta bedöms ha bidragit till 

ett rikt intervjumaterial vilket avspeglar deltagarnas tankar om arbetssituationen.  

 

Resultatet kan inte generaliseras statistiskt (Kvale, 1997) till hela gruppen personer 

med nydebuterad RA. Syftet med kvalitativa studier är främst att beskriva variation 

och omfång av ett specifikt fenomen, inte att generalisera från urval till population. 

Istället används begreppet analytisk generalisering (Kvale, 1997) eller överförbarhet 

(Krefting, 1991). Vad gäller denna studie bör resultatet kunna ge en ökad förståelse 

för personer i en liknande situation som deltagarnas. 

 



 

 26

Vid analys är forskarens tidigare kunskaper och erfarenheter väsentliga. De påverkar 

forskarens teoretiska sensitivitet, dvs. förmågan att bli medveten om insamlade datas 

innebörd (Strauss & Corbin, 1998). Vid den inledande öppna kodningen är det 

viktigt att vara medveten om förförståelsen för att kunna förhålla sig öppen till data. I 

denna studie har författaren flera års yrkeserfarenhet som arbetsterapeut med aktuell 

målgrupp vid reumatologklinik. Denna erfarenhet har varit värdefull för att förstå 

data. Under analysarbetet har den teoretiska sensitiviteten ökat genom nyttjandet av 

litteratur samt genom själva analysprocessen. Att kontinuerligt gå tillbaka till data för 

att ställa frågor, jämföra, kontrollera och utveckla de framväxande kategorierna har 

medfört att sensibiliteten och medvetenheten om datas betydelse ökat. Under 

analysarbetet har kategoriernas tillkomst diskuterats med handledare och kollegor, 

vilket bör ha stärkt trovärdigheten i resultatet (Krefting 1991).  

 

Dataanalysen resulterade i fyra likvärdiga kategorier. Under analysarbetet uppkom 

frågan om kategorin arbetets konstruktiva värde eventuellt skulle ha kunnat 

utvecklas till en ”storyline” eller kärnkategori (Strauss & Corbin, 1998) som de 

övriga kategorierna skulle kunna samlas kring. Det fanns dock inte tillräckliga 

belägg för det i data. Med utgångspunkt i detta kan mättnaden i materialet diskuteras. 

Utifrån de kategorier som växte fram parallellt med datainsamlingen förelåg en 

mättnad. Att teoretiskt kunna relatera kategorierna till varandra skulle kräva 

ytterligare data, bearbetning av materialet samt mer kunskap i metoden. För att 

fördjupa kunskapen om arbetes värde för individen och dess betydelse för fortsatt 

arbete eller arbetsåtergång efter sjukskrivning bör detta studeras vidare. Dels hos en 

grupp personer med RA som arbetar men också kompletteras med en studie om 

arbetets värde hos en grupp sjukskrivna. Frågan kan även anses vara av generellt 

intresse varför den skulle kunna riktas till en grupp friska arbetande personer. För att 

bredda kunskapen om vad som möjliggör fortsatt yrkesarbete hos personer med RA 

bör liknande frågeställning som i denna studie riktas till en grupp med långvarig RA 

som fortfarande arbetar. En kvantitativ studie, där de fyra kategorier som 

framkommit i denna studie värderas av en större undersökningsgrupp, är en annan 

metod att bredda kunskapen om yrkesarbete och RA  .  
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  Bilaga 1 

 

 
Förfrågan om medverkan i en studie 

 

Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om arbetsförmåga hos 
personer med ledgångsreumatism, RA (reumatoid artrit).  Denna förfrågan 
om medverkan skickas till dig som fått diagnosen RA de senaste fyra åren, 
arbetar eller studerar hel eller deltid och har kontakt med reumatologen vid 
XXX sjukhus. Jag som ämnar genomföra studien heter Ines Nilsson och 
arbetar som arbetsterapeut vid reumatologen. 
 
Studien genomförs genom gruppintervjuer. Det innebär att deltagarna i 
studien kommer att träffas i en mindre grupp för att diskutera kring 
erfarenheter av arbetsförmåga. Varje intervjutillfälle beräknas ta ca 1½ 
timme. Antalet träffar maximeras till tre. Intervjuerna kommer att spelas in 
på band. Materialet hanteras konfidentiellt d v s resultatet kommer att 
presenteras så att enskilda individer inte kan kännas igen.  
 
Inom två veckor kommer jag att ringa för att höra om Du vill delta i 
studien. Du kommer då att erhålla mer information om studiens 
genomförande. 
 
Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst och utan att ange skäl 
avbryta din medverkan. Din behandling vid reumatologen kommer inte att 
påverkas av om Du deltar i studien eller inte. 
 
När studien är avslutad och rapporten färdigställd kommer den att finnas 
tillgänglig vid Socimedicinska biblioteket vid Institutionen för 
hälsovetenskap i Boden, våren 2003. 
 
Har Du har frågor är Du välkommen att ringa eller skriva för mer 
information. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
Ines Nilsson    Hélène Fitinghoff 
ines.nilsson@nll.se   Handledare 
Arbetsterapeut, reumatologen  Universitetsadjunkt 
XXX sjukhus   Karolinska institutet  
XXXXX    Stockholm 
XXXX-XXXXXX   
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Till 

    Deltagare i studien om 
Arbetsförmåga och                 
ledgångsreumatism 

 
 
 
 
Hej 
 
Som jag tidigare nämnde så planerar jag att genomföra den första gruppintervjun 
nästa vecka. Gruppen kommer att bestå av 4-5 personer. Det verkar som om onsdag 
15 maj passar bäst för er så därför träffas vi 
 
Onsdag 15 maj klockan 16.00, XXXD sjukhus i arbetsterapins 
träningskök.  
 
När du kommer in genom sjukhusets huvudentré så följ XXX gatan  rakt fram till 
XXX reception som ligger mellan bokstaven X och X. Du behöver inte anmäla dig i 
receptionen men träningsköket finns alldeles intill. Jag möter er i sjukgymnastikens 
väntrum. 
 
Inför träffen kan Du fundera över, utifrån dina egna erfarenheter, vilka faktorer som 
är viktiga för dina möjligheter att fortsätta yrkesarbeta när du har en reumatisk 
ledsjukdom? 
 
 
Varmt välkommen! 
 
 
 
 
Ines Nilsson 
Arbetsterapeut 
Tel XXXX-XXXXXX 
 
Hör av dig om du har frågor eller svårigheter att komma. 
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 7 juni 2002   
 Ines Nilsson 
 
 
 

 
Till 
deltagare i studien 
arbetsförmåga vid RA 
 
 

Hej 
 
Vi träffas som tidigare planerat 
Onsdag 12 juni kl 16.00 - 17.30 i arbetsterapins träningskök, XXX sjukhus. Gå 
till XXX väntrum. 
Inför träffen kan ni fundera över följande frågeställningar: 
 
• Tröttheten, vilken betydelse har den för dina möjligheter att arbeta? Kan du göra 

något för att påverka den?  
• Att acceptera eller förneka sin sjukdom, vilken betydelse har det för förmågan att 

yrkesarbeta/ studera? 
• Finns det någon händelse, anpassning, hjälp eller råd du fått som haft stor positiv 

påverkan på din arbetsförmåga? 
• Om du saknat något av ovanstående, vilken hjälp, råd eller stöd skulle du vilja ha 

fått angående arbetet, kort efter sjukdomsdebut 
av arbetsgivare? 
arbetskamrater? 
familj/ vänner? 
hälso- och sjukvård? 
övriga? 

• Inför framtiden 
Hur ser du på dina möjligheter att:  
fortsätta med samma arbete? 
byta arbetsuppgifter eller arbetsplats inom företaget? 
söka nytt arbete, hur ska det arbetet vara utformat? 

 
Med Vänliga Hälsningar 
 
 
Ines Nilsson 
 

 


