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1. Introduktion 
 

”Ödet ligger i dina händer!” – ett välanvänt uttryck som alla känner till. Men vad händer om 

händerna som ska hålla ödet inte orkar? Hur förändras livet och vilka vändningar tar livet då? 

Artros är en folksjukdom som ofta drabbar just händer.  

 

Aktuell forskning beskriver att artros i händerna har en signifikant påverkan på dagliga 

aktiviteter (Dziedzic et al., 2007; Myers et al., 2007; Slatkowsky-Christensen, Mowinckel & 

Loge, 2007). Människor med artros i händerna har genomgående en sämre subjektiv hälsa än 

gemene man och de känner ofta en stor påverkan på sin livskvalité (Slatkowsky-Christensen, 

Mowinckel & Loge, 2007). Det finns även forskning som visar på att personer med artros i 

händerna inte söker hjälp för sina besvär då de inte tror sig kunna bli hjälpta eller inte vet vad 

sjukvården kan erbjuda för hjälp (Dziedzic et al., 2007). Som arbetsterapeut känns detta som 

en relevant patientgrupp att arbeta med. 

 

1.1 Arbetsterapi och aktivitet 

Den arbetsterapeutiska modellen Model of Human Occupation [MoHO] beskriver människan 

som en av naturen aktiv varelse som påverkas av flera olika aspekter i sitt görande. Alla delar 

av människan själv; dess viljor, vanor och utförandekapacitet samt den temporala, fysiska och 

sociokulturella kontext som människan befinner sig i, påverkar människans möjlighet att vara 

aktiv (Kielhofner, 2002). Om en person drabbas av sjukdom och blir hindrad i sin fysiska 

förmåga är det inte bara detta som avgör om personen kan fortsätta vara aktiv. En människas 

liv är en helhet av komplex karaktär och det krävs kunskap om många olika komponenter för 

att förstå hur en människas möjlighet till att vara aktiv påverkas. Om en person hindras i sina 

dagliga aktiviteter pga artros i händerna kan personen vara hjälpt av att träffa exempelvis en 

arbetsterapeut. Författaren kan dock inte hitta någon forskning som nämner hur artros i 

händerna påverkar aktiviteter i det dagliga livet och denna brist påpekas även av Kloppenburg 

et al. (2007) samt Myers et al. (2007). 

 

Målet med arbetsterapi är att främja patientens möjlighet till ett värdefullt liv i enlighet med 

sina egna önskemål och behov i förhållande till omgivningens krav. För att uppnå detta 

använder sig arbetsterapeuten av olika sätt att utveckla patientens aktivitetsförmåga för att få 
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henne/honom att känna tillfredställelse i sin dagliga livsföring. Grundantagande är då bla att 

människan kan påverka sin hälsa genom aktivitet (Edwards & Christiansen, 2005). 

 

Aktivitet kan beskrivas som de vanliga och välkända saker människor gör varje dag såsom 

arbete, lek eller vardagssysslor. Aktiviteter är det som skapar identitet, självkänsla och ger 

mening åt människors liv (Christiansen & Baum, 2005; Jonsson & Josephsson, 2005). Att då 

bli hindrad i sin förmåga till aktivitet pga sjukdom kan ge stor påverkan på livssituationen. 

 

1.2 Artros 

Den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning, sjuk- och aktivitetsersättning är sjukdomar 

och besvär i rörelseorganen. Med rörelseorganen menas skelett, muskler, senor och ledband. 

Det vanligaste sjukdomstillståndet som påverkar lederna är artros. Det ger en nedbrytning av 

brosk och ben i leden och kan skapa en stel led som kan ge svår smärta (Socialstyrelsen, 

2005). Artros kan liknas vid en typ av ledsvikt och är den vanligaste kroniska sjukdomen hos 

äldre (Werner & Strang, 2003). Alla leder i kroppen kan involveras och vanligtvis är det de 

större såsom knä och höfter som påverkas men ofta blir även småleder, som de i händerna, 

påverkade av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2005). När det gäller artros i allmänhet finns en 

könsskillnad från åldersgruppen 55 år och uppåt där förekomsten hos kvinnor dominerar 

(Werner & Strang, 2003). 

 

Artros i hand- och fingerleder, vilket kan uppkomma redan i 20-30 års ålder, förekommer 

huvudsakligen hos kvinnor (Werner & Strang, 2003). Dessutom känner de sig i högre grad 

negativt påverkade av sin sjukdom än vad männen gör (Dziedzic et al., 2007).  Symtomen av 

artros kommer smygande och smärtorna kommer oftast när en rörelse ska inledas. Oftast 

drabbas de yttre fingerlederna samt tumbasen. Ytterlederna kan förändras till formen och ge 

fingerleder som ser knutiga ut. Framförallt perioden när fingrarnas form börjar förändras, dvs 

när artrosen börjar påverka leden, kan vara mycket smärtsam (Werner & Strang, 2003).  

 

Händerna är den kroppsdel som alla använder oavsett vilken typ av livsstil som utövas. Såväl 

hantverkaren, elitidrottaren, kontorsarbetaren som pensionären använder sig av sina händer i 

de aktiviteter de utövar dagligen. Då den typiske personen med artros i händerna är kvinna 

och dennes aktivitetsmönster fortfarande till större utsträckning än männens handlar om 

aktiviteter som kräver fingerfärdighet och finmotorik blir studiens syfte som följer. 
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2. Syfte 
 

Att belysa hur några kvinnor upplever konsekvenser av artros i händerna i vardagliga 

aktiviteter. 

 

 

3. Metod  

 
Då syftet med studien eftersträvar innebörden i mänskliga erfarenheter, passar en kvalitativ 

metod bäst (DePoy & Gitlin, 1999). Fakta insamlades via intervju, vilket kräver vissa 

beaktanden. Det är bla viktigt att tänka på att undersökarens personliga identitet kan påverka 

intervjuresultatet vid nyttjandet av denna metod (Denscombes,  2000). En fördel med 

kvalitativ forskning är dock att resultatet är sprunget ur verkligheten och resultatet grundar sig 

i en verklig människas ord och inte bara i undersökarens tolkning av siffror (Denscombe, 

2000). Kvalitativ metod är bäst lämpad då författaren valt sitt syfte just utifrån bristen på 

förklaringar till hur artros påverkar i aktivitet och att det saknas kunskap i ämnet. 

 

3.1 Urvalsförfarande 

 

3.1.1 Kriterier 

Tre deltagare eftersträvades i studien. Detta ansågs vara max antal möjliga deltagare med 

hänvisning till den begränsade tiden för studien i förhållande till det tidskrävande arbete som 

en kvalitativ studie innebär. En intervjustudie brukar ha mellan 5-25 deltagare. Detta spann 

kan dock vara väldigt flytande beroende på syftet med studien. Det viktigaste är att ta i 

beaktande vad studien vill undersöka och på vilket djup denna undersökning ska ligga när 

beslut tas om antal deltagare (DePoy & Gitlin 1999; Kvale, 1997). 

 

Först gjordes ett strategiskt urval, vilket innebar ett val av en analysenhet passande för studien 

(Backman, 1998) och en mellanhand som hade artrospatienter kontaktades därmed. 

Mellanhanden var en arbetsterapeut med över 10 års erfarenhet av arbete inom primärvården i 

Skåne. Hon fick sedan ansvar för att göra det faktiska urvalet av möjliga intervjupersoner. 

Mellanhanden sorterade fram eventuella deltagare bland patienter i den kommun där hon var 
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verksam, efter angivna kriterier. Dessa inklusionskriterier var; arbetsför ålder (65 år eller 

yngre, för att de skulle kunna en ha känsla av hur det var innan artrosen), god förståelse av 

svenska språket samt diagnosen artros i händerna (fick ha fler diagnoser dock ej diagnoser 

som i huvudsak gav smärtproblematik, detta för att undvika att deltagarna inte kunde urskilja 

den specifika påverkan från artros i händerna).  

  

3.1.2 Beskrivning av undersökningsgruppen 

Undersökningsgruppen kom att bestå endast av kvinnor, vilket också speglar förhållandena 

vid artros i just händerna eftersom fler kvinnor än män drabbas (Werner & Strang, 2003). En 

av kvinnorna var utlandsfödd och hade levt i Sverige i över 30 år, de två andra var födda i 

Sverige. Alla i undersökningsgruppen var sammanboende och bodde i hus. Annan 

demografisk fakta redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1 Demografisk tabell med fakta om undersökningsgrupp 
 
   Person1 Person2 Person3 
 
Ålder 
 

 
  62 år 

 
63 år 

 
63 år 

År med artros 
i händerna 
 

  1 år ca 30 år ca 10 år 

Arbetande 
 

  Nej,  
(tidigare verksam 
 inom industri) 

Ja,  
(vårdare) 

Ja,  
(verksam inom handel) 

 

 

3.2 Metod för insamlande av information 

Som instrument för insamlande av information användes en semistrukturerad intervjuguide 

(bilaga 1) med inspiration av frågor från Occupational Performance History Interview 

(version 2.0) [OPHI-II] (Kielhofner et al., 1998). Då det finns en svensk version av 

instrumentet, OPHI-II S (Haglund, Svensson & Wärnelius, 2000) utgick författaren från 

denna. Valet att använda OPHI-II S som inspiration berodde på att den bygger på Kielhofners 

(2002) arbetsterapeutiska modell Model of Human Occupation som ansågs vara en bra grund 

till en intervju då syftet var att beröra så många aspekter som möjligt av intervjupersonernas 

vardagliga aktiviteter. OPHI-II S användes inte i sin helhet beroende på att frågorna i 

instrumentet gick på ett sådant djup att en god terapeutisk kunskap ansågs krävas av 
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intervjuaren. Författaren var inte säker på att kunna hantera de eventuella svar som kunde 

komma ifrån att använda hela OPHI-II S.  

 

Vid en semistrukturerad intervju är intervjuaren flexibel, även om en förutbestämd 

intervjuguide finns, och den intervjuade får möjlighet att utveckla sina tankar (Denscombes,  

2000). Den intervjuguide som konstruerades för studien testades vid en provintervju. 

Personen som intervjuades hade inte själv diagnosen artros men hade erfarenhet av och hade 

själv intervjuat personer med diagnosen artros. Vid intervjun framkom att några av frågorna 

gick att besvara med ja/nej och formulerades därför om till frågor som gav mer uttömmande 

svar. I övrigt ledde frågorna intervjun i rätt riktning och gav svar som svarade mot syftet. 

Efterhand som intervjuarbetet inleddes hittades intressanta spår i det första intervjusamtalet. 

Då en kvalitativ undersökning innebär datainsamling-analys-datainsamling, så kallad förnyad 

analysprocess (DePoy & Gitlin, 1999) togs dessa spår tillvara och följdes upp, vilket gjorde 

att en del av intervjufrågorna fördjupades under intervju två och tre. Detta skedde genom att 

fördjupande följdfrågor ställdes för att ge bättre bild av innebörden av vad intervjupersonen 

menade. 

 

3.3 Procedur 

Först kontaktades den tilltänkta mellanhanden för att se om intresse fanns för att bistå i 

studien. Därefter skickades ett brev till verksamhetschefen, där mellanhanden var verksam, 

för ett officiellt medgivande. När studien godkänts skickades ett liknande brev till 

mellanhanden för att även där få ett officiellt godkännande. Dessa bifogades vid ansökan till 

Vårdvetenskapliga Etik Nämnden (VEN). Efter klartecken från VEN ombads mellanhanden 

göra valet av intervjupersoner. Arbetsterapeuten valde personer till studien utifrån de som var 

listade på den vårdcentral där arbetsterapeuten var verksam samt utifrån inklusionskriterierna. 

Sex personer, alla kvinnor, ”kvalade in” till studien. Dessa gavs nummer från 1-6 av 

mellanhanden och därefter lottades tre personer ut, till vilka brev om deltagande samt 

svarskuvert skickades. De som skriftligen accepterade ett deltagande till arbetsterapeuten 

vidarbefodrades till författaren och kontaktades via telefon för bokning av intervju. Av de tre 

som fick brev första gången accepterade två deltagande i studien. Därefter lottades en person 

till fram för att skicka brev till. Detta något omständliga förfarande valdes för att inte behöva 

lämna återbud till någon person och för att kunna garantera att alla som tackade ja skulle få 

vara med i studien. Den person som fick brev i andra utskicksomgången tackade ja till att 

delta. Intervjupersonerna valde alla att genomföra intervjuerna, vilka tog mellan 35-55 
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minuter, på den vårdcentral där mellanhanden var verksam. Detta i samband med att de hade 

andra ärenden dit. Efter överenskommelse med intervjupersonerna spelades intervjun in. 

Ljudinspelningar är att föredra då det ger en fullständig dokumentation och underlättar 

analysarbetet. En ljudinspelning kan även lätt kontrolleras av exempelvis en annan forskare 

(Denscombes, 2000). Inspelningarna kommer att förstöras efter uppsatsens godkännande för 

att kunna säkerställa deltagarnas anonymitet.  

 

3.4 Bearbetning av material 

Efter att första intervjun var avklarad påbörjades bearbetning av materialet. De bandade 

intervjuerna transkriberades och kodades för att bibehålla anonymitet. För att hålla studien så 

vetenskapligt korrekt som möjligt användes ett reflekterande synsätt under arbetets gång, dvs 

en form av självgranskning (DePoy & Gitlin, 1999). Manifest innehållsanalys var det sätt som 

valdes för bearbetning av det renskrivna materialet. Detta innebar att det som söktes var det 

intervjupersonerna verkligen sade och det tolkades inte in något i deras uttalanden 

(Graneheim & Lundman, 2004). Innehållsanalysen började med att texterna lästes igenom och 

de meningar som svarade till syftet plockades ut. Dessa meningar koncentrerades till 

meningsbärande enheter och kodades därefter. Koderna fungerade som en form av etiketter på 

de meningsbärande enheterna. Koderna ordnandes med koder med liknande innebörd till 

grupper och på så sätt uppstod kategorier. Kategorier är kärnan i innehållsanalys och ska visa 

på det manifesta innehållet i texten samt vara helt fristående från varandra. Detta innebar att 

en kod inte fick passa in under flera olika kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). För att 

uppnå detta analyserades vissa koder om efter att kategorierna fastställts för att säkerställa 

valet av dels koder dels kategorier. Kategorierna, som svarade till syftet, delades sedan in i 

subkategorier. För redovisningen av resultatet valdes citat från alla tre intervjuerna. Endast de 

citaten som bäst belyser syftet ska användas för att få resultatet så tydligt som möjligt (Kvale, 

1997). Då kategorierna ska spegla syftet, valdes de citat som bäst belyste kategorierna. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Ansökan om genomförande av studien skickades till Vårdvetenskapliga Etik Nämnden innan 

studien påbörjades och ett godkännande erhölls. Studien bedömdes ej innebära någon risk för 

deltagarna. 

 

I de brev som skickades till intervjupersonerna bifogades information om frivilligheten i 

deltagandet. De informerades om att ifall de tackade ja till ett deltagande kunde de när som 
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helst avbryta. De informerades även om att deras kontakt med mellanhanden inte på något sätt 

påverkades av ett eventuellt icke-deltagande eller avbrytande av deltagandet i studien. 

 

Deltagarna erbjöds efter intervjuerna att kontakta mellanhanden om det uppstod några 

funderingar kring det som hade tagits upp under intervjun. 

 

Författaren gjorde allt för att upprätthålla deltagarnas anonymitet under hela arbetet genom 

avidentifiering och kodning. Intervjumaterialet förvarades oåtkomligt för obehöriga genom 

hela processen och kommer att förstöras efter studiens avslutande. 

 

4. Resultat 

 
Resultatet visade på att kvinnorna upplevde många konsekvenser i vardagliga aktiviteter, men 

att de hade vant sig vid sitt liv med artros. Då de upplevt sjukdomen som sakta 

framåtskridande hade de efterhand förändrat de sätt på vilket aktiviteter utfördes. Detta kunde 

bland annat visa sig i att jobbiga aktiviteter anpassades genom att de delades upp i etapper. 

Ibland omvärderades en aktivitet som tidigare varit viktig till att inte ha en så stor betydelse 

längre då den ändå var för svår att utföra. De aktiviteter där störst påverkan upplevdes var i 

arbetet och i hushållssysslor.  

 

Resultatet redovisas här efter de kategorier som uppstod vid analysen av materialet; 

anpassning av aktiviteterna, anpassning av sin person till aktiviteterna samt ger upp/lämnar 

över aktiviteterna. 

 

4.1 Anpassning av aktiviteterna 

Ett sätt att komma runt de svårigheter artros skapade i vardagen var att finna strategier för 

aktiviteterna. Såsom att begränsa sig i aktivitetsutförandet eller att utnyttja det faktum att inte 

båda händerna var lika påverkade. En del hjälpmedelsanvändande förekom också, då för att 

komma undan de svårigheter som uppstod vid aktiviteter som krävde fingerstyrka. 

 

4.1.1 Använder strategier för att kunna vara aktiv 

Ofta upplevdes att aktiviteter inte orkades med på samma sätt som förr. Då var en vanlig 

strategi för att komma undan detta att aktiviteten delades upp. En kvinna putsade bara något 
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fönster i taget, en tog trädgårdsarbetet en del i taget och en tredje nämnde stampa potatismos 

som något hon gjorde lite i taget. Strykning av kläder ansåg en kvinna vara påfrestande och ett 

sätt att halvera arbetsbördan var att mannen hade fått lära sig stryka sina egna skjortor. En 

annan av kvinnorna berättade om sitt stora intresse för smycken och hur hon hade, med 

guldsmedens hjälp, kommit på en strategi för att fortfarande kunna ha glädje av dessa. 

Favoritringarna hade helt enkelt knackats ut och gjorts ovala för att passa över de alltmer 

knotiga fingrarna.  

 

Arbetet var ofta påfrestande på olika sätt och en av kvinnorna var sjukskriven 25% för att 

klara av att fortsätta arbeta. Hon hade ordnat så att de arbetsuppgifter hon hade innehöll så lite 

besvärande moment som möjligt: 

 

… alltså, jag har ju lageransvar på mitt jobb och då är det ju väldigt mycket det 

här att plocka varor, och det är rätt så mycket lyft och tungt och då har jag ju 

sett till så jag inte behöver göra det så mycket. (P3) 

 

Två av kvinnorna hade barnbarn som var ett kärt inslag i vardagen. Båda talade om att det var 

påfrestande för händerna att vara barnvakt. Dock hade en av kvinnorna hittat en strategi som 

sparade lite på händerna och gjorde att hon bättre kunde njuta av umgänget med barnbarnet: 

 

…om han står på golvet och  jag ska lyfta upp honom så får jag be honom vända 

sig om med ryggen mot mig, så sticker jag mina armar under hans armar och 

tar runt honom och lyfter honom så…(P2) 

 

Som tidigare nämnts vållade aktiviteter som krävde god finmotorik ofta bekymmer. En av 

kvinnorna väntade på en operation som skulle minska hennes smärta i en fingerled något. 

Annars utövade hon ofta strategin att göra aktiviteter med måtta. Stickning hade tidigare varit 

ett stort intresse, som hon kunnat pyssla med i timtal. Nu stickade hon max en halvtimme åt 

gången. ”Pilljobb” var ett uttryck som kom upp under intervjuerna och som ansågs var något 

som krävde strategier. En av deltagarna menade att hon numera omedvetet använde sin icke-

dominanta, friskare vänsterhand när det gällde aktiviteter som innehöll att greppa något smått. 

Ofta var den dominanta handen mest påverkad av artrosen och alla kvinnor hade börjat vänja 

sig vid att använda andra handen mer. Att skära sin mat vid en måltid upplevdes påfrestande 

för en av kvinnorna, men hon hade en fungerande strategi för detta: 
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…att jag delar min mat först och har det här momentet med att skära kött och 

grejor och så…på en gång alltihopa, sen sätter jag mig med gaffeln och äter så 

slipper jag det här momentet hela tiden. För då har jag gjort det, och det var 

svårt att göra, och sen kan jag sitta och slappna av. (P2) 

 

4.1.2 Använder hjälpmedel  för att kunna vara aktiv 

En del hjälpmedel förekom i kvinnornas aktiviteter. En av kvinnorna använde ortos mer eller 

mindre dagligen då hon upplevde att den gav ett gott stöd i aktiviteterna på arbetet och att den 

resulterade i mindre plötslig smärta i den sämsta handen. Samma kvinna hade även kommit på 

att nötknäckare fungerade utmärkt som hävarm när besvärliga burklock skulle öppnas. Detta 

tyckte hon var ett mycket bra hjälpmedel som hon använde sig av ofta. Bra grepp på knivar 

hade undersökts en del av en av deltagarna och hon funderade nu på att skaffa sig en kökskniv 

med ergonomiskt grepp. Ett hjälpmedel som var uppskattat av alla kvinnorna var en 

”burkpysare”:  

 

Och så har jag en sån här grej som man sätter under lock så man får upp luft. 

Den är också himla bra den…(P3) 

 

4.2 Anpassning av sin person till aktiviteterna 

En konsekvens som upplevdes i vardagen var att deltagarna på olika sätt fått anpassa sig som 

personer till hur det är att leva med artros. De hade fått fundera över hur viktiga de tyckte 

olika aktiviteter var och de hade fått inse att de inte kunde vara aktiva på samma sätt som förr. 

Ibland kände de att de accepterade att en aktivitet gjorde ont och var plågsam för exempelvis 

det faktum att det var en trevlig aktivitet som var mödan värd. 

 

4.2.1 Inser förändrad förmåga till aktivitet 

Till stor del upplevde kvinnorna att den största konsekvensen i vardagen var det faktum att de 

var tvungna att inse och acceptera att deras förmåga till aktivitet hade förändrats. Detta ansågs 

gå bra allt som oftast då alla tre tyckte att de hade ett lugnt och jämnt humör som var till god 

hjälp i vardagens utmaningar. Ibland kunde dock frustration uppstå när en uppskattad aktivitet 

som tex städning inte fungerade på samma sätt som förr, även om acceptansnivån för damm 

ansågs ha höjts avsevärt: 
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…ja, jag mera var pedant innan och det går på mina nerver när det behövs…lite 

mera städas och man ibland inte klarar det… (P1)  

 

Genomgående upplevdes ständig värk i händerna och stelhet framförallt på morgnarna. Detta 

gjorde det svårt att komma igång med dagens aktiviteter och alla fick acceptera att saker och 

ting tog lite längre tid på morgonen. Ibland kunde det hålla i sig en hel dag beroende på 

dagsform. Vädret ansågs också påverka dagsformen. Kallt och rått väder var något som 

försvårade för alla och fick tas med i beräkningarna när aktiviteter skulle planeras. En av 

deltagarna kunde ibland känna sig hämmad av allt detta tex om hon fick en stressig 

arbetsuppgift. Att aktiviteter inte gick att utföra som förr hade som sagt blivit vardagsmat: 

 

…det blir inte detta att man har denna farten man hade. (P1) 

 

En kvinna berättade om hur hon hade svårt att ta med sin hand på rätt sätt. Hon kunde drabbas 

av plötsliga smärtor och kunde inte hejda sin reaktion, vilket hon hade fått lära sig se som ett 

komiskt inslag i vardagen: 

 

…det gör ju jätteont ibland när jag ska ta med min hand, så att eftersom jag då 

har så mycket med folk att göra så skrämmer jag ju slag på folk (skratt) med 

jämna mellanrum. (P3) 

 

Ett återkommande faktum i intervjuerna var att alla deltagarna kände att de hade svårt att 

komma på specifikt hur artrosen påverkat dem. Alla kände sig säkra på att deras förmåga till 

aktivitet hade förändrats väsentligt men det hade skett så gradvis att de inte riktigt kunde sätta 

fingret på vad som hade hänt. En deltagare funderade över hur hon kunde ha känt inför 

artrosen om hon varit annorlunda som person. Om hon hade varit mer aktiv och mindre lugn i 

sinnet trodde hon att sjukdomen skulle ha resulterat i mycket mer kännbar frustration. 

 

En funktionsnedsättning som uppkommit för deltagarna var att de hade blivit släpphänta, men 

detta reflekterades det inte så mycket över. Anpassning hade skett efterhand som svårigheter 

dök upp. Då artros är en progredierande sjukdom som det inte går att hindra helt, så fanns det 

inte något annat val än att acceptera hur det låg till. 
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…man växer ihop med det här alltså, det kommer och…man ändrar ju på de 

sakerna som man inte klarar av och  man håller på ett annorlunda sätt eller vad 

man nu gör det…men det tänker man ju inte på när man börjar göra det…(P2) 

 

4.2.2 Ignorerar bristande förmåga till aktivitet 

Alla deltagarna var ense om att de ibland faktiskt inte brydde sig om att aktiviteter var 

plågsamma eller kunde skapa smärta längre fram. En av deltagarna talade om att hon ibland 

passade på när hon hade en bra dag att försöka få lite saker uträttade. Även om hon visste att 

hon fick mer ont dagen efter om hon inte höll igen, så var det lättare att hantera en smärta som 

hon visste vad den kom sig utav än att hantera den vanliga värken. Umgänge med barnbarnen, 

som nämndes tidigare, var också en sådan aktivitet som gärna uthärdades trots smärtor. 

Glädjen det gav uppvägde det faktum att det slet hårt på kvinnorna att hänga med i 

barnbarnens aktiviteter. 

 

En av deltagarna talade om att hon hade svårt att säga nej till att göra saker. Även om hon 

visste att den aktivitet hon gav sig in på kunde orsaka smärta så bet hon hellre ihop än att sa 

att hon inte kunde. Det var genomgående hos alla deltagarna att de såg sig själva som envisa 

kvinnor som hellre kämpade på och försökte än att de gav upp. Dock tyckte en att hon hade 

fått börja tulla på envisheten en del, för sitt eget och sina händers bästa, men i huvudsak 

kämpade hon på: 

 

…alltså neeej…jag sätter mig inte bara o tycker synd om mig själv, det gör jag 

inte, utan jag försöker. (P3) 

 

4.3 Ger upp/lämnar över aktiviteterna 

Vissa aktiviteter i vardagen blev övermäktiga och detta hanterades på olika sätt. Ibland 

undveks aktiviteten så långt det var möjligt eller så utfördes vissa saker inte alls, ibland 

ordnades hjälp. Att alla kvinnor levde i tvåsamhet sågs som en stor fördel då det alltid fanns 

ett par extra händer nära. 

 

4.3.1 Slutar helt med aktivitet 

Aktiviteter som funnits ogenomförbara varierade i omfattning från att det var omöjligt att vara 

yrkesverksam till att det för en kvinna var omöjligt att skala potatis. För en av deltagarna hade 
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mannen fått ta över denna syssla helt. En annan av deltagarna hade helt slutat putsa fönster då 

detta inte var värt mödan och mannen gärna gjorde det. Kvinnan som var sjukpensionär hade 

ursprungligen inte blivit detta pga artrosen i händerna, men den hade hindrat henne från att 

komma tillbaka till arbetet. Då företaget inte kunde erbjuda annat arbetet än sådant som 

krävde god finmotorik och kvinnan alltid tyckt mycket om att arbeta ansågs situationen 

hopplös: 

 

Oh, jag har börjat och börjat och slutade därför att… Gick inte…nej 

Ja, ja innan då har man jobbat och kommit hem och rymt upp och städat och 

vidare till jobbet, idag…allt slut. (P1) 

 

4.3.2 Får hjälp i aktivitet  

Artros i händerna innebar att behöva be om hjälp mycket. En kvinna uttryckte att om inte 

hennes händer orkade så ställde hennes man alltid upp. Männen hade genomgående fått hjälpa 

till mer med hushållssysslor, städning och trädgårdsarbete och avlastade där det behövdes för 

stunden. En kvinna menade att hennes man var tvungen att följa med om hon skulle handla då 

hon inte själv klarade att bära matkassarna. På arbetet, för de kvinnorna som arbetade, fick 

arbetskamraterna ställa upp när det blev för påfrestande för händerna. Skillnaden mot hjälpen 

från männen var att arbetskamraterna inte alltid hade koll på vilka begränsningar som fanns 

utan krävde mer påtryckning. Denna konsekvens i vardagen gjorde att männen framställdes 

som mer eller mindre ovärderliga: 

 

Kan jag inte så får jag ju hjälp så det är liksom inga problem ju… (P3) 

 

 

5. Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion 

Inklusionskriterier på en ålder under 65 år gjorde tyvärr att urvalet begränsades. De som 

kvalade in till studien låg alla i närheten av maxåldersgränsen. Enligt mellanhanden fanns det 

yngre personer med artros i händerna i hennes register, men de kunde ej delta pga 

exklusionskriteriet att inte ha annan diagnos som orsakar smärta. Detta sågs som ett viktigt 

kriterie att följa och författaren valde att hålla fast vid den urvalsgrupp som uppkommit. Att 



 

13 

avstå från att följa exklusionskriteriet skulle i för hög grad ha riskerat trovärdigheten på 

studien. Således var alla deltagarna i studien 62-63 år. Detta resulterade i att alla kvinnorna 

var uppväxta under samma tidsanda. Egentligen bör en så skild erfarenhetsgrund som möjligt 

eftersträvas (Graneheim & Lundman, 2004). Dock var det ett medvetet val med 

förhoppningen om att studiens resultat skulle stärkas på så sätt att hågkomsten av tiden innan 

artros var bättre. Risken för att konsekvenser skulle skyllas på ålder troddes också minska. 

Trots att artros i händerna kan uppkomma redan i 20-30 års ålder är det få som får diagnos så 

tidigt. Med stigande ålder ökar däremot förekomsten (Werner & Strang, 2003). 

 

Det låga antalet deltagare i studien kan ha påverkat studien negativt. Valet av deltagarantal 

baserades på bristande resurser bla i form av tid. Med endast tre deltagare uppstod aldrig 

mättnad i informationsflödet. Kanske var deltagarantalet för litet för att belysa en så komplex 

frågeställning som studiens syfte. Mättnad är annars eftersträvansvärt då det är ett sätt att 

stärka en kvalitativ studies tillförlitlighet och generaliserbarhet (DePoy & Gitlin, 1999). En 

annan orsak till att aldrig mättnad uppstod kan vara bristande kunskaper i intervjuteknik. 

Under en intervju ska intervjuaren på kort tid bygga en trygg och tillåtande stämning som gör 

att den intervjuade öppnar sig (Kvale, 1997). Detta ansågs vara lättare sagt än gjort och 

intervju två och tre flöt avsevärt bättre än första intervjun. Svårigheten var framförallt att låta 

de intervjuade få fundera i tystnad och att inte stressa vidare med nästa fråga alltför snabbt. 

Detta påverkade givetvis resultatet i form av att svaren på frågorna blev uttömmande i 

varierande grad. Endast en provintervju var dessutom för lite och åtminstone en 

provintervjuperson borde själv ha haft artros. Även om den befintliga provintervjupersonen 

agerade artrosdrabbad på ett mycket trovärdigt sätt, kunde en person med egen erfarenhet av 

artros ha gett användbara kommentarer om intervjufrågornas relevans. Det noterades även hur 

olika de tre personerna reagerade på att vara med om en intervju. Då inte alla personer är lika 

talföra under en intervju, oavsett intervjuarens skicklighet, kunde fler antal intervjuer 

säkerligen ge större mängd och djupare information. De tre intervjuer som genomfördes gav 

en bra bild av att artros ger konsekvenser i vardagen, men sista intervjun gav nya exempel på 

specifika svårigheter i aktivitet som kan uppkomma. Detta tyder på att det finns än mer 

information att få fram kring konsekvenser av artros i händerna. 

 

Dilemmat med att deltagarna inte kände att de kunde komma på hur artros påverkade dem just 

vid tillfället för intervjun kunde kanske ha undvikts om en annan metod använts för studien. 

Eventuellt skulle någon form av längre observation i vardaglig aktivitet ha gett ett resultat 
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som inte kom fram under intervju och kanske även varit mer tillförlitligt. Alla kvinnorna 

menade att de vant sig vid sin situation och att det säkert fanns påverkan som de inte kunde 

komma på och sätta ord på, vilket ger en vink om att resultatet inte blev uttömmande. 

 

Under studiens gång användes ett reflekterande synsätt. Detta resulterade bla i att när svaren 

inte kändes uttömmande under intervjuerna ställdes relaterade följdfrågor. I analysprocessen 

döptes koder om efter att kategorier hittats för att förtydliga och testa huruvida kategorierna 

var särskiljande. Detta reflekterande kallas självgranskningsprocess och är positivt för att ge 

trovärdighet åt studien (DePoy & Gitlin, 1999). Författaren försökte även ha i åtanke under 

intervjuerna att tolka det intervjupersonerna sa utifrån deras förståelsesammanhang och deras 

erfarenheter. Detta för att försäkra sig om validiteten i tolkningen (Kvale, 1997). Vid intervju 

två och tre användes någon enstaka följdfråga som var ledande. Detta var ett val för att 

försöka få bekräftelse på att intervjuerna tolkades korrekt. Ledande frågor, som är noggrant 

övervägda, kan vara ett sätt att stärka tillförlitligheten hos de svar intervjupersonen ger 

(Kvale, 1997).  

 

Själva intervjuerna skedde på en vårdcentral. Det var intervjudeltagarnas eget val att 

kombinera intervjun med andra ärenden. Reflektion har förekommit över huruvida en 

institution var den ultimata platsen för en intervju. Även om det blev tidsbesparande för 

deltagarna och smidigt rent logistiskt för författaren, så var det en svår plats att skapa en trygg 

stämning på. Kanske deltagarna varit lite mer talföra om de anträffats i sina hem. Minst en av 

deltagarna gav en känsla av att vara aningen stressad, och att redan vara påväg vidare mentalt. 

Denna faktor skulle kanske också undvikits om intervjuerna skett i hemmet. 

 

Resultatet analyserades fram med hjälp av manifest innehållsanalys. Vissa svårigheter 

uppstod, framförallt vid kodning. Vid genomgång av den första kodningen upptäcktes att 

koderna hade en prägling av arbetsterapeutisk karaktär och hade således inte satts med öppet 

sinne. Detta reviderades vid en andra genomgång av materialet. Vid manifest innehållsanalys 

ska texten själv tala och inget ska tolkas in i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). Just 

balansgången mellan att låta resultatet stå för sig själv och att färgas av författarens bakgrund 

upplevdes som svår. Manifest innehållsanalys ansågs vara det bästa sättet att bearbeta det 

insamlade materialet för att nå studiens syfte. Trots detta kan bristande erfarenhet av 

analysmetoden ha påverkat studien negativt. Forskarens bakgrund och erfarenhet är viktiga att 
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ta med i beaktande vid diskussion av trovärdigheten i en innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Studien utfördes av endast en person. Detta resulterar i att analys och resultat baseras på en 

persons funderingar och tankar. Positivt för en studies tillförlitlighet är att analysprocessen 

granskas av exempelvis en medforskare (DePoy & Gitlin, 1999). Då ingen medforskare fanns 

kunde detta inte utföras, vilket påverkar trovärdigheten på studien. Dessutom saknas det 

forskning kring ämnet vilket gör att det exempelvis är svårt att skapa extern validitet, dvs se 

hur väl resultatet överensstämmer med existerande kunskap (Denscombe, 2000). Den fakta 

som trots allt hittats kring hur artros i händerna ger konsekvenser i aktivitet, verkar dock leda i 

samma riktning som denna studies resultat.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Författaren ansåg att resultatet svarade på syftet och visade på att artros i händerna gav olika 

konsekvenser i vardagliga aktiviteter för kvinnorna.  

 

Möjligheten att få fram specifikt vilka konsekvenser artros gav i vardagen försvårades av det 

faktum att artros är en så pass långsamt fortskridande sjukdom. Deltagarna menade att deras 

besvär hade förekommit mycket längre än den tid de haft diagnos. Människor med 

handproblem tenderar nämligen att avvakta förhållandevis länge med att söka för sina besvär 

(Myers et al., 2007). Detta gjorde att två av tre deltagare var så vana vid sin sjukdom att de 

hade svårt att reflektera över den. Dessutom påpekades att åldern har en lugnande effekt och 

att kravet på livet (händerna) inte var lika stort längre. Reflektion skedde över vilket resultatet 

hade blivit om deltagarna hade varit i alla fall tio år yngre. Enligt deltagarna förändras 

livsrytmen en hel del mellan 50 och 60 år. 

 

Vid analysen av resultatet reflekterades över hur upplevelsen av vardagen sett ut om 

kvinnorna inte haft sina män. Alla påpekade att de hade svårt med en hel del aktiviteter i 

skötseln av hushållet, men hävdade att det spelade inte någon roll för ”gubben kan gott hjälpa 

till lite”. Hur hade resultatet blivit om det varit ensamstående kvinnor? Kanske hade 

konsekvenserna i vardaglig aktivitet blivit tydligare om det inte alltid funnits två extra friska 

händer till hands. Ensamstående kvinnor med artros i händerna skulle kanske lida mer av sin 

artros än kvinnorna i studien. Behovet av hjälpmedel och de tips och råd en arbetsterapeut kan 

ge borde i alla fall vara större. Exempelvis talades det om problemen vid öppnandet av olika 
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förpackningar och hur männen i varierande grad fick rycka in vid dessa tillfällen. 

Arbetsterapeuten har kunskap om många olika hjälpmedel och strategier för att hantera dessa 

problem, vilket skulle kunna vara av nytta för någon som måste klara sig själv. 

 

Överhuvudtaget visade resultatet på ett litet användande av hjälpmedel, i alla fall ur en 

arbetsterapeuts synvinkel. Känslan är att informationen kanske har brustit eller så har 

deltagarna inte insett vilken hjälp som finns att få. Studien tyder på att det är en grupp i 

samhället där en arbetsterapeut skulle kunna göra en insats med hjälp av framförallt strategier 

men även med hjälpmedel. Detta skulle kunna förebygga att leder blir sämre för snabbt samt 

förebygga att leder smärtar i onödan pga att aktiviteter inte utförs på det mest skonsamma 

sättet. 

 

Artros beskrevs genomgående som att det egentligen inte var en så allvarlig sjukdom. Alla 

deltagarna kände att deras problem i vardagliga aktiviteter var förhållandevis ringa i 

jämförelse med annat som kan drabba en person. Denna syn på handproblem verkar stärkas 

även i andra studier (Dziedzic et al., 2007). Funderingar uppkom här om hur personer med en 

annan livssyn kunde ha svarat. För en person som inte tar livet med sådan ro som studiens 

deltagare kunde beskrivningen av konsekvenser i vardagen ha varit annorlunda. Enligt en 

studie gjord av Slatkowsky-Christensen, Mowinckel och Loge (2007) skattade personer med 

artros i händerna sin mentala hälsa som sämre än genomsnittet. Återigen kom funderingar upp 

på hur det varit att intervjua ensamstående. En sjukdom, må vara en lindrig sådan, som 

hämmar i princip i de flesta aktiviteter som företas under en dag bör rimligtvis ge en psykisk 

påverkan. Personen lär åtminstone inte vara oberörd. 

 

Då resultatet var färdigställt anades ett samband i att konsekvenserna i vardaglig aktivitet gick 

att härleda till påverkan inom alla de subkategorier som styr en människas aktivitetsmönster, 

såsom det beskrivs av Model of Human Occupation. Kategorierna är för person; viljesystem 

(intressen, värderingar, tro på sig själv som person), vänjandesystem (vanor, roller etc), 

utförandekapacitet (objektiv fysisk/mental kapacitet och subjektiv syn på denna). 

Subkategorier för miljö är social och fysisk miljö. För aktivitet är subkategorierna delaktighet, 

aktivitetsutförande och förmåga (motorisk, process och kommunikation/interaktion) 

(Kielhofner, 2002). Kvinnorna berättade just om hur de hade förändrat sin syn på sig själv, 

hur de ändrat rutiner, hämmades i umgänget med den sociala miljön och förlorade delaktighet 
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i olika aktiviteter. Att alla subkategorier påverkades av artros kan stärka teorin om att det är 

en sjukdom som ger en betydande inverkan på möjligheten till att vara aktiv i vardagen. 

 

5.3 Konklusion 

Artros i händerna ger många konsekvenser i vardagen. Då det drabbar främst kvinnor som 

(fortfarande) i stor utsträckning utför aktiviteter som kräver mycket finmotorik, såsom 

exempelvis hushållsarbete, är det en diagnos att ta på allvar. Inverkan på möjligheten att vara 

aktiv i sin vardag är omfattande men inte överväldigande. Ofta har det nya hälsotillståndet 

accepterats, mer eller mindre smärtfritt, och lösningar för att kunna vara aktiv utvecklats 

efterhand som sjukdomen smugit sig på. Författaren ser dock att det finns mycket som skulle 

kunna göras för denna patientgrupp. Dels genom bättre information om diagnosen i tidigt 

stadium, dels genom tips och råd för att bättre hantera de konsekvenser som uppkommer i 

vardagen. En reflektion är att arbetsterapi skulle kunna vara den här gruppen till hjälp vilket 

även bekräftas av Towheeds (2005) artikelstudie. Ytterligare och fördjupad forskning på 

området är befogad.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide   

 

När började dina besvär av artros? 

Hur påverkar artros din vardag?  

Beskriv en typisk dag under veckan. 

Hur känner du inför en typisk dag, (är den tillfredställande)?  

Vad är det viktigaste du får ut av dina dagliga aktiviteter? 

Kan du beskriva på vilket sätt du är nöjd/inte nöjd med det sätt du utför arbete/utövar din 

dagliga aktivitet?  

Hur mkt tid tar/tog lägger/la du på ditt arbete, (hur förändrades din arbetsförmåga när du 

började få besvär av artros)?  

Är det något utöver arbete/daglig aktivitet som upptar mkt tid såsom fritidsintressen etc?  

Vad är viktigast för dig att kunna utföra i dina dagliga rutiner?  

Hur har rutinerna varit annorlunda tidigare (innan artros) än hur de är idag? 

Finns det något i ditt boende som påverkar din möjlighet till att vara aktiv (positivt/negativt) 

och i så fall vad? 

Hur väl känner du att din omgivning/familj etc ställer upp om du behöver hjälp med något? 

Om arbetande: frågan ovan även angående arbetsplatsen. 

Vad gör du huvudsakligen för att koppla av eller för att få rekreation? 

Upplever du att du har tillräckligt med tid att göra de saker du tycker om att göra? 

(- Om inte, varför?) 

När du möter hinder eller svårigheter, hur hanterar du dem? 

Har du alltid hanterat svårigheter på samma sätt? 

Finns det något annat i ditt liv, utöver artrosen, som påverkat dina möjligheter att vara aktiv, 

och i så fall hur? 

Hur ser du på framtiden? 

Är det något annat du vill tillägga? 
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