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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Reumatoid artrit är en inflammatorisk ledsjukdom som kan leda till symptom i 

form av kontrakturer, smärta, trötthet och stelhet. Arbete anses vara en meningsfull aktivitet 

och påverkar hur människan upplever sin roll i samhället. Möjligheten till delaktighet i 

aktiviteten arbete påverkas av faktorer i arbetsmiljön. Syfte: Syftet är att undersöka vilka 

faktorer som kvinnor med reumatoid artrit upplever påverkar förmågan att delta i aktiviteten 

arbete. Metod: En kvalitativ studie som innefattade elva intervjuer via telefon med 

arbetsverksamma kvinnor med reumatoid artrit genomfördes. Intervjuerna transkriberades och 

analyserades. Resultat: I resultatet framkom två huvudteman vilka var anpassning och stöd 

samt fem subgrupper vilka var anpassning av arbetsmiljö, anpassning av arbetsuppgifter, 

anpassning av tid samt stöd från arbetsgivare och stöd från arbetskollegor. Upplevelsen av 

förmågan att delta i aktiviteten arbete var beroende av om dessa faktorer var framträdande i 

arbetsmiljön. Konklusion: Deltagarna gav liknande svar kring faktorer som var främjande 

eller hindrande i arbetsmiljön. Detta gav en indikation på att dessa faktorer antingen främjar 

eller hindrar förmågan att delta i aktiviteten arbete. 

Nyckelord: Arbetsterapi, reumatoid artrit, arbete, delaktighet, aktivitet 
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1. Inledning  
Reumatoid artrit skapar ofta funktionsnedsättningar och därmed begränsningar av 

utförandekapacitet. Till följd av detta kan kontextuella och personliga faktorer antingen 

främja eller hindra upplevelsen av delaktighet i aktivitet (Kielhofner, 2012). De personer som 

får en nedsatt delaktighet i aktiviteten arbete får det oftast inom det första året av sjukdomen. 

Detta visar sig bero på arbetsuppgiften, individens egen motivation och hur stor påverkan 

sjukdomen har på individen. Aktiviteter som arbete har betydelse för personens 

självförtroende och känsla av meningsfullhet. Det understryks även att det saknas en del 

forskning kring hur personer med reumatoid artrit upplever och förstår sin delaktighet i 

aktiviteten arbete och vilka faktorer som främjar eller hindrar detta. (Nilsson, Fitinghoff & 

Lilja, 2007). Då arbete anses som en meningsfull aktivitet för de flesta individer kan 

arbetsterapeuter dra nytta av vidare forskning kring arbetsmiljöer och individers upplevelse av 

dessa samt förmågan att delta i aktiviteten arbete.  

2. Bakgrund 

2.1 Reumatoid Artrit  
I Sverige har ca 0,5 – 1,0 % diagnosen reumatoid artrit och varje år insjuknar ca 2000 – 3000 

personer i sjukdomen. Debuten av sjukdomen inträffar ofta när personen befinner sig i en 

arbetsför ålder. Reumatoid artrit är 2 – 3 gånger vanligare hos den kvinnliga befolkningen, 

vanligast i åldrarna 45 – 75 år (Klareskog, Saxne & Enman, 2011). Reumatoid artrit eller 

ledgångsreumatism är en inflammatorisk sjukdom som främst drabbar lederna med 

tillexempel värk, stelhet och svullnad men kan även påverka flera andra organ (Teleman & 

Svensson, 2002). För att en individ ska diagnostiseras med reumatoid artrit finns en del 

kriterier (The American Rheumatism Association, 1987). Det handlar om morgonstelhet, artrit 

i minst tre ledgrupper, förekomst i handens leder, symmetrisk på båda sidorna av 

kroppshalvorna, förändringar i skelettet så som exempelvis urkalkning, noduli i lednära 

regioner samt att det finns en reumatoid faktor (Klareskog, et al., 2011). Uppkomsten av 

reumatoid artrit beror på en kombination av genetik, omgivningsfaktorer och tillfälligheter. 

Omgivningsfaktorer som påverkar lungorna, så som rökning eller inandning av stendamm har 

påvisats ge en ökad risk för uppkomst. Oftast kommer sjukdomen sakta och det kan ta lång tid 

innan den utvecklas, men i ovanliga fall kommer den akut (Teleman & Svensson, 2002). 

Sjukdomen är kronisk, leddestruktiv (Berg, 2011) och kan bland annat öka risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar om de uppkommande inflammationerna inte behandlas på ett effektivt sätt 

(Klareskog, Saxne, Rudin, Rönnblom & Enman, 2017).  

Sjukdomen drabbar både lederna och de intilliggande strukturerna i form av inflammationer. 

Det är i början vanligt med stelhet och smärta på morgonen  (Berg, 2011). Inflammationen 

drabbar de små lederna först och det sker oftast symmetriskt på höger och vänster 

kroppshalva. Över tid drabbas fler leder. Om inte inflammationen behandlas tänjs ledbanden 

och strukturerna blir instabila och om inflammationen sprider sig påverkas även ledbrosket 

och benen vilket kan ge upphov till smärta, värk och funktionsnedsättningar. Symptom så som 

att ha en allmän sjukdomskänsla, trötthet och aptitlöshet är även vanliga innan artriten brutit 

ut samt stela och felställda leder vid längre sjukdomsförlopp (Teleman & Svensson, 2002). 

Felställningar som är vanliga vid reumatoid artrit är svanhalsdeformitet vilket innebär en 

översträckning i böj- och sträcklederna på fingrarna samt knapphålsdeformitet som innebär en 

överböjning i böj- och sträcklederna. Båda dessa felställningar leder till svårigheter i vardagen 

(Klareskog, et al., 2011). 
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Behandling av reumatoid artrit består främst av medicinering mot inflammationer och 

steroider. När en individ har haft sjukdomen en längre tid kan operation även vara nödvändigt 

för att ta bort eller ersätta olika leder (Berg, 2011). Vid reumatoid artrit erbjuds åtgärder av 

multidisciplinära rehabiliteringsteam där yrkeskategorier så som reumatologer, 

sjuksköterskor, kuratorer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter kan ingå. Teamen ser olika ut 

utifrån patienternas behov (Socialstyrelsen, 2012). Arbetsterapeutiska interventioner som 

används vid reumatoid artrit är bland annat terapeutisk träning, repetitiva rörelser för att öka 

muskelstyrka och uthållighet samt ortoser för att lindra smärta och öka greppstyrkan 

(Ekelman et al., 2014). Andra interventioner innefattar fysisk aktivitet i form av hemträning, 

vattengymnastik och yoga samt utbildningar kring hur man skyddar lederna och instruktioner 

om hur man använder olika hjälpmedel (Siegel, Tencza, Apodaca, & Poole, 2017).  

2.2 Aktiviteten arbete 
Mänskliga aktiviteter kan se ut på många sätt, utföras på grund av olika syften och har olika 

mening för varje unik individ. Aktiviteter är de sysslor som vi gör, vill göra och/eller behöver 

göra för att uppnå välmående samt ger en mening i livet. Olika aktiviteter kan ge oss en 

position eller värde i samhället (Christiansen & Townsend, 2011). Aktiviteter kan delas in i 

tre breda områden vilka är aktiviteter i dagliga livet, produktivitet och lek. Aktiviteter i 

dagliga livet syftar till de uppgifter där vi tar hand om oss själva. Lek är de aktiviteter som vi 

gör för vår egen skull. Produktivitet kan beskrivas som aktiviteter som förmedlar produkter 

eller tjänster till andra. Dessa kan vara betalda eller obetalda och inkluderar exempelvis utbyte 

av idéer, kunskap, information och föremål (Kielhofner, 2012). Vidare beskriver Christiansen 

och Townsend (2011) att arbete och fritid influerar och influeras av kulturen och samhällets 

attityder. Det innebär att personers yrke påverkar deras status i samhället och yrkets status kan 

i sin tur påverka hur meningsfullt arbetet upplevs för personen i fråga. Eklund, Gunnarsson 

och Leufstadius (2010) menar på att arbete fyller fler funktioner för individen än enbart 

försörjning. Det skapar dels möjligheter till struktur i vardagen med fasta tider och en 

dygnsrytm och dels möjligheter för individen att uppleva gemenskap med kollegor, få en 

känsla av att vara behövd och som att vara en del av något större.  

Nilsson et al. (2007) menar på att arbete är relaterat till våra grundläggande behov och att 

viktiga resurser förvärvas genom arbete. Vidare leder det till en högre självkänsla och 

meningsfullhet i livet. Studien påvisar att individer med reumatoid artrit både har vilja och 

motivation till att arbeta trots sina symptom. Erfarenheten av att ha en nedsatt arbetsförmåga 

och att vid tillfällen vara tvungen till sjukskrivning gör att arbete och kunna arbeta är högt 

värderat för personer med reumatoid artrit. Diagnosen har en stor påverkan på individers 

aktiviteter där arbete utgör en stor roll. Brown et al. (2001) menar på att arbete utgör stora 

delar av en individs identitet, meningsfullhet samt livskvalitet. Vidare understryker de att 

individen genom sitt arbete får en möjlighet att vara kreativ, problemlösande samt skapa 

sociala relationer vilket betyder att arbete är av stor betydelse för individens känsla av 

delaktighet. 

2.3 Miljön kring aktiviteten arbete 
Ekbladh, Thorell och Haglund (2010) beskriver att olika faktorer i arbetsmiljön exempelvis 

sociala interaktioner, arbetskrav och arbetets upplevda meningsfullhet antingen kan hindra 

eller främja delaktighet i aktiviteten arbete. Enligt Wadell och Larsson (1998) definieras 

arbetsmiljö som samtliga kontexter och miljöer, fysiska och sociala, som inverkar på en 

individ i sitt arbete och på sin arbetsplats. Vidare definieras den fysiska miljön av Kielhofner 

(2012) utifrån fysiska rum och föremål som individer vistas i samt använder när de utför 

särskilda aktiviteter, exempelvis aktiviteten arbete. Rummen och föremålen kan både vara 

främjande eller hindrande vid aktivitetsutförandet hos olika individer, beroende på exempelvis 
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förutsättningar och motivation. Individer påverkas av hur dessa rum och föremål är utformade 

genom i vilken utsträckning de lever upp till sitt tilltänkta syfte, vilket i sin tur påverkar vad 

man gör i eller med dem. En övergripande del av människors aktivitet cirkulerar kring social 

integration. Den sociala miljön utgörs av de sociala grupper som en individ omges av och 

möter i sitt liv. Det är vanligt förekommande att individer inom gruppen anammar intressen 

och värderingar som är karaktäristiskt för gruppen i fråga för att skapa en gemenskap och 

känna tillhörighet, som exempelvis inom en arbetsmiljö. Därtill skapas också en social 

plattform inom dessa grupper där vanemönster och roller etableras (Kielhofner, 2012).   

Sverker, Thyberg, Östlund, Waltersson och Thyberg (2014) beskriver att det finns en oro hos 

personer med reumatoid artrit i förhållande till att upprätthålla upplevelsen av delaktighet i 

aktiviteten arbete. Bland annat cirkulerar oron kring att alltid ha möjlighet att närvara i arbetet 

och därigenom kunna försörja sig, ha möjlighet att vara sjukskriven i perioder utan att riskera 

att förlora arbetet samt rädslan för att ansöka nya arbeten och på grund av sjukdomssymptom 

inte klara av kraven som ställs. Enligt Wadell och Larsson (1998) existerar miljön utanför den 

anställde och anses ha vissa positiva eller negativa effekter på personen i fråga. Om en 

arbetsmiljö upplevs som hindrande eller främjande är det av hög vikt att definiera vilka 

faktorer som orsakar den upplevelsen. Det kan handla om den fysiska miljöns påverkan, 

såsom eventuella säkerhetsrisker eller oroligheter i en arbetsgrupp. Vidare beskriver Sverker 

et al. (2014) att det i arbetsmiljön ofta ställs krav på individen att kunna lyfta föremål, böja 

och resa på sig samt vara kvar i en stående position. Då kroppsliga smärtor i kombination med 

arbetsmiljöns utformning inte bjuder in till fungerande anpassningar upplever personer med 

reumatoid artrit ofta en bristande förmåga till delaktighet i aktiviteten arbete. 

2.4 Delaktighet i aktiviteten arbete för personer med reumatoid artrit 
Kielhofners (2012) definition av delaktighet skildras som delaktighet i aktivitet och syftar till 

engagemang i arbete, lek samt aktiviteter i dagliga livet, vilka är delar av en sociokulturell 

kontext som är viktiga för en individs välmående. Delaktighet kan både vara individuellt och 

kontextuellt vinklad och präglas bland annat av en individs vanor och roller samt den 

omgivande miljön vilken antingen kan främja eller hindra delaktighet i aktivitet. Delaktighet 

inkluderar även en individs subjektiva upplevelse, vilket innefattar att delaktigheten eller 

engagemanget ska vara meningsfullt för individen i fråga.  

Mancuso, Paget och Charlson (2000) beskriver anpassningar och upplevda hinder i 

arbetsmiljön för anställda personer med reumatoid artrit, där en mängd utmaningar 

framkommer. De är dels relaterade till själva sjukdomen, såsom trötthet och smärta men även 

utmaningar i den fysiska miljön, såsom tunga lyft och övriga fysiska krav samt avsaknad 

avrum och föremål som bjuder in till viloperioder vid rast. Det i sin tur leder till att de 

behöver göra en mängd anpassningar för att kunna fortsätta arbeta och känna sig delaktiga i 

sitt arbete (Mancuso et al., 2000). Hoving, van Zwieten, van der Meer, Sluiter och Frings-

Dresens (2013) studie syftar till att undersöka de faktorer som spelar in för att kunna ha kvar 

personer med inflammatorisk artrit i arbetsstyrkan samt arbeta med utformning av insatser för 

att upprätthålla personernas delaktighet i aktiviteten arbete. De faktorer som framkommer 

som viktiga är bland annat förståelse för sjukdomssymtom, sjukdomshantering, 

socioekonomiska problem, anpassningar, arbetsförhållanden samt emotionella utmaningar 

(Hoving et al., 2013). Aktiviteten arbete anses som en meningsfull aktivitet och möjligheten 

till att arbeta bidrar till en persons självkänsla och roll i en social kontext. Reumatoid artrit 

kan ligga till grund för både sjukskrivning och begräsning av utförandekapacitet vilket även 

kan hindra individens delaktighet i aktiviteten arbete. Det är därför av vikt att undersöka vilka 

faktorer som ligger till grund för att möjliggöra eller hindra förmågan att delta i aktiviteten 

arbete.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mancuso%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14635282
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3. Syfte 
Syftet är att undersöka vilka faktorer som kvinnor med reumatoid artrit upplever påverkar 

förmågan att delta i aktiviteten arbete. 

4. Metod 

4.1 Forskningsdesign  
Metoden som används i examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) är kvalitativ metod en forskningsprocess som tar fram beskrivningar av 

individers egna upplevelser. Vald metod överensstämmer därmed med examensarbetets syfte 

då den ringar in deltagarnas egna upplevelser av förmågan att delta i aktiviteten arbete 

4.2 Urval 
För att finna lämpliga deltagare till examensarbetet utformade författarna gemensamt kriterier 

för inklusion och exklusion. Kriterierna för inklusion avsåg personer som har diagnostiserats 

med reumatoid artrit. Personen skulle även arbeta eller ha arbetat inom det senaste året, detta 

för att ha nära anknytning till arbete. Kriterierna för exklusion innefattade kognitiva 

nedsättningar samt kombination av ytterligare diagnoser som inverkade på personens 

arbetsförmåga.  

Deltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att 

deltagarna är lättillgängliga för forskaren samt att urvalet är kostnadseffektivt och 

tidsbesparande.  I ett bekvämlighetsurval används de deltagare som faller inom ramen för 

utvalda kriterier först. Med ett bekvämlighetsurval väljs inte urvalet ut på ett systematiskt sätt 

(Denscombe, 2016).  

För att finna deltagare till examensarbetet utformades ett informationsbrev av författarna 

[bilaga 1] för att informera eventuella mellanhänder om examensarbetets syfte samt ett 

missivbrev [bilaga 2] riktat till potentiella deltagare. Utformningen av informationsbrevet 

samt missivbrevet grundades på en stödmall från Regionala etikprövningsnämnden i 

Linköping (u.å). Informationsbrevet skickades till eventuella mellanhänder, såsom 

reumatikerförbundet samt administratörer i slutna grupper för personer med reumatiska 

sjukdomar på sociala medier. En utav administratörerna gav därefter godkännande till insläpp 

och publicering av missivbrev i den slutna gruppen, vilket en av författarna ansvarade för. 

Publiceringen av missivbrevet tillät gruppmedlemmarna att skriva direkt till författarna om 

intresse för deltagande genom privata meddelanden. Därefter etablerades en kontakt via mail 

där deltagarna informerades vidare om examensarbetet och gavs möjlighet att ställa frågor. En 

av författarna ansvarade för att på nytt skicka ut missivbrevet tillsammans med två 

samtyckesblanketter till de som beslutat sig för att delta, varav båda skrevs under och en 

skickades tillbaka till den författaren. Därefter bestämdes tid för intervju. Samtliga deltagare 

rekryterades via den slutna gruppen på sociala medier. 

Till examensarbetet visade sexton potentiella deltagare intresse. En potentiell deltagare 

exkluderades på grund av multisjukdom och fyra potentiella deltagare visade initialt intresse 

men avböjde senare. Examensarbetet kom därför att inkludera elva kvinnor i varierande 

arbetsför ålder, se tabell 1. Samtliga deltagare var i arbete i varierande grad mellan 50 – 100 

procent. 
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Tabell 1. Översikt deltagare 

Deltagare Yrke År med 

reumatoid 

artrit 

Deltagare 1 

(Pilotintervju) 

Butikschef 10  

Deltagare 2 Skolsköterska  3  

Deltagare 3 Chefsutbildare 10 

Deltagare 4 Undersköterska 2 

Deltagare 5 Kontorsarbetare 6 

Deltagare 6 Butiksbiträde 15 

Deltagare 7 Gymnasielärare 30 

Deltagare 8 Studie- och 

yrkesvägledare 

3 

Deltagare 9 Personlig 

assistent och 

arbetsledare 

2 

Deltagare 10 Personlig 

assistent 

2 

Deltagare 11 Bibliotekarie   6 

 

4.3 Datainsamling 
För att insamla data utformades gemensamt en intervjuguide [bilaga 3] med stöd av Kvale och 

Brinkmann (2014) vilken bestod av inledande, uppföljande, sonderande samt indirekta frågor. 

Intervjuguiden bestod av 18 frågor uppdelade i tre kategorier; basfrågor, sjukdomsbild samt 

frågor gällande arbetet. Frågorna var av semistrukturerad karaktär vilket innebär att 

intervjufrågorna hade teman med öppna frågor men att strukturen kunde ändras utifrån de svar 

som deltagaren gav (Kvale & Brinkmann, 2014). Frågorna grundades i Model of Human 

Occupation där de kretsar kring miljö, roller, vanor, utförandekapacitet, förväntningar samt 

delaktighet (Kielhofner, 2012). Exempel på frågor kan vara; hur länge har du haft RA? På 

vilket sätt påverkar RA ditt arbete? vilket relaterar till Model of Human Occupations 

beskrivning om utförandekapacitet (Kielhofner, 2012). Upplever du att du kan du vara med 

och genomföra alla arbetsuppgifter som förväntas av dig? Om inte, varför och hur har ni löst 

det på arbetsplatsen? vilket relaterar till Model of Human Occupations beskrivning om 

miljömässiga faktorer samt till viss del utförandekapacitet (Kielhofner, 2012). 

En pilotintervju genomfördes med båda författarna deltagande, en med huvudansvaret att 

hålla i intervjun och den andra med ansvar att ha en mer lyssnande roll och fylla på med 

eventuella följdfrågor. Pilotintervjun genomfördes då författarna ville kontrollera 

intervjuguidens kvalitet. Enligt Lantz (2013) genomförs pilotintervjun för att säkerhetsställa 

kvalitén på intervjuguiden så att den bemöter och överensstämmer med studiens syfte samt för 
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att se om några frågor behöver arbetas om för att undvika feltolkningar. Diskussion efter 

pilotintervju fördes då två frågor tog ut varandra och därmed valdes det att enbart en av 

frågorna skulle ställas i resterande intervjuer. Dessa var “vad har du för uppdrag?” och “vad 

har du för typ av arbete?”. Inga vidare ändringar behövde genomföras i intervjuguiden efter 

pilotintervjun. Denna inkluderades sedermera i resultatet då den gav god information som 

bemötte syftet. 

Resterande intervjuer delades upp mellan författarna för att genomföras separat via telefon 

och spelades in med diktafon. Författarna stämde av hur genomförandet gått och skulle gå till 

mellan de olika intervjuerna. Transkriberingarna dokumenterades av samma författare som 

genomfört intervjun i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) som beskriver att 

transkribering innebär att en muntlig intervju omvandlas till skriven text. I nedskrivningen 

kan det levande i samtalet falla bort. För att behålla känslan av interaktionen innehåller 

transkriberingarna pauser, betoningar, bekräftanden och emotionella uttryck. Intervjuerna tog 

mellan 25-50 minuter och inga anteckningar fördes under intervjuns gång.  

4.4 Dataanalys 
Dataanalysen har grundats i Malteruds (2014) kvalitativa analysmetod. För att genomföra 

detta har de elva transkriberingarna noggrant lästs igenom av båda författarna var för sig för 

att få ett helhetsintryck av vad deltagarna vill förmedla. Efter att ha läst samtliga 

transkriberingar togs preliminära teman ut gemensamt av författarna. Dessa var “stöd”, 

“anpassning”, “planering och vila“ samt “delaktighet.” Transkriberingarna färgmarkerades till 

olika meningsbärande enheter för att sedan kunna klippas ut och placeras in under passande 

preliminära teman. I nästa steg skrevs de meningsbärande enheterna ihop inom de preliminära 

teman som fanns för att enbart innehålla kontentan av materialet. Därefter undersöktes om 

materialet överensstämde med de preliminära teman som tidigare skapats. I det skedet 

flyttades materialet inom “planering och vila” till “anpassning” och det material som låg 

under “delaktighet” flyttades till antingen “stöd” eller “anpassning” utifrån var materialet 

passade in. I de olika teman som skapats delades sedan materialet in i olika subgrupper som 

fick en egen rubrik. De rubriker som sattes var “anpassning av arbetsmiljö”, “anpassning av 

arbetsuppgifter”, “anpassning av tid”, “stöd från arbetsgivare” samt “stöd från kollegor”. Till 

sist skapades kondensat eller så kallade konstgjorda citat där innebörden av flera olika 

meningsbärande enheter formades till mer allmänna uttalanden. Detta gjordes för att stödja de 

subgrupper som skapats. I enlighet med Malterud (2014) granskades överensstämmelsen 

mellan transkriberingarna, teman samt subgrupper noggrant. Samtliga steg i dataanalysen 

genomfördes gemensamt av författarna exklusive genomläsning av transkriberingar. 

4.5 Etiska överväganden 
Vid intervjuerna togs forskningsetiska riktlinjer i beaktning enligt Vetenskapsrådet (2017). 

Deltagarna informerades i missivbrevet att deltagandet i examensarbetet var frivilligt och 

kunde avbrytas närsomhelst. Varje deltagare fick hem ett brev med information om 

examensarbetet samt två samtyckesblanketter varav ett skulle skrivas på och skickas tillbaka 

till författarna [bilaga 2]. Påskriven samtyckesblankett var en förutsättning för att intervjun 

skulle inkluderas i examensarbetet. Samtliga deltagare skrev på och skickade tillbaka 

samtyckesblanketten till en av författarna. Intervjun som genomfördes och personuppgifter 

som inhämtades behandlades konfidentiellt. Ljudinspelningarna raderades efter att de hade 

transkriberats och transkriberingarna raderades efter examensarbetets slut. Under 

examensarbetets gång förvarades transkriberingarna på två olika lösenordsskyddade usb-

minnen tillhörande författarna, detta för att bevara materialet konfidentiellt. I missivbrevet 

informerades även deltagarna om vilka som hade tillgång till materialet. Vidare var ett etiskt 
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övervägande att deltagarna skulle vara okända för författarna då tolkningar och värderingar 

ville undvikas. 

5. Resultat 
I resultatet framkom två övergripande teman som överensstämde med syftet. Dessa var 

anpassning och stöd. Under dessa teman framkom fem subgrupper vilka var anpassning av 

arbetsmiljö, arbetsuppgifter och tid samt stöd från arbetsgivare och stöd från arbetskollegor, 

se tabell 2.  

Tabell 2. Översikt av teman och subgrupper. 

Tema Subgrupper 

Anpassning Anpassning av arbetsmiljö 

Anpassning av arbetsuppgifter 

Anpassning av arbetstid 

Stöd Stöd från arbetsgivare 

Stöd från arbetskollegor 

 

5.1 Anpassning 
Anpassningar visade sig ha en stor betydelse för förmågan att delta i aktiviteten arbete. Utan 

anpassningar i arbetsmiljön, av arbetsuppgifter och gällande arbetstid hindrades förmågan att 

delta i aktiviteten arbete. Med olika anpassningar i form av hjälpmedel, minskade arbetskrav 

och möjlighet till vila ökade upplevelsen av förmågan att kunna delta i aktiviteten arbete. 

5.1.1 Anpassning av arbetsmiljö 

Hjälpmedel var en faktor som samtliga deltagare beskrev som viktigt för förmågan att delta i 

aktiviteten arbete, dock hade inte alla de hjälpmedel som de var i behov av i sin arbetsmiljö. 

Detta kunde bero på anledningar så som att det rådde inköpsstopp på arbetsplatsen, att det inte 

fanns utrymme eller att lokalerna inte tillät anpassningen. Det kunde handla om att det inte 

fanns möjlighet till att sitta i kassa utan att man var tvungen att stå upp eller att stolar i 

konferensrum inte var ergonomiska vilket gjorde det svårt att sitta på möten under långa 

perioder. Deltagarna upplevde att det var något som hindrande förmågan att delta i aktiviteten 

arbete då det inte fanns ork till att stå så länge eller att stolarna skapade smärta och stelhet 

som konsekvens. Hjälpmedel i form av ergonomiska stolar, höj- och sänkbara skrivbord, 

tangentbord med inbyggd mus, stöd för armbågarna och ståplatta främjade förmågan att delta 

i aktiviteten arbete i de yrken som hade mycket administrativa uppgifter.  

“...och så har vi höj - och sänkbara bord och det är ju jättebra. Vi försöker att höja dem på 

morgonen och så kan man sätta sig ned på eftermiddagen för variation.” - Deltagare 5 

Hjälpmedlen upplevdes förebygga smärta för deltagarna vilket kunde resultera i ökad ork 

under arbetsdagen. I de arbetsmiljöer där det var kontorslandskap upplevdes dessa som både 

främjande för förmågan att delta i aktiviteten arbete då möjligheten att prata med kollegor och 

se vad de gjorde fanns, men även hindrande då det ofta var en hög ljudnivå som skapade 

trötthet. Denna struktur som rådde på arbetsplatsen upplevdes som en kraftigt hindrande 

faktor till förmågan att delta i aktiviteten arbete. I de flesta arbetsmiljöer fanns arbetstekniska 

hjälpmedel såsom takliftar, ståliftar och andra hjälpmedel som används inom vårdmiljö samt 
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bokvagnar, elektiska projektordukar och dörröppnare. De arbetstekniska hjälpmedlen 

upplevdes som en främjande faktor för förmågan att delta i aktiviteten arbete. Då smärta ofta 

var förekommande främjade avlastande skor och ortoser förmågan att delta i aktiviteten arbete 

då de används för att reducera smärtan. En ytterligare främjande faktor var möjligheten till att 

ha en parkeringsplats nära byggnaden. Enligt deltagarna ökade därmed förmågan att delta i 

aktiviteten arbete. 

“Jag har en parkeringsplats precis här utanför och en dörröppnare, då klarar jag mig själv 

utan att behöva be om hjälp” - Deltagare 7 

Då några av deltagarna behövde växla mellan flera arbetsmiljöer var de även tvungna att se 

över att dessa platser exempelvis hade hiss, så att de kunde ta sig till rätt lokal. Tillgång till 

hiss var en främjande faktor för de flesta deltagare, men avsaknad av hiss eller trappsteg innan 

hissen kunde helt hindra förmågan att delta i aktiviteten arbete då längre gångsträckor och 

förmåga att gå i trappa hindrades av smärta. En annan aspekt som uppgavs aningen hindra 

eller främja förmågan att delta var om det fanns en fysisk plats för vila i arbetsmiljön. Flera 

deltagare upplevde att bristen på möjlighet till en plats att vila på var något som hindrade 

deras förmåga att delta i aktiviteten arbete i hög grad. De uppgav att de ofta var i behov av att 

vila en stund under dagen för att känna att de orkade med sina arbetsuppgifter och att flera av 

de som inte hade möjlighet på jobbet behövde åka hem en stund för att återhämta sig innan 

eftermiddagen.  

“Jag är i behov av ett rum där jag kan vila en stund på dagen, vilket min arbetsplats saknar. 

Nu måste jag åka hem varje dag för att vila” – Deltagare 2 

Samtliga deltagare betonade vikten av att röra på sig och variera mellan sittande och stående 

position under arbetsdagen som viktiga faktorer för att förebygga stelhet och därmed främja 

förmågan att delta i aktiviteten arbete. Utan rätt anpassningar i arbetsmiljön kunde deltagarna 

inte delta i sitt arbete i den utsträckning som de ville. De deltagare som hade varierande 

arbetsmiljöer behövde tid för planering och översikt i förväg för att se att det inte fanns 

fysiska hinder, vilket kunde hindra förmågan att delta i aktiviteten arbete. 

5.1.2 Anpassning av arbetsuppgifter 

Samtliga deltagare var i behov av någon form av anpassning av sina arbetsuppgifter för att 

kunna delta aktiviteten arbete. Att flytta eller bära tunga föremål så som kartonger, 

pappersbuntar och vitvaror var en hindrande faktor för förmågan att delta i aktiviteten arbete. 

Vissa av deltagarna hade även anpassat arbetet genom att byta till lättare, mer administrativa 

arbetsuppgifter. 

“Jag klarar ju inte av det tunga så då får jag skriva istället” - Deltagare 2 

 De flesta deltagarna uppgav även behovet av att minska en del av arbetskraven och 

arbetstempot för att orka med arbetsdagen. En stor del av att fortsätta vara delaktig arbetet var 

att delegera de arbetsuppgifter som var för tunga för individen. Ett sätt som flera av 

deltagarna använde sig av för att kunna fortsätta delta i arbetet var att finna nya strategier 

såsom att inte ta för mycket åt gången samt att delta i utbildningar som förflyttningsteknik för 

de arbetsuppgifter som inte längre gick att göra på samma sätt som tidigare.   

“Jag ser ju till att gå på utbildning i förflyttningsteknik och sådant, så man får lite tips på hur 

man ska göra för att undvika skador när man utför vissa arbetsuppgifter” -Deltagare 4 

Det framkom från flera av deltagarna att en planering samt prioritering av arbetsuppgifter var 

viktiga faktorer för förmågan att delta i aktiviteten arbete. Detta för att få en fungerande 

struktur på arbetsdagen och därmed underlätta genomförandet. Det var även av högsta vikt att 
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fördela de arbetsuppgifter som upplevdes för tunga eller svåra för att kunna genomföra övriga 

uppgifter på ett tillfredställande sätt. Det i sin tur gav dem en känsla av en ökad förmåga att 

kunna delta i aktiviteten arbete då de kunde fokusera på att genomföra de arbetsuppgifter som 

förväntades av dem. Flera av deltagarna uppgav att genom att i förväg kunna strukturera upp 

och kunna styra över sin egen arbetsdag gav det dem en god översikt och stärkande känsla av 

kontroll. Några av deltagarna beskrev att de i och med strukturen exempelvis kunde förbereda 

för perioder med extra tung arbetsbörda och veta hur hög arbetsbelastning det skulle medföra 

samt vilket behov av anpassning de skulle behöva. 

“Tidigare kunde jag gjort det på en eftermiddag men nu kan det ta fem dagar, så länge jag 

vet vad som ska göras kan jag planera för det” - Deltagare 8 

5.1.3 Anpassning av arbetstid 

Mer än hälften av deltagarna arbetade inte heltid och detta berodde oftast på smärta men 

också ofta på grund av bristande ork och att mer återhämtning behövdes för att orka med sina 

arbetstimmar.  

“Man är ju lite långsammare numer och orken sinar. Jag kan inte längre arbeta heltid utan 

har gått ner i tid” – Deltagare 4 

En del upplevde att de arbetade bättre när de fick arbeta korta dagar och kunde vila på 

eftermiddagen, andra upplevde att återhämtningen ökade av att arbeta färre men längre dagar 

och sedan få fler hela dagar hemma. Några personer hade möjlighet till flextid vilket 

upplevdes främjande vid behov av längre vila på morgonen samt att morgonstelheten kunde 

minska innan arbetsdagen. Samtliga deltagare uppgav att de behövde tid för att vila och att de 

inte hade samma ork som innan. Därför ansågs vilan som en viktig faktor för möjlighet att 

kunna delta i aktiviteten arbete. 

“I mitt arbete kan jag jobba många timmar i sträck för att sedan få en längre period av vila. 

Då hinner jag återhämta mig” - Deltagare 10 

För att få in balans mellan arbete och vila uppgav deltagarna att de minskade på stress och 

arbetsbörda eller valde att arbeta hemma de dagar då det var möjligt. Vid energikrävande 

arbetsuppgifter upplevde deltagarna det främjade att fördela dessa uppgifter på flera dagar och 

få vila emellan för att sedan orka med de vardagliga aktiviteterna utanför arbetslivet.  

5.2 Stöd 
Stödet från kollegor och arbetsgivare visade sig vara den viktigaste faktorn för deltagarnas 

upplevelse av förmågan att delta i aktiviteten arbete. Stöd i form av handgripligt stöd, 

stöttning, förståelse och feedback från kollegor uppgavs som främjande faktorer för förmågan 

att delta i aktiviteten arbete. Stödet från arbetsgivarna som var främjande för förmågan att 

delta i aktiviteten arbete var i form av frihet att själva lägga upp arbetsdagen, förståelse och 

hjälp med sjukskrivning. Faktorer som hindrade förmågan att delta var om arbetsgivarna inte 

visade förståelse för sjukdomen.   

5.2.1 Stöd från arbetsgivaren 

Det framkom att mängden stöd från arbetsgivaren både kunde vara främjande och hindrande 

faktorer gällande förmågan att delta i aktiviteten arbete. Främjande i den mån om mycket stöd 

gavs av arbetsgivaren och hindrande i den mån om lite eller inget stöd gavs. Flera av 

deltagarna uppgav att en öppen dialog med arbetsgivaren främjade individens förmåga att 

delta i aktiviteten arbete. Att deltagarna kände sig väl bemötta och att arbetsgivaren var lyhörd 

och stöttade i behov av anpassning var en även det en främjande faktor. 
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“De dagar när jag jobbar blir jag helt slut. Jag bad min chef om att få jobba färre men 

längre dagar istället och det var ju inga problem! “- Deltagare 11 

Det framkom att i de fall där arbetsgivaren gav deltagaren möjlighet att själv få strukturera 

upp sin arbetsdag och styra sina arbetsuppgifter låg till stor grund för ett fungerande arbetsliv 

då måendet och symptomen av reumatoid artrit ofta varierar. En annan främjande faktor för 

förmågan att delta i aktiviteten arbete som deltagarna uppgav var att arbetsgivaren var öppen 

för att individen skulle få lyfta sina förslag och få stöd i behovet av anpassning i form av 

hjälpmedel, sjukskrivning eller att gå ner i tid. Faktorer så som att arbetsgivaren inte var 

förstående för individens sjukdomsbild då den inte alltid syns på utsidan gjorde att förmågan 

att delta i aktiviteten arbete hindrades för flera deltagare.  

“Jag kan t.ex. få höra “vad pigg du ser ut!” Ja, men så visar jag ju inte er hur jag mår 

egentligen, kan jag tänka”- Deltagare 8 

Strukturella begränsningar i ekonomin gällande inköp av hjälpmedel samt nedskärning av 

personal gjorde att en del av deltagarnas upplevelse av förmågan att delta i aktiviteten arbete 

minskade och att det dessutom skapade en oro för fortsatt anställning. En nedskärning på 

personal skapade även en högre arbetsbelastning och en minskad möjlighet till avlastning för 

personerna med reumatoid artrit. 

“Jag var ju rädd i början och tänkte att “gud de inte kommer vilja ha kvar mig nu” för att jag 

inte klarar av att lyfta längre” - Deltagare 9 

5.2.2 Stöd från arbetskollegor 

Det framkom att mängden av stöd från arbetskollegor upplevdes vara både främjande och 

hindrande faktorer gällande förmågan att delta i aktiviteten arbete. Flera av deltagarna 

underströk att en välfungerande kommunikation, möjligheten att kunna be om hjälp och ha 

högt i tak främjade förmågan att delta i aktiviteten arbete.  

“Jag behöver prata med mina kollegor så de förstår situationen – att jag inte kan hinna med 

och orka allt. Det handlar i grund och botten om en god kommunikation mellan samtliga”“- 

Deltagare 4 

Det framkom även att det var en betydande faktor att ha möjlighet till att kunna lämna över 

arbetsuppgifter till kollegor då det upplevdes för tungt att utföra själv, exempelvis att bära 

kartonger. Att få stöd av sina kollegor var en förutsättning för att kunna delta i aktiviteten 

arbete. Flera av deltagarna beskrev det som främjande att kunna lämna över arbetsuppgifter 

till andra för minskad arbetsbelastning och därmed spara på kraft. Samtidigt uppgav några 

deltagare att känslan av förmågan att delta minskade då arbetsfördelningen var ojämn. 

“...och så står en ju kollega där och hjälper till och det är ju snällt - men det är inte så jag 

vill ha det” - Deltagare 3 

Samtliga deltagare svarade att de gärna ville vara med och utföra samtliga av sina 

arbetsuppgifter. Dock var de ständigt tvungna att se till sina personliga begräsningar och 

reflektera kring hur en överbelastning i arbetet kunde påverka dem negativt i längden, genom 

exempelvis kroppsliga besvär och trötthet. Positiv feedback, kollegors förståelse för 

sjukdomsbild och samarbete i arbetsgruppen beskrevs vidare som betydande faktorer för 

deltagarnas upplevelse av förmågan att kunna delta i aktiviteten arbete.  

“De dagarna jag klarar mig själv får jag mer höra “f-n så bra, du klarade hela lagret idag!” 

Positiv feedback är så viktigt” - Deltagare 1 
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Flera deltagare beskrev även att aktiviteter utanför arbetstimmarna såsom afterwork var en 

viktig faktor för att skapa en gemenskap och knyta starkare band kollegor emellan, även om 

det oftast inte fanns energi över till sådant efter arbetsdagens slut. Vissa av deltagarna valde 

ändå att delta i sådana aktiviteter för att inte känna sig uteslutna och vara en del av 

gemenskapen även om det bidrog till att de inte orkade utföra vardagliga aktiviteter på ett 

tillfredställande sätt dagen därpå. Några deltagare beskrev även att det fanns flera fördelar 

med att arbeta på en mindre arbetsplats då en mindre arbetsgrupp gjorde det lättare att be om 

hjälp då gruppen kände varandra väl vilket främjade deras upplevelse av förmågan att kunna 

delta i aktiviteten arbete. 

“Stödet finns absolut från kollegor – de vet att man inte glider på någon räkmacka. Har man 

en dålig dag så har man det och det är inget att orda om. ” - Deltagare 1 

Flera av dessa deltagare beskrev vidare att hindrande faktorer för att uppleva förmågan att 

kunna delta i aktiviteten arbete kunde vara att man ibland var så få personal på plats att man 

inte ville fördela uppgifter och “belasta” sin kollega. Man valde istället att utföra dem själv 

trots efterföljande kroppsliga besvär. Flera av deltagarna var också måna om att minska 

stigmatiseringen kring att vara sjuk och att kunna arbeta utifrån sina egna premisser. Flera av 

dem beskrev att de arbetade i ett öppet klimat där stödet från kollegorna var högt och att man 

kunde lyfta om man inte mådde bra vilket var en främjande faktor för upplevelsen av 

förmågan att kunna delta i aktiviteten arbete. De beskrev att de ändå kunde hålla tillbaka då de 

inte ville ses på som mindre kompetenta än övriga kollegor.  

6. Metoddiskussion  
Urvalet i examensarbetet skedde med stöd av bekvämlighetsurval. Enligt Denscombe (2016) är 

bekvämlighetsurval inte en rekommenderad urvalsmetod vid vetenskaplig forskning men 

användbar när andra resurser är limiterade. Användningen av bekvämlighetsurval i 

examensarbetet kan vara till nackdel gällande studiens tillförlitlighet eftersom författarna på 

egen hand kunnat välja ut vilka deltagare utifrån de sociala medierna som skulle inkluderas och 

kontaktas utifrån dem som uppfyllde kriterierna. Dock bedömdes det vara en lämplig metod 

med anledning av svårigheter att insamla deltagare på annat håll på grund av begränsade 

resurser samt på grund av tidsbrist. 

Inspelningen på diktafon kan ha haft en inverkan på deltagarna eftersom det kan ha gjort att de 

kände sig hämmade och mindre benägna att svara spontant. Under intervjuernas gång upplevdes 

dock ingen av deltagarna öppet störas av inspelningen. Detta hade eventuellt varit möjligt att 

utläsa om intervjuerna skett i ett fysiskt möte.  Då allt material inspelades menar Kvale och 

Brinkmann (2014) på att det stärker examensarbetets tillförlitlighet då det säkerhetsställer att 

ingen data riskeras att gå förlorad. Det är betydande att vara medveten om att en utskriven 

transkribering innebär att exempelvis tonfall och andra faktorer i intervjun inte kan återges och 

därmed går förlorade (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Inga anteckningar fördes 

under intervjuernas gång då det hade kunnat ta bort fokus från själva intervjun och skapa 

onaturliga pauser. Det kan ha varit en nackdel då risken fanns att författarna förbisåg 

möjligheten till sonderande och uppföljande frågor och därmed fanns risken att en del 

betydande information kunde missas. 

I examensarbetet genomfördes samtliga intervjuer över telefon på grund av praktiska 

begräsningar såsom tid och resurser. Det gjordes även för att öka möjligheten för att inkludera 

flera potentiella deltagare i examensarbetet samt för att ge möjlighet för potentiella deltagare 

på avlägsna orter att delta. En stor nackdel blev då att författarna under datainsamlingen inte 

kunde uppfatta omliggande kontext eller kroppsspråk, utan enbart inhämta information genom 

att lyssna på deltagarna. Detta kan ha medfört att författarna gått miste om minspel och 
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stämning i rummet, vilket kan ha varit betydande för att tolka det som sades korrekt. Enligt 

Kvale och Brinkman (2014) finns även vissa fördelar med telefonintervjuer i kvalitativa studier, 

vilket exempelvis kan vara att komma i kontakt med människor som geografiskt sett är 

avlägsna, vilket var fallet i detta examensarbetet. Trots bristen i att inte kunna genomföra 

intervjuer vid fysiska möten ansågs intervjuer vara en passande metod i datainsamlingen, då 

det bidrog med en bred bild och innehållsrik kartläggning över deltagarnas situation vilket 

exempelvis en enkät inte hade kunnat bidra med. Eftersom att intervjuerna skedde via telefon 

hade deltagarna möjlighet att själva välja plats för genomförande. Detta styrker Kristensson 

(2014) som en fördel vid intervju då det är av vikt att deltagaren känner sig trygg, vilket anses 

vara fallet i den här studien. 

Enligt Trost (2010) finns både för- och nackdelar med båda tillvägagångssätten att genomföra 

intervjuer enskilt eller tillsammans. Genom att vara två som intervjuar kan eventuellt mer data 

insamlas då det är möjligt att fungera som ett komplement till varandra och exempelvis ställa 

fler följdfrågor. Enligt Denscombe (2016) är det av fördel att vara endast en som intervjuar då 

det kan finnas en viss risk att den som blir intervjuad annars kan känna sig underordnad med 

två intervjuare närvarande, vilket kan hämma öppenheten och vidare begränsa datainsamlingen. 

Då författarna gjorde intervjuerna enskilt med respektive deltagare kan det ha bidragit med en 

viss bristfällighet, eftersom det hypotetiskt sett kan ha medfört olika typer av genomförande. 

För att utöka tillförlitligheten skapades därför en grundlig ram för agerande under intervjuns 

gång samt en dialog som fördes mellan författarna fortlöpande under datainsamlingsperioden 

(Kvale, 1997). Detta anses ha haft en positiv betydelse för resultatet då författarna kunnat 

säkerhetsställa att intervjuerna genomförds på likvärdiga vis och därmed bidragit med likartad 

information och kvalitét i det insamlade materialet. 

Intervjuerna genomfördes, exklusive pilotintervjun, enskilt av författarna och vidare 

genomfördes analysen gemensamt. Det stärker analysens tillförlitlighet då det är en fördel att 

fler än en person tolkar materialet för att avhålla sig från att göra en ensidig och partisk 

tolkning (Kvale, 1997). För att kunna hålla sig objektiv i dataanalysen är det enligt Holloway 

och Wheeler (2002) av vikt att författarna är medvetna om sin egen förkunskap. Då 

författarna till det här examensarbetet hade en begränsad förkunskap om ämnet bidrar det till 

en styrka då ingen förutbestämd riktning tagits innan analysen, vilket skulle kunna ha 

påverkat dess slutresultat. Under studiens gång har teorier och vidare forskning i ämnet 

studerats, vilket har bidragit till att författarnas kunskaper ökat i takt med studiens gång. Det 

innebär dock att de senare intervjuerna insamlar mer information än de tidigast genomförda, 

då författarna hade en större kunskap om vad de skulle ställa följdfrågor om. Vidare kunde 

eventuellt mer information framkommit i intervjuerna om djupare följdfrågor ställts av 

författarna även i de först genomförda intervjuerna. Detta kan ha påverkat resultatet genom att 

viss information eventuellt förbisågs eller inte följdes upp på grund av författarnas initiala 

kunskapsnivå. Om den eventuellt förbisedda informationen hade insamlats hade det 

hypotetiskt sätt också kunnat bidra till mer material för bearbetning i analysen och därmed 

även nya eventuella fynd i resultatet. 

I examensarbetet kan resultatet anses vara överförbart till andra individer i liknande kontext 

och situation till stor del, såsom individer med reumatoid artrit av kvinnligt kön i arbetsför 

ålder, verksamma mellan 50 – 100 procent och till individer med liknande typer av 

sjukdomssymptom. Det kan ha påverkat resultatet då inga män är inkluderade samt att få 

arbetsmiljöer och yrkesroller är representerade. Då fler kvinnor än män är drabbade av 

reumatoid artrit är det sannolikt skälet till att enbart kvinnor blev inkluderade i studien. 

Författarna märkte även under rekryteringens gång att mestadels kvinnor svarade på förfrågan 

om deltagande i examensarbetet, vilket antagligen är direkt kopplat till sjukdomens demografi. 

Samtliga av deltagarna som inkluderades i examensarbetets hade väldigt lika arbetsmiljöer som 
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gav frihet att självständigt planera sin arbetsdag och därför inte samma begräsning som en mer 

styrd arbetsmiljö hade gjort, exempelvis industriarbete. I en mer styrd arbetsmiljö minskar 

möjligheten att exempelvis kunna ta pauser och anpassa arbetstempot i den mån som önskas av 

individen. Mer fria arbetsmiljöer skapar en större möjlighet för individen att uppleva förmågan 

att delta i aktiviteten arbete. Detta kan ha påverkat resultatet då deltagare med andra yrken än 

de inkluderade i examensarbetet hade kunnat understryka andra faktorer som var väsentliga för 

upplevelsen av förmågan att delta i aktiviteten arbete och därmed bidragit med ytterligare fynd 

och slutsatser i resultatet. 

7. Resultatdiskussion 
Resultatet i examensarbetet visar på att anpassningar i den fysiska miljön är en främjade 

faktor för förmågan att delta i aktiviteten arbete. Kielhofner (2012) menar att rum och föremål 

ofta är byggda och anpassade för personer som inte har någon funktionsnedsättning. Detta gör 

att de utgör ett hinder för förmågan att delta i aktiviteten arbete för bland annat personer med 

reumatoid artrit vilket stödjs av vad som framkommer i examensarbetets resultat. 

Examensarbetets deltagare uppger att konstruktioner i arbetsmiljön kan framkalla symptom 

som smärta och stelhet vilket gör att de inte kan delta på samma sätt som sina kollegor. Detta 

stödjs av Mancuso et al. (2000) som beskriver hur det görs en mängd anpassningar för att 

kunna fortsätta arbeta och för att personer med reumatoid artrit ska känna delaktighet i 

aktiviteten arbete. Detta görs genom tillexempel byte av miljö och välja att arbeta hemma då 

arbetsmiljöns utformning inte är optimal. Detta beskrivs även av deltagare i examensarbetet 

som uppger att arbetsmiljöns konstruktion ibland gör att ljudnivån blir hög och därmed 

hindrar förmågan att delta i aktiviteten arbete på grund av kvinnornas bristande ork. Detta 

innebär att man antingen gör anpassningar i arbetsmiljön så man sitter avskärmat eller att man 

väljer att göra en del av arbetet från sitt eget hem. Gignac, Cao och McAlpine (2015) 

beskriver att hjälpmedel och anpassningar i arbetsmiljön är ett vanligt behov och faktor för att 

delta i aktiviteten arbete samt ett kostnadseffektivt alternativ till sjukskrivning. Holland och 

Collins (2018) beskriver att anpassningar i den fysiska miljön kan inkludera 

specialanpassningar på föremål så som stolar och bord, tangentbord och 

röststyrningsfunktioner. Att dessutom ha möjlighet till en parkering nära byggnaden samt att 

ha ett närliggande kontor på nedre plan är anpassningar som även leder till ökad förmåga att 

delta i aktiviteten arbete. Detta framkommer även i examensarbetet där anpassning i form av 

hjälpmedel, tillstånd för parkering och automatiserade föremål uppges vara en viktig faktor 

för hur förmågan att delta i aktiviteten arbete upplevs. Examensarbetets deltagare uppger att 

man kan be sina kollegor om hjälp men att man gärna vill kunna utföra sina arbetsuppgifter 

själv i största möjliga mån med stöd av hjälpmedel. För upplevelsen av att kunna delta och 

även upplevelsen av delaktighet i aktiviteten arbete är anpassningar av den fysiska miljön en 

betydande faktor. Det finns ett behov av ta reda på mer om vilka typer av anpassningar i 

arbetsmiljön, gällande rummens utformning och hjälpmedel som kan främja förmågan att 

utföra aktiviteten arbete och dessutom upplevelsen av delaktighet i denna aktivitet, för 

personer med reumatoid artrit. Hjälpmedel i den fysiska miljön kan leda till att kvinnor med 

reumatoid artrit kan fortsätta vara i arbete och att det kan vara ett alternativ för att undvika 

sjukskrivning vilket även blir kostnadseffektivt för arbetsgivaren.  

Arbetstekniska lösningar har tagit bort en del av hjälpmedelsbehoven då det på de flesta 

administrativa arbetsplatserna i examensarbetet finns höj- och sänkbara skrivbord, ståplattor 

samt bekväma stolar som gör att man kan variera stående och sittande. Detta stödjs av 

Österholm, Björk och Håkansson (2013) som beskriver hur ergonomiska justeringar som görs 

för alla inom ett företag är en främjande faktor för delaktighet i aktiviteten arbete. Att 

dessutom ha variation av stående, sittande och liggande uppges vara positivt. Ortoser och att 
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anpassa föremål som datormus kan öka förmågan till förmågan att delta i aktiviteten arbete. 

Vidare beskriver Allaire, Li och LaValley (2003) att ryggstöd, handledsstöd till datorbord, 

ståplattor och hörlurar används i arbetsmiljön av personer med reumatisk sjukdom. Det 

stödjer vad som framkommer i examensarbetets resultat där justering av kroppsposition samt 

stöd av olika former av hjälpmedel anses främjande för förmågan att delta i aktiviteten arbete. 

Arbetstekniska lösningar i arbetsmiljön kan verka främjande för både personer med reumatoid 

artrit samt övrig personal, vilket medför att risker för belastningsskador och sjukskrivningar 

minskar. Det påvisar ett behov av arbetstekniska lösningar av universell karaktär som ökar 

tillgänglighet i fler arbetsmiljöer för att främja förmågan att delta och för att även uppleva 

delaktighet i aktiviteten arbete. 

Där det är möjligt anpassar deltagarna i examensarbetet sina arbetsuppgifter för att undvika 

tunga lyft och långa sträckor. Detta stöds av Connolly, Fitzpatrick, O’Toole, Doran och 

O’Shea (2015) som understryker att fysiska aktiviteter så som att gå utomhus, och flytta tunga 

föremål ofta undviks alternativt att personerna enbart bär lättare föremål. Flera av deltagarna i 

nämnd studie  säger att de försöker minimera dessa typer av arbetsuppgifter. Flera deltagare i 

examensarbetet uppger att de haft ett behov av att byta till andra uppgifter på arbetsplatsen 

och då ofta med administrativa uppgifter. Mancuso et al. (2000) menar på att trötthet och 

smärta är de symptomen som påverkar delaktighet i aktiviteten arbete mest. Detta gör att 

arbetsuppgifter med fysiska krav på att gå eller stå under längre perioder, frekvent förflyttning 

samt statiskt handarbete är faktorer som försvårar upplevelsen av delaktighet i aktiviteten 

arbete. Det stämmer även överens med examensarbetets resultat då dessa faktorer uppges som 

hindrande för förmågan att delta i aktiviteten arbete. Mängden av stöd från arbetsgivaren är en 

faktor som aningen anses hindrande eller främjande för utförandet av aktiviteten arbete för 

examensarbetets deltagare. Detta resultat stödjs av Connolly et al. (2015) som beskriver hur 

deltagare med reumatoid artrit ofta är stöttade av arbetsgivarna med den fysiska biten av 

arbetsuppgifter och med sjukskrivning, de kan hjälpa till med att utbilda deltagarna i 

ergonomi eller att låta dem gå ner i tid. Hindrande faktorer är istället att deltagarna inte känner 

att arbetsgivarna förstår vad sjukdomen innebär och att tröttheten kan vara en stor del av hur 

sjukdomen hindrar upplevelsen av förmågan att kunna delta i aktiviteten arbete. Detta 

framkommer även i examensarbetets resultat då några av deltagarna uppgav hur arbetsgivaren 

kan uttrycka sig på ett sätt så att deltagarna känner att förståelsen inte finns. Därmed kan antas 

att även känslan av delaktighet minskar i aktiviteten arbete. Personer med reumatoid artrit har 

ofta ett behov av anpassade arbetsuppgifter då de på grund av sin sjukdom inte alltid kan leva 

upp till förväntade arbetskrav. Stöttning och förståelse från arbetsgivaren kan då vara en 

betydande faktor för upplevelsen av förmågan att delta i aktiviteten arbete. Det finns därför ett 

behov av utbildning om sjukdomen och hur den kan leda till begränsningar för arbetsgivare 

som leder till ökad kunskap och förståelse för målgruppen.  

Några av deltagarna i examensarbetet uppger att möjligheten till att själv kunna justera sin 

arbetstid samt att prioritera och strukturera sina arbetsuppgifter upplevs främja förmågan att 

delta i aktiviteten arbete och att dessutom kunna förlägga sin arbetstid utifrån sin ork och 

preferens gör att upplevelsen av förmågan att delta ökar. Mancuso et al. (2000) beskriver att 

svårigheter för arbetsverksamma personer med reumatoid artrit bland annat är bristen i att 

kunna styra över sin arbetsdag för att kunna få vila när det behövs, vilket även 

överensstämmer med examensarbetets fynd. De beskriver vidare att främjande faktorer för 

delaktighet i aktiviteten arbete kan vara att arbeta fler alternativt färre dagar i veckan, att 

arbeta längre de dagar som följs av ledighet för möjlighet till återhämtning samt att ta kortare 

lunchraster för att kunna arbeta i ett långsammare tempo. Gignac et al. (2015) beskriver att det 

är främjande för personer för att vara delaktiga i sitt arbete att kunna vara flexibel med sina 

arbetstider samt inneha anpassade scheman vilket även examensarbetet understryker. Arbetets 
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utformning och möjligheten till vila var främjande faktorer för förmågan att delta, och kan 

antas även vara främjande för upplevelsen av delaktighet, i aktiviteten arbete. Därför finns ett 

behov av att anpassa arbetsplatser samt arbetsuppgifter för att öka förmågan att delta och även 

upplevelsen av delaktighet i aktiviteten arbete för kvinnor med reumatoid artrit.  

Samtliga deltagare i examensarbetet uppger att de är i behov av praktiskt stöd från kollegor. 

De uppger att utan detta stöd hade de inte kunnat delta i aktiviteten arbete på ett önskvärt sätt 

då det i alla arbeten ingår moment som inte är genomförbara för deltagarna. Det sociala stödet 

från kollegor är den faktor som de flesta uppger är avgörande för känslan av förmåga att delta 

i aktiviteten arbete. Det kan diskuteras även främja upplevelsen av delaktighet i aktiviteten 

arbete Detta resonemang stämmer inte överens med Backman, Kennedy, Chalmers och Singer 

(2004) som beskriver att socialt stöd varken är en hindrande eller främjande faktor för känslan 

av delaktighet i aktivitet. Däremot beskriver Nilsson et al. (2007) att deltagarnas känsla av 

delaktighet är beroende av kollegornas stöd och genom att deltagarna är öppna om sin 

sjukdom gör att kollegorna är mer förstående och därmed mer stöttande i aktiviteterna. Detta 

ses även i examensarbetets resultat där flera av deltagarna uppger att när de inkluderas i 

aktiviteter utanför de ordinarie arbetsuppgifterna samt när de får positiv feedback för väl 

genomförda arbetsuppgifter medför det en känsla av ökad förmåga att delta. Backman et al. 

(2004) beskriver att delaktighet i aktiviteten arbete anses viktigt på grund av att det sociala 

samspelet i arbetsmiljön är en stor del av individers sociala interaktion med andra människor. 

Det som främst framkom som antingen en hindrande eller främjande faktor för förmågan att 

delta i aktiviteten arbete i examensarbetets resultat var det sociala stödet och samspelet i 

aktiviteten arbete. Det finns därför ett behov av att arbeta med det sociala samspelet i olika 

arbetsgrupper för att skapa ett arbetsklimat som är fördelaktigt för samtliga i gruppen och 

därmed även för kvinnor med reumatoid artrit. 

Konklusion 

Resultatet i detta examensarbete påvisar att faktorer så som anpassning och stöd antingen är 

främjande eller hindrande för förmågan att delta i aktiviteten arbete. Det finns många likheter 

mellan deltagarnas svar vilket ger en tydlig indikation på att möjligheten till förmågan att 

delta i aktiviteten arbete är beroende av just dessa faktorer. Kielhofner (2012) menar att den 

fysiska och sociala miljön ständigt är sammanflätad i kontexter som individer är verksamma i. 

Tillsammans kan de forma ett meningsfullt sammanhang och plattform för 

aktivitetsutförande, vilken detta examensarbete även påvisar. Sammanfattningsvis 

framkommer det att samtliga deltagare beskriver att en välfungerande balans mellan fysiskt 

och psykiskt mående var essentiellt för att trivas på en arbetsplats och uppleva en ökad 

förmåga att delta i aktiviteten arbete. 

Detta examensarbete bidrar till en ökad förståelse för hindrande och främjande faktorer för 

förmågan att delta i aktiviteten arbete för personer med reumatoid artrit. Examensarbetet kan 

understödja arbetsterapeuten i arbete med personer som upplever svårigheter i aktiviteten 

arbete och vilka faktorer som ofta ligger till grund för begränsning av förmågan att delta i 

aktiviteten arbete. Dess resultat kan vara till nytta för personer som arbetar inom liknande 

arbetsmiljöer och har liknande symptom. Det finns dock ett kvarstående behov av vidare 

studier som beskriver och belyser vilka faktorer i arbetsmiljön som kan vara främjande eller 

hindrande för förmågan att delta i aktiviteten arbete för personer med reumatoid artrit. Det 

finns ett behov av mer forskning inom området då större delen av forskningen är avgränsad 

till enbart ett symptom av sjukdomen och diagnosen som helhet behöver tas i beaktande. 

Vidare behövs studier gällande vilka typer av arbetsmiljöer som ger möjlighet till vila samt 

hur möjligheten ges för att främja förmågan att delta samt även delaktighet i aktiviteten 

arbete. Författarna anser även att det krävs mer forskning i form av intervjustudier som 
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belyser män med reumatoid artrits upplevelse av förmågan att delta i aktiviteten arbete. Det 

finns ett stort behov att öka kunskapen om reumatoid artrit och dess påverkan på 

arbetsförmågan hos arbetsgivare för att få vetskap om hur man som arbetsgivare bäst kan 

stötta sin medarbetare i arbete. Ett behov finns även av kvantitativa studier för att få en 

bredare bild av hur förmågan att delta i aktiviteten arbete ser ut det för personer med 

reumatoid artrit i arbete. Dessa typer av studier behöver dock stödjas av kvalitativ forskning 

för att inte gå miste om personernas subjektiva upplevelser.  
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Bilagor 
. 

Bilaga 1. Informationsbrev 

 

 

Informationsbrev om deltagande i studie om arbetsmiljö 

 

Vi är två studenter från Arbetsterapeutprogrammet på Linköpings universitet som heter Lina 

och Jessica. Vi är nu är inne på vårt sista år på utbildningen och igång med att skriva vår 

kandidatuppsats inom arbetsterapi. Det vi vill undersöka är hur personer med Reumatoid 

Artrit (RA) upplever sin arbetsplats och om det finns faktorer som påverkar vad man utför och 

hur man utför sina arbetsuppgifter  

Vi eftersöker därför deltagare att intervjua och undrar om det finns möjlighet för er att 

förmedla vidare vår förfrågan att delta i vår studie? Vi söker deltagare som har Reumatoid 

Artrit och som har en anställning samt arbetar eller har arbetat inom det senaste året. Intervjun 

beräknas ta mellan 45 – 60 minuter. Tid och plats bestäms i samråd med deltagaren. Intervjun 

kommer att ljudinspelas och transkriberas för bearbetning vilket innebär att den kommer att 

skrivas ner och senare analyseras.   

Vi kommer vid intervjun att ta hänsyn till de forskningsetiska riktlinjer som finns. Det innebär 

att deltagandet i vår studie är frivilligt och kan avbrytas närsomhelst. Intervjun som 

genomförs och personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och kommer efter 

studiens slut att raderas. 

Om ni har några funderingar är ni mycket välkomna att kontakta oss studenter för vidare 

information.  

Tack på förhand 

Med varma hälsningar 

Jessica Hägg 

E-post:  

Telefonnummer:  
Linköpings Universitet ISV 

Lina Hagberg  
E-post:  
Telefonnummer:  
Linköpings Universitet ISV 

Handledare:  
Leg. Arbetsterapeut, Doktorand Maria Bergström  
E-post:  
Telefonnummer:  

Linköpings Universitet ISV 
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Bilaga 2. Missivbrev till deltagare 

 

 

Vill du delta i en studie om din arbetsmiljö? 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Arbetsterapeutprogrammet på Linköpings universitet som nu är inne 

på vårt sista år på utbildningen. Vi är nu igång med att skriva vår kandidatuppsats inom 

arbetsterapi och det vi vill undersöka är hur personer med Reumatoid Artrit (RA) upplever sin 

arbetsplats och om det finns saker som påverkar vad man utför och hur man utför sina 

arbetsuppgifter Vi skulle därmed önska att intervjua dig, som har erfarenhet gällande vårt 

forskningsområde, då det skulle vara mycket värdefullt för oss och vårt arbete. 

Intervjun beräknas ta mellan 45 – 60 minuter och vår förhoppning är att vi får till en givande 

diskussion. Tid och plats bestäms i samråd med dig. Intervjun kommer att ljudinspelas och 

transkriberas för bearbetning vilket innebär att den kommer att skrivas ner och senare 

analyseras.   

Vi kommer vid intervjun att ta hänsyn till de forskningsetiska riktlinjer som finns. Det innebär 

att deltagandet i vår studie är frivilligt och att du kan avbryta intervjun och därmed ditt 

deltagande närsomhelst. Intervjun som genomförs och personuppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt och kommer efter studiens slut att raderas. De som kommer ha tillgång till 

materialet kommer vara vi två studenter samt vår handledare.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning och om du har några funderingar är 

du mycket välkommen att kontakta oss studenter för vidare information. Vi hoppas att du vill 

delta! 

Tack på förhand 

Med varma hälsningar 

Jessica Hägg 

E-post:  
Telefonnummer:  

Linköpings Universitet ISV 

Lina Hagberg  
E-post:  
Telefonnummer:  

Linköpings Universitet ISV 

Handledare:  

Leg. Arbetsterapeut,  Doktorand Maria Bergström  
E-post:  

Telefonnummer:  
Linköpings Universitet ISV 
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. Jag kan närsomhelst avbryta intervjun och 

därmed mitt deltagande utan att ange specifika skäl 

☐Jag samtycker till att delta i studien  

☐Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

informationsbrevet 

 

Plats och datum Underskrift 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Intervjuguide 

Basfrågor 

 

 Hur länge har du haft RA? (sjukdomsbild) 

 Var arbetar du? 
 Vad har du för (uppdrag) och arbetsuppgifter? 
 Vad har du för typ av arbete? 
 Hur ser det ut på din arbetsplats? (lokaler, utformning och föremål inom dem) 

 

RA 

 På vilket sätt yttrar sig RA för dig? (trötthet, smärta osv) 
 På vilket sätt påverkar RA ditt arbete? 

 Har RA påverkat ditt val av yrke? Och i så fall hur? 
 Har RA påverkat sättet du arbetar på? (får anpassa dig, ändra arbetsuppgifter, jobba 

som alla andra) och i så fall på vilket sätt? 

 

Arbete 

 

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  
 Hur påverkar arbetsplatsen ditt sätt att arbeta? (positivt och negativt) 

 Hur upplever du din arbetsplats och arbetssituation? (fysiskt, socialt) 
 Vad innebär delaktighet på arbetsplatsen för dig? 
 Och känner du dig delaktig på arbetsplatsen? 

 Upplever du att du kan vara med och genomföra alla arbetsuppgifter som förväntas av 

dig? Om inte, varför och hur har ni löst det på arbetsplatsen? 
 Har du behov av och finns det i så fall tillgång till hjälpmedel och anpassningar på din 

arbetsplats? 
 Upplever du att det finns möjlighet att få det stöd och de anpassningar du behöver för 

att kunna utföra dina arbetsuppgifter? Och på vilket sätt?  

 

 Är det något som du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

 

 

 


