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Sammanfattning 
En traumatisk handskada kan påverka aktivitetsutförandet av vardagens sysslor och hindra 
utförandet av meningsfulla aktiviteter. Syftet var att beskriva personers upplevelse av att 
drabbas av en traumatisk handskada och dess konsekvenser för utförandet av meningsfulla 
aktiviteter. Studien genomfördes genom kvalitativ metod med intervjuer med nio deltagare. 
Intervjuerna spelades in, transkriberades och en innehållsanalys genomfördes. Studiens 
resultat består av fyra kategorier: Nedsatt handfunktion och påverkan på aktivitetsutförandet, 
känslor i vardagen, strategier och rehabiliteringens betydelse. Kategorin nedsatt handfunktion 
och påverkan på aktivitetsutförandet beskriver smärta, nedsatt känsel, greppförmåga och 
finmotorik och hur det påverkar aktivitetsutförandet. Kategorin känslor i vardagen, beskriver 
bland annat frustration, isolering, oro/ovisshet och hur detta påverkar den nya livssituationen 
som de befinner sig i. Kategorin strategier belyser hur den drabbade använder anpassning av 
aktivitet, stöd från omgivningen men även acceptans, envishet och tålamod för utförandet av 
meningsfulla aktiviteter. Rehabiliteringens betydelse beskriver hur bemötande, träning och 
anpassning av rehabiliteringen är viktiga aspekter för återgång till utförandet av meningsfulla 
aktiviteter. Slutsatsen är att en handskada ger konsekvenser för aktivitetsutförandet på många 
olika plan. Motivation är en stor drivkraft för den drabbade och det är viktigt att nå acceptans 
för sin skada, för att kunna utforma nya strategier i utförandet av meningsfulla aktiviteter.  
 
Nyckelord: Arbetsterapi, rehabilitering, aktivitetsutförande, dagliga aktiviteter och 
handfunktion 
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ABSTRACT  

A traumatic hand injury often includes a combination of injured structures where nerves, 
tendons, blood vessels and bone can be affected. Such an injury can affect the occupational 
performance of everyday activities, which can lead to the prevention of meaningful activities. 
The purpose of this study was to describe individuals’ experiences of a traumatic hand injury 
and its consequences for performance of meaningful activities. The study was conducted 
using a qualitative method, with interviews with nine participants. The interviews were 
recorded, transcribed and content analysis was performed. The results of the study were 
presented as four themes: impaired hand function and impact on occupational performance, 
emotions in everyday life, strategies, and the importance of rehabilitation. Impaired hand 
function and impact on occupational performance involved pain, reduced sensation, strength 
and how it affected occupational performance. In the category of emotions in everyday life, 
participants described their feelings and thoughts after the injury and how these 
feelings/thoughts affected and influenced their new situation. The category of strategies 
highlighted how the participants used adaptation of activity, support from the community, but 
also acceptance, persistence and patience to assist them with the execution of meaningful 
activities. The category of the importance of rehabilitation described how treatment, training 
and adaptation of rehabilitation were important aspects for the return to performance of 
meaningful activities. The conclusion was that a hand injury has consequences for 
occupational performance on many different levels. Motivation is of importance and it is 
essential to reach acceptance of the injury in order to formulate new strategies for performing 
meaningful activities. 
 
Key words: occupational therapy, rehabilitation, hand function, occupational performance 
and	  daily	  activities.	  	  
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1.	  Inledning	  	  
Handen har stor betydelse i vardagen för människan eftersom den är involverad i många 
vardagliga aktiviteter som vi utför. Handen kan även ses som en ett sinnesorgan som 
förmedlar information till och från omvärlden och har lika stor betydelse som ögat och örat 
(Dahlin, 2007). Händerna möjliggör självständighet både i de dagliga aktiviteterna, på arbetet, 
vid våra fritidssysslor och i sociala sammanhang (Hannah, 2011). Vi styr händerna genom 
viljan och från hjärnans motoriska centra skickas nervsignaler till musklerna i armar och 
händer som gör att den tänka rörelsen kan utföras. En frisk hand är ofta mycket kraftfull och 
kan utföra mycket komplexa precisionsrörelser som möjliggör aktiviteter av olika slag 
(Lundborg & Björkman, 2015). Känseln är en viktig del av handfunktionen som hjälper 
händerna att registrera intryck från omvärlden och möjliggör att vi kan utforska omgivningen. 
Händerna tar upp intryck från omgivningen som ger oss information om hur saker är 
utformade (Lundborg, 1992). Även i kommunikation mellan människor har händerna stor 
betydelse. Vi hälsar på varandra genom ett handslag och vi visar kärlek genom beröring och 
med hjälp av kroppsspråkets rörelser kan en människa göra sig förstådd utan att använda ord 
(Lundborg & Björkman, 2015).  
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2. Bakgrund 

2.1 Traumatisk handskada 
Begreppet trauma kan definieras som att en person skadar sig på grund av yttre våld. Detta 
kan vara allt ifrån skrapsår och skärsår till mer genomgripande skador som exempelvis kan 
uppkomma vid en trafikolycka, cykelskador eller arbetsolyckor och brännskador (Lindsten & 
Ivarsson, 2013). Trauma beskrivs också vara ett av de hälsotillstånd som kan leda till 
långvarig sjukfrånvaro och komplicerade funktionsnedsättningar, vilket utgör en stor kostnad 
för samhället (Landstinget i Uppsala län, 2010). En traumatisk handskada kan beskrivas som 
en kombinerad skada där nerver, senor, kärl och skelett kan bli påverkade (Axelsson & 
Fridén, 2005; Kingston, Judd & Gray, 2015). Majoriteten av de personer som drabbas av en 
traumatisk handskada är män och oftast uppstår dessa skador i samband med fritidsaktiviteter 
(Dahlin, 2007). 
 
Vidare i studien kommer traumatisk handskada enbart benämnas som handskada. Följande 
handskador kommer att beskrivas: sen-, nerv-, skelett- och mjukdelsskador. 
 

2.1.1 Senskador 
En senskada kan oftast uppkomma vid skada av en såg, kniv, borrmaskin eller vassa föremål 
som skadar senan eller senskidan i hand eller fingrar. Om såret blir så pass djup att senan 
skärs av leder det till att personen får rörelse- och kraftförlust genom att motoriken i handen 
påverkas. Senskador kan både drabba flexor- och extenstorsenorna. Där skada på 
flexorsenorna utgör mer omfattande problematik än skada på externsorsenorna eftersom 
flexorsenan ligger i trängre skida som därmed försvårar glidförmågan (Runnquist, Cederlund 
& Sollerman, 1992).  
 

2.1.2 Nervskador 
I händerna finns det nerver som både förmedlar impulser från händerna till hjärnan, afferenta 
nerver, och från hjärnan till händerna, efferenta nerver. När nerverna i handen skadas kan 
detta leda till sensoriska och motoriska bortfall. Dessa skador uppkommer vanligen vid ett 
skärsår i handen och beroende på vilken nerv i handen som skadas blir omfattningen av 
handskadan olika, vilket i sin tur påverkar vilka konsekvenser som personen får i 
funktionsförmåga. Oftast är det N medianus som påverkas då denna ligger mest ytligt i 
handen. Detta är den största nerven i handen som omfattar 95 procent av handens sensorik 
som innefattar känseln i tummen, pek-, lång- och halva ringfingret. Att ha känsel i dessa 
fingrar är viktigt för tummens positionering mot handens andra fingrar som i sin tur utgör 
greppförmågan (opposition). En annan nerv som löper i handen är N ulnaris som i huvudsak 
är en motorisk nerv som styr handens muskulatur och känsel i lill- och halva ringfingret. 
Läkningstiden på en nervskada räknas vanligtvis i år på grund av att nerverna läker väldigt 
långsamt. Utväxthastigheten efter en nervskada beräknas till en mm/dygn (Runnquist et al, 
1992; Axelsson & Fridén, 2005; Pettersson, 2010). 
 

2.1.3 Skelettskada 
En skelettskada innebär frakturer som kan drabba skelettets alla delar. Dessa kan vara olika 
omfattande beroende på skadan. Om frakturen är instabil eller om frakturläget inte är 
acceptabelt kan det vara nödvändigt med operation. Även små frakturer i fingerlederna kan ge 
stora komplikationer för aktivitetsförmågan på grund av försämrad handfunktion (Lundborg 
& Björkman, 2015).  
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2.1.4 Mjukdelsskada 
En skada av mjukdelarna i handen kan t ex innebära ledskador. Dessa förekommer ofta 
genom stukning av handled eller fingerleder som uppkommer i samband med fritids-, idrotts- 
och arbetsskador. I vanliga fall är dessa självläkande på grund av att ledens ligamentstruktur 
fortfarande är intakt och därmed finns ingen risk för luxation. Vid större ligamentskador finns 
det risk att leden luxerar vilket då kräver en sluten reposition för att leden ska återgå till 
normalt läge. Vid omfattande stukningar kan det krävas immobilisering följt av 
rehabiliterande insatser (Lundborg & Björkman, 2015; Runnquist et al, 1992). 
 

2.2 Meningsfulla aktiviteter 
Kielhofner (2012) menar att människans aktivitet kan delas in i tre områden, produktivitet/ 
arbete, fritid och aktiviteter i dagliga livet. Produktivitet innebär obetalda eller/och betalda 
tjänster eller produkter som kan förmedlas till andra. Kielhofner menar även att produktivitet 
kan innebära aktiviteter som kan förbättra personen prestationer till exempel studier, 
praktikantarbete eller träning. Fritid definieras enligt Kielhofner som aktiviteter som vi utför 
för vår egen skull som ger oss tillfredställelse. Det är viktigt att individen själv får välja vilka 
aktiviteter som hon eller han vill utföra på sin fritid för att aktiviteten ska upplevas 
meningsfull. Christiansen & Townsend (2004) beskriver att det finns en skillnad mellan fritid 
och fri tid, där fri tid är en aktivitet som infaller då det finns tid över och behöver därför inte 
alltid upplevas som meningsfulla och roliga. Kielhofner (2012) beskriver att aktiviteter i 
dagliga livet innefattar sysslor som vi utför för att ta hand om oss själva. Detta kan till 
exempel vara att sköta sin personliga hygien, laga mat och städa. 
 
Meningsfulla aktiviteter upplevs subjektivt och ska vara betydelsefulla för individen, vilket 
innebär att det bara är personen själv som kan avgöra vilka aktiviteter som är meningsfulla. 
Aktiviteten ska uppfylla ett syfte i relation till personens sätt att vara och därmed främja 
välbefinnande och hälsa (Fristedt, 2013; Thomas, 2012). Meningsfulla aktiviteter kan 
innefatta allt ifrån vardagssysslor som till exempel laga mat och klä på sig, till att kunna utöva 
sina stora passioner i livet som fritidsintressen eller arbete. Detta stärker även Kroksmark 
(2014) som beskriver att aktiviteter som räknas till meningsfulla både kan ge glädje och 
energi. Även vardagliga aktiviteter som skapar balans kan räknas som meningsfulla, vilket 
kan innebära vardagliga måsten i form av matlagning och städning. 
 
När vissa aktiviteter är mer betydelsefulla utvecklar människan ett intressemönster som 
innebär att de väljer att engagera sig i vissa aktiviteter före andra, vilket skapar en rutin i 
människans vardag (Kielhofner, 2012). Kielhofner använder begreppet viljekraft som grundar 
sig i uppfattningen om den egna förmågan, personens värderingar och intressen. Han menar 
på att viljekraften har stor inverkan på människans aktivitetsutförande genom att den vägleder 
och styr människans val av aktiviteter. Viljekraften består av tankar och känslor som rör 
individen och omvärlden. Dessa spelar också stor roll för hur människan upplever och tolkar 
aktiviteten, utförandet av den samt hur människan ser på sig själv och omgivningen. 
Motivation och vilja är någonting som måste finnas hos människan för att aktiviteterna ska 
kännas meningsfulla, därför är det viktigt att personen känner sig delaktig i utförandet. 
Delaktighet omfattar att personen är engagerad i sin livssituation och även detta är en 
subjektiv upplevelse för individen, vilket menas att det är personen själv som upplever när 
den är delaktig (Kielhofner, 2012; Fristedt, 2013; WHO, 2001).  
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Begreppet meningsfulla aktiviteter har diskuterats inom arbetsterapi och beskrivs enligt 
Kroksmark (2014) ha stor betydelse för att personen ska känna en känsla av sammanhang och 
därmed uppleva hälsa och välbefinnande. Arbetsterapeuternas mål är att analysera vilka 
aktiviteter som upplevs meningsfulla för personen för att sedan använda detta som ett verktyg 
vid interventionen. Genom meningsfulla aktiviteter kommer personen engagera sig mer och 
komma närmre sitt mål, eftersom att det finns motivation till att utföra aktiviteten (Thomas, 
2012). Som arbetsterapeuter är det viktigt att arbeta klientcentrerat för att förstå vad som är 
viktigt för patienten och göra patienten delaktig i behandlingen genom att föra en dialog kring 
vilka mål patienten vill uppnå (Cotts, 2014). 

2.3 Konsekvenser i aktivitetsutförandet efter en traumatisk handskada  
När en individ drabbas av en traumatisk handskada kan det påverka hela vardagen. 
Komplicerade precisionsrörelser som vi utför i vardagliga göromål i form av till exempel låsa 
upp en dörr, knyta skor, knäppa en knapp eller skriva ett brev kan vara saker som är mycket 
svåra att utföra även vid en mindre handskada (Lundborg, 1992). Andra sysslor som kan bli 
svåra att utföra kan till exempel vara att bära matkassar, hålla verktyg, öppna burkar och lyfta 
föremål över midjehöjd. Det beskrivs också att de drabbade personerna upplever att det tar 
längre tid vid utförandet (Kingston, Tanner & Gray, 2010). När en person drabbas av en 
handskada kan även konsekvenser uppkomma gällande personens ekonomi i form av 
försörjning eftersom personen tvingas vara sjukskriven och kanske inte kan återgå till sitt 
tidigare arbete (Lundborg & Björkman, 2015). 
 
En handskada kan påverka både fysiska och psykosociala aspekter av en persons liv 
(Lundborg, 1992; Cederlund, 2013; Hannah, 2011). Forskning inom handrehabilitering har 
dominerats av utvärdering av de fysiska aspekter av handskada så som rörlighet, smärta och 
styrka. Dock har forskning inom området visat på att det krävs mer fokus på känslomässiga 
funktioner, aktivitet, delaktighet och miljöfaktorer för att få en kunskap om individens hälsa 
och behov (Cotts, 2014; Kus, Van de Ven-Stevens, Coenen, Berno, Kollerits, & Cieza, 2011; 
Winthrop, Kasch, Aaron, & Stegink-Jansen, 2011). De personer som drabbas av en handskada 
och som får försämrad känsel, får en begränsning i att kunna reglera handens greppstyrka, 
förmågan att identifiera ytor och föremål som handen berör samt försämrad koordination 
(Lundborg & Björkman, 2015). Även känslighet för olika temperaturer kan förekomma vid en 
handskada och påverka personens vardagliga aktiviteter, arbetsförmåga, fritid och livskvalité. 
Detta kan innebära att personen har händerna i sina fickor för att hålla dem varma vilket 
betyder att händerna inte blir involverade i aktiviteterna. När aktiviteterna inte kan 
genomföras på samma sätt som innan kan det resultera i att livskvaliteten blir påverkad 
negativt (Carlsson, Rosén & Dahlin, 2010).  
 
När muskler och nerver skadas leder det till nedsatt rörelseomfång och gripkraft eftersom 
förmågan att böja och sträcka fingrarnas leder försämras. Det kan även förekomma 
förändringar i ledkapsel, ledbrosk och ligament genom att dessa inte längre är intakta, vilket 
påverkar den normala rörligheten. Ofta uppkommer rörelseinskränkning eller överbelastning 
sekundärt till handskadan i kring liggande områden utöver handen, så som i axel- och 
armbågsleden. Detta kan också påverka individens aktivitetsutförande i vardagen när det 
gäller till exempel påklädning, fritidssysslor och arbete (Lundborg, 1992; Kus, Van de Ven-
Stevens, Coenen, Berno, Kollerits, & Cieza, 2011). 
 
Vid en handskada kan olika typer av smärta uppkomma beroende på vilken typ av skada det 
är. Werner (2010) definierar smärta ”som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse 
förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada” (s. 14). Vidare menar Werner att 
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smärta alltid är subjektiv vilket innebär att ingen person tolkar eller upplever smärta på 
samma sätt. Beroende på individens tidigare upplevelser kring smärta, kommer smärtan tolkas 
olika. Smärta kan delas in i två grupper, akut- och långvarig smärta. Akut smärta hör samman 
med en vävnadsskada som uppkommer plötsligt och är temporär. Att kunna känna smärta är 
viktigt eftersom den fungerar som en varningssignal som påvisar hot mot vävnaden. Om en 
person inte känner smärta kan detta i sin tur leda till att personen skadar sig ytterligare då inte 
varningssignalerna fungerar. Den akuta smärtan kan uppkomma vid trauman, operativa 
ingrepp och invärtesmedicinska sjukdomar. Om smärtan kvarstår mer än tre- sex månader så 
betraktas den som långvarig smärta. I detta skede förlorar smärtan sin funktion som 
varningssignal eftersom smärtan mer eller mindre är konstant. Den långvariga smärtan är 
även svårare att bota och behandla. Vid en handskada bruka smärta uppkomma som både akut 
och långvarig samt kan den vara nociceptiv och/eller neurogen smärta (Werner, 2010; 
Runnquist, 1992). Nociceptiv smärta innebär att smärtan är klar och lätt att lokalisera. Den 
kan delas in i djup och ytlig, där den ytliga är knuten till huden som till exempel ett blåmärke 
och den djupa innebär att smärtan är kopplad till skelettmuskulatur, bindväv, ben och leder. 
Neurogen smärta är en strålande och diffus smärta som är svår att lokalisera och fastställa 
orsaken till. Ofta beror det på att en nerv är i kläm och därför skickas fel signaler ut i nerverna 
i kroppen (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2008). Konsekvenser av smärta kan innebära 
hinder för personen i vardagen som påverkar utförandet av olika aktiviteter. Det kan bland 
annat vara svårighet med hushållssysslor, eller med arbetet där personen kan ha svårt att 
utföra vissa delar av sina vanliga arbetsuppgifter (Linton, 2005). 
 
När en person drabbas av en handskada kan det även påverka psykosociala aspekter av livet, 
till exempel att personligheten förändras, nya roller och vanor intas och kontakten med 
omgivningen kan begränsas. Det kan leda till en negativ självkänsla och upplevelse av 
otillräcklighet. Personer i den drabbades omgivning kan påverkas av skadan där även deras 
roller och identitet kan förändras. (Lundborg, 1992; Cederlund, 2013; Hannah, 2011). I det 
tidiga stadiet av handskadans uppkomst kan den drabbade personen känna sig deprimerad och 
uppleva ångest vilket kan leda till nedsatt aktivitetsförmåga om personen väljer att avstå från 
aktiviteter och den sociala miljön. Detta tillstånd kan efter tre månader avta eftersom personen 
upplever en form av acceptans till sin skada, men för vissa personer kan ångesten kvarstå en 
längre tid vilket kräver mer psykosocial stöttning. (Gustafsson, Windahl & Blomberg, 2012). 
Den drabbade personen kan också uppleva en känsla av att inte vara nöjd med sitt liv eftersom 
de kan tvingas avstå från vissa aktiviteter och därmed inte känner sig tillfredsställd med 
utförandet av sina aktiviteter (Kingston et al, 2010).  

3. Syfte 
Syftet är att beskriva personers upplevelse av att drabbas av en traumatisk handskada och dess 
konsekvenser för utförandet av meningsfulla aktiviteter. 

4. Metod 
Utifrån studiens syfte valdes kvalitativ metod som innebär att studien lyfter fram personens 
egen berättelse av att drabbas av en handskada. Genom kvalitativ metod undersöks fenomen 
för att lyfta fram dess egenskaper av hur någonting är där huvudsyftet är att upptäcka eller få 
kännedom om olika mönster och aspekter (Olsson & Sörensen, 2011). Eftersom syftet var att 
belysa den drabbade personens perspektiv ansågs intervjuer vara det bästa sättet att inhämta 
data, vilket även Sörensen och Olsson (2011) stärker genom att beskriva att intervjuer är en 
metod att fånga undersökningspersonens värld. 
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4.1 Urval 
Urvalet till studien genomfördes med hjälp av maximalvariation, detta innebär intervjuer med 
olika deltagare för att belysa principer och teman som är giltiga trots betydande olikheter 
(SBU, 2010). För att få denna variation efterfrågades en bred urvalsgrupp som riktade sig till 
både män och kvinnor från 18 år. Henricson och Billhult (2012) menar på att om man 
efterfrågar variationsrika berättelser kan man ha en bred åldersgrupp som berör både män och 
kvinnor. Urvalet styr också att personerna har erfarenheter kring de fenomen man efterfrågar i 
sin studie, vilket i det här fallet var traumatisk handskada.  
 
För att avgränsa urvalet och hitta lämpliga deltagare i relation till syftet användes olika 
inklusionskriterier (Kristensson, 2014).  Inklusionskriterier till denna studie var att deltagarna 
skulle ha vårdats för en handskada på handkirurgisk klink samt att skadan inträffade för  2-10 
månader sedan. Deltagarna skulle inte vara sjukskrivna för annan åkomma samt kunna delta 
verbalt och tala svenska. 
 
Kontakt togs med handkirurgisk klinik där personalen fick ta del av studiens syfte och 
tillfrågades om de kunde hjälpa till med att hitta lämpliga deltagare. Detta skedde som nämnt 
ovan med hjälp av maximalvariation, där personalen på kliniken valde ut personer som 
motsvarade inklusionskriterierna för att få en bra variation för studien. Om de tillfrågade 
personerna var intresserade att delta fick de ta del av studies syfte och varför de hade blivit 
tillfrågade att delta via ett missivbrev, och de gav samtycke till att deras kontaktuppgifter 
lämnades ut. Därefter ringdes deltagarna upp via telefon för att avtala tid för att delta i 
studien. 13 personer visade intresse att delta i studien men efter samtal till dessa var det 
endast nio stycken som valde att delta. De som tackade nej till medverkan gjorde det på grund 
av tidsbrist. Av de nio som deltog var det två kvinnor och sju män. Åldern var mellan 24-65 
år och intervjuerna genomfördes (median) fyra månader efter skadan. I tabell 1 beskrivs 
vilken typ av skada de olika deltagarna har samt hur lång tid som gått efter skadan inträffade. 
Vissa deltagare har en kombinerad handskada.  
 
 
 
 
Tabell 1. Översikt av deltagare och skada. 

Deltagare Typ av skada  Intervju antal månader 
efter skada 

A Fraktur och luxation 7 månader 
B Nerv- och senskada 2 månader 
C Öppna luxationer  8 månader 
D Luxation, nervskada, fraktur 3 månader 
E Nervskada 4 månader 
F Amputationsskada 7 månader 
G Nerv- och senskada 7 månader 
H Senskada 2 månader 
I Sen- och nervskada, fraktur, amputation 3 månader 
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4.2 Datainsamlingen  
Vid telefonkontakten bestämdes tid och plats för en intervju med enskilda deltagare. 
Intervjuerna planerades att ta 30-45 minuter. Eftersom deltagarna befann sig på olika platser i 
Sverige bestämdes intervjuer både via face-to-face och telefon. Intervjuformen som användes 
var semistrukturerad intervju med stöd av en intervjuguide, (se Bilaga 1), för att inte bli så 
styrda av fasta frågor som påverkar samtalet. Detta blir ett flexibelt sätt eftersom 
intervjuguiden består av öppna frågor och frågeområden som fungerar som ett stöd 
(Danielson, 2012). Frågeområdena i studien bestod av; vad som hände, hur livet var innan 
skadan, hur livet är nu och framtiden. Dessa områden valdes för att ge en bred kartläggning 
över deltagarens situation över tid samt för att fånga in den subjektiva upplevelsen av att 
drabbas av en handskada och konsekvenser för utförandet av meningsfulla aktiviteter. Under 
frågeområdena hur livet såg ut innan skadan och hur livet är nu konstruerades frågor utifrån 
aktivitetsområdena produktivitet, aktiviteter i dagliga livet och fritid (Kielhofner, 2012). 
Under frågeområdet vad som hände var det en inledande och öppen fråga och därefter styrdes 
samtalet in på rehabiliteringsprocessen samt om den har varit betydelsefull för deltagaren. 
Fokus för sista frågeområdet, framtiden, var att knyta ihop intervjun och lyfta deltagarens 
erfarenhet gällande att komma tillbaka till arbetet eller andra meningsfulla aktiviteter i 
vardagen. Intervjuguiden fungerade som ett stöd för att säkerställa att alla delar kom med i 
intervju men den följdes inte strikt uppifrån och ner, vilket bidrog till ett mer naturligt samtal 
(Danielson, 2012). Intervjun började alltid med en inledande fråga där deltagaren tillfrågades 
att berätta lite kort om sig själv som sedan övergick till vad som hände då skadan inträffade.  
Den första intervjun som gjordes var tänkt som en pilotintervju för att pröva intervjuguidens 
omfång. Eftersom intervjun gick som planerat och intervjuguiden inte behövde justeras valdes 
denna intervju att inräknas i studien.  
 
Tre intervjuer gjordes via telefon och då var det endast en intervjuare. De resterande sex 
intervjuerna gjordes i ett möte med deltagaren på en plats som deltagaren bestämt och kunde 
vara på både fik och bibliotek. Målet var att skapa en naturlig miljö som inte upplevs pressad 
för deltagaren (Widerberg, 2002). Vid dessa möten deltog två intervjuare. Intervjuerna tog 
mellan 30 minuter till en timme. Det var två intervjuer som var närmare en timme, fyra 
stycken som var runt 45 minuter och slutligen tre som var 30 minuter. Vid intervjuerna 
spelades samtalen in med godkännande från varje deltagare i början av intervjun. Att spela in 
samtalen är bra för att inte behöva skriva anteckningar under intervjun och intervjuaren kan 
där med fokusera fullt ut på vad deltagarna säger (Kvale & Brinkman, 2014; Widerberg, 
2002). 
 

4.3 Analys  
Materialet delades upp där en intervjuare fick transkribera fyra intervjuer och den andra fem. 
Transkriberingarna skrevs ut ordagrant för att sedan analyseras. Analysen gjordes genom 
innehållsanalys vilket innebär att meningsbärande enheter plockas ut och kodas. 
Meningsbärande enheterna ska ha ett gemensamt budskap och därmed bilda en kategori 
(Danielson, 2012). Första steget i analysprocessen var att få ett helhetsintryck av materialet 
och detta gjordes genom att varje text lästes tre gånger för att granskaren skulle kunna sätta 
sig in i materialet. Steg två i analysprocessen innebar att hitta meningsbärande enheter i 
materialet vilket gjordes genom färgmarkeringar för att enkelt kunna urskilja de olika 
meningsbärande enheterna i texten. Steg tre var sedan att avskilja de olika enheterna för att 
kunna koda och till sist bilda kategorier. Detta gjordes genom att sammanställa de 
meningsbärande enheterna i en tabell för att få en tydlig översikt av det som tagits fram från 
texten. Författarna började med att analysera hälften var av materialet. Därefter bytte 
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författarna material med varandra för att göra en analys av den andras material och för att 
granska om liknande enheter valts ut. Ansåg den andra författaren att enheter saknades i 
texten lades detta till. Sista steget i analysprocessen var att sammanfatta betydelsen av data 
och detta gjordes genom en sammanställning tillsammans av allt material för att hitta 
gemensamma kategorier (Danielson, 2012). 
 
Tabell 2. Översikt av analysprocessen. 
Meningsbärande enheter Kod Kategori 
”Man är ju fortfarande stel i 
handleden. Man har inte samma 
rörlighet och det blir ju ganska 
svullet. Det blir kallt och jag fryser 
väldigt lätt om fingret.” (F)  

Stelhet, smärta, svullnad Nedsatt handfunktion och påverkan 
på aktivitetsutförandet 

”…det är mycket som snurrar i 
skallen när man inte vet när allting 
är klart. Sen känns det lite 
vemodigt att inte riktigt veta vart 
man kommer hamna. Men man får 
ta det som det är. Skadan är skedd 
och man får utgå därifrån. Det 
finns inte så mycket mer att göra åt 
det.” (G) 
 

Känslor, oro för framtiden Känslor i vardagen  

”Jag fick köpa jeans med 
dragkedja förr hade jag knappar i 
jeansen men det kunde man inte 
göra med en hand.” (A) 
 

Kompenserande strategier, nya 
tillvägagångssätt 

Strategier 

”…rehabilitering och 
rehabilitering. Det är ju bara att 
sitta och vicka lite. Det ger väl 
egentligen inte så mycket. Jag har 
ju försökt varje morgon, tittar på 
fingret och säger: ja du rör dig inte 
idag heller. Det hade jag 
egentligen inte behövt 
rehabilitering till att veta och 
göra.” (H)  

Träning, övningar Rehabiliteringens betydelse  

4.4 Etiska	  aspekter  
Vid forskning är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter. De etiska aspekterna omfattar 
respekt mot personer som deltar i forskningen, göra gott och rättvisa, dessa har i syfte att bilda 
en ram för att kunna ge stöttning för att undvika att etiska problem uppstår (Kjellström, 2012). 
För att ta hänsyn till dessa samt att upprätthålla offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
delades först ett missivbrev ut till potentiella deltagare av arbetsterapeuter på en handkirurgisk 
klinik. Lagen omfattar bland annat bestämmelser gällande tystnadsplikt samt utelämnande av 
personliga uppgifter. I missivbrevet fick deltagarna information om varför de blivit utvalda, 
studiens syfte samt att deltagandet är konfidentiellt och att det endast är författarna av denna 
studie samt handledaren som är de enda som kommer ta del av deras identitet. Det framgick 
också i missivbrevet att deltagarna har möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst utan 
att det blir några negativa konsekvenser för eventuell pågående behandling. I brevet framkom 
det också att deltagarna skulle bli kontaktade för ett muntligt samtycke att delta och avtala tid 
och plats för en intervju. Vid intervjuerna fick även deltagarna godkänna samtycke för 
inspelning av samtalet och det framgick att ingen förutom författarna kommer lyssna på 
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materialet. Det inspelade materialet fördes över till datorn och delades på USB-minne som 
inga obehöriga hade tillgång till. Vid utskrift av transkriberingarna avidentifierades 
deltagarnas namn genom att de byttes ut till påhittade namn vilket avidentifierar personerna 
vid citering i resultatet. Detta styrs av personuppgiftslagen (1998:204) som innebär att den 
intervjuade personen ska respekteras och har rätt att behålla sin integritet vid behandling av 
deras personuppgifter (Henricson, 2012; Olsson & Sörensen, 2011; Kjellström, 2012). 

5. Resultat 
Resultatet beskrivs genom fyra olika kategorier som belyser upplevelsen av att drabbas av en 
handskada och dess konsekvenser för utförandet av meningsfulla aktiviteter: nedsatt 
handfunktion och påverkan på aktivitetsutförandet; känslor i vardagen; strategier; och 
rehabiliteringens betydelse.  

5.1 Nedsatt handfunktion och påverkan på aktivitetsutförandet 
Denna kategori innefattar deltagarnas fysiska förhållande till att ha drabbats av en handskada 
och vilka konsekvenser det kan ha i vardagen. Deltagarna nämner att det har mycket smärta 
och nedsatt handfunktion i form av nedsatt känsel, greppförmåga och finmotorik. De menar 
att på grund av nedsatt handfunktion har de inte längre samma aktivitetsutförande som innan 
skadan. 
 
”Det är svårt att ta i saker, jag måste tänka hela tiden” (E) 
 
Det vardagliga görandet blir förändrat och små saker som att klä på sig på morgonen till att 
greppa ett glas vatten kan hindras av nedsatt handfunktion. Deltagarna beskriver att saker som 
de förut gjort på rutin nu kräver mer koncentration och planering hur de använder handen för 
att de ska kunna utföra vissa aktiviteter.  
 
”Det är svårt att äta, svårt att hålla gaffel och försöka skära köttet då det är lite segt. Man 
har ju inte den där kraften” (A) 
 
Deltagarna beskriver att smärtan är som störst i början av skadan. För att kunna hantera 
smärtan behöver de ta mycket mediciner, men trots detta är det svårt för dem att utföra några 
aktiviteter över huvud taget. I och med att läkningsprocessen gått framåt har smärtan avtagit 
men deltagarna beskriver att de fortfarande kan känna smärta vid temperaturskillnader. 
Smärtan och stelheten kan öka när det är kallt ute och när de sedan kommer in i värmen gör 
det ont på grund av det istället.  
 
”Man är ju fortfarande stel i handleden. Man har inte samma rörlighet och det blir ju ganska 
svullet. Det blir kallt och jag fryser väldigt lätt om fingret.” (F) 
 
En annan fysisk konsekvens som påverkar utförandet av meningsfulla aktiviteter är nedsatt 
känsel. Deltagarna beskriver att de har svårt att känna skillnad på föremål utan att se vad de 
tar på.  
 
”Att göra en fläta i håret är idag nästan omöjligt, för det är ju liksom redan krokiga och 
känseln är ju inte där så det är svårt att veta var du har ena tåten efter den andra.” (C) 
 
Temperaturskillnaderna kan även påverka deltagarna eftersom de kan ha svårt att känna om 
handen är kall eller varm. Detta innebär en konstant vaksamhet i form av att de måste känna 
med den andra handen för att kolla om de till exempel behöver ta på sig en handske.  
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”Det känns som om jag ska frysa hela tiden, så jag måste känna hela tiden så jag är varm om 
fingertopparna” (E) 
 

5.2 Känslor i vardagen 
Denna kategori lyfter att deltagarna upplever mycket känslor i vardagen efter en handskada 
och hur det påverkar utförandet av meningsfulla aktiviteter. 
 
”Man kan må lite psykiskt dåligt ibland då man inte klarar av vissa grejer som är van vid.” 
(A) 
 
Deltagarna upplever en frustration över att inte kunna utföra de aktiviteter som de tidigare 
kunnat göra. Efter handskadan upplevs det mesta som ett hinder. Denna frustration kan sedan 
i sin tur leda till att deltagarna avstår från att göra tidigare aktiviteter. Många beskriver att de 
känner sig isolerade och att den sociala miljön påverkats till det sämre i och med handskadan. 
Deltagarna beskriver också att den sociala miljön har stor betydelse i vardagen, speciellt när 
de är sjukskrivna och känner sig rastlösa.  
 
”Man blir ju påverkad att det inte är som vanligt. Det är ju aktiviteter jag inte vill följa med 
på. Då känner man ju att man blir lite isolerad.” (F) 
 
Flera av deltagarna beskriver också att de upplever en oro inför framtiden eftersom de inte vet 
vart de kommer vara inom några år. Ovissheten över om de ens kommer kunna arbeta, vilka 
yrken som kan passa deras funktionsförmåga samt hur återställda i handen de någonsin 
kommer kunna bli.  
 
”…det är mycket som snurrar i skallen när man inte vet när allting är klart. Sen känns det lite 
vemodigt att inte riktigt veta vart man kommer hamna. Men man får ta det som det är. Skadan 
är skedd och man får utgå därifrån. Det finns inte så mycket mer att göra åt det.” (G) 
 
Direkt efter skadan var det många av deltagarna som upplevde att de mådde psykiskt dåligt 
vilket kunde visas i form av mardrömmar. Andra berättar också att de i början hade svårt att 
titta på sin skadade hand och prata om den.  
 
”Men nu är det inga problem med det, nu kan jag prata om det.. men hade jättesvårt med att 
göra det första månaderna, säga vad som hänt och så.. jag fick lite mardrömmar efter 
olyckan det fick jag.. mådde rätt dåligt över det då.” (A) 
 
Flera av deltagarna beskriver också upplevelsen av att känna sig handikappad. De menar på 
att de tror att omgivningen tittar på deras skadade hand och tycker att den ser konstigt ut. 
Därmed vill deltagarna inte visa upp sin skadade hand utan döljer den gärna för omgivningen.  
 
”Man kanske inte far och flänger med armarna hit och dit och pekar som jag gjorde tidigare. 
Utan när man pekar så kommer man på sig att man ser ut som en jävla krok och då drar man 
ju gärna in handen igen. För man vet ju att det ser jättekonstigt ut. Men folk kanske inte 
tycker det, men jag tror att folk tycker att det ser konstigt ut. Så jag visar det gärna inte.” (G) 
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5.3	  Strategier	  
Kategorin kring strategier omfattar nya tillvägagångssätt som deltagarna använder för att 
hantera sin nya situation i livet. Acceptans till det som har hänt upplever och beskriver 
deltagarna som av stor betydelse för att åter igen kunna utföra meningsfulla aktiviteter. Detta 
kan ses som en strategi till hur den drabbade personen ser till den nya livssituationen. Denna 
acceptans infinner sig oftast en tid efter att skadan skett när deltagarna haft möjlighet att 
bearbeta händelsen. Det går inte att ändra på vad som har hänt utan de måste utgå från nuet 
och jobba därifrån. Acceptansen är viktig för att inse att aktiviteter inte kan utföras på samma 
sätt som tidigare och det är först när personen accepterar detta som nya strategier kan börja 
utformas.  
 
”Nu har det gått så lång tid så nu vill jag bara lägga det här bakom mig och fortsätta som 
vanligt. Men det här är ju mitt vanliga nu, det är ju såhär det ser ut” (C) 
 
Efter en handskada berättar deltagarna om att de genomgått en stor omställning i vardagen där 
de både fått anpassa sina aktiviteter utifrån sin nya aktivitetsförmåga samt hittat nya 
strategier till att utföra det som är meningsfullt.  
 
”Jag fick köpa jeans med dragkedja, förr hade jag knappar i jeansen men det kunde man inte 
göra med en hand.” (A) 
 
I början menar deltagarna på att de gärna anpassar sig till att enbart använda den friska 
handen i aktiviteter och koppla bort den skadade, men efter en tid inser de vikten av att även 
involvera den handen. Detta innebär att deltagarna ofta lär sig nya tillvägagångsätt och knep 
för att utföra aktiviteten trots att handen inte har sin fulla kapacitet.  
 
”Men då är det så att jag tog disktrasan och virrade den runt och då gick det sedan att hålla i 
den serru” (B) 
 
En annan strategi för att kunna utföra sina meningsfulla aktiviteter deltagarna nämnde var 
stödet från omgivningen. Deltagare beskriver att de i början av sin handskada fått mycket 
stöttning av både familj och vänner vid utförandet av olika aktiviteter. Detta kan vara allt ifrån 
att få hjälp med att duscha till att laga mat och sköta hushållet. Ju längre tid som går desto 
lättare blir det att utföra aktiviteterna självständigt och stödet från omgivningen blir lite lika 
omfattande.  
 
”Första tiden då man gick med gips då var det mycket hjälp, jag kunde inte duscha så mina 
barn och fru fick hjälpa mig” (D) 
 
Även envishet är en viktig strategi för deltagarna. De beskriver hur de först själva försöker 
utföra aktiviteter som är svåra på grund av handskadan och ber sällan om hjälp eftersom de 
gärna vill kunna klara av det själv. Speciellt eftersom de tidigare klarat av att utföra 
aktiviteterna utan något hinder. Deltagarna menar också på att det är upp till dem själva att 
kämpa för att återställa sin handförmåga.  
 
”…han stod där och kollade på näven och sa att jag aldrig skulle kunna ta i en hammare 
igen. Det kommer jag visst det sa jag. Du pratar med en jävla tjurskalle och jag har inget val. 
Jag ska tillbaka. Läkaren gjorde vad han kunde och sen var resten upp till mig.” (H) 
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Deltagarna upplever att det endast var de själva som kunde avgöra hur pass bra de kan bli i 
handen. Läkarna har gjort sitt men i slutänden är det deltagarna själva som måste ha 
motivation och drivkraft till att kämpa för att komma tillbaka till vardagen och meningsfulla 
aktiviteter.  
 
”Så det var bara att ta tag i allt och göra så mycket jag kunde. För det är ju ändå sig själv 
man måste gå till. Vill man komma tillbaka eller inte? Vill man ha nedsatt rörelseförmåga 
resten av livet? Ja det är upp till en själv. Du kan ju bara om du vill.” (I)  
 

5.4 Rehabiliteringens betydelse 
 
Inom denna kategori lyfter deltagarna rehabiliteringens betydelse som en viktig aspekt i 
utförandet av meningsfulla aktiviteter. Rehabiliteringsprocessen börjar direkt efter 
operationen och pågår under en längre tid. Att återhämta sig från en handskada går inte på 
några veckor utan det tar tid och är en lång process, därför är det viktigt av att ta en dag i 
taget. 
 
”…det var väl egentligen inte så mycket mer rehabilitering utan det var ju mer att försöka få 
ordning på handen igen. Försätta med dom här övningarna så att inte fingrarna blev stela, 
försöka få in ett ordentligt grepp, knyta igen och så det där med att sträcka ut senorna. Det 
var liksom den processen jag hade. Det var ju inte något jättemärkvärdigt, men jag har ju 
fortfarande haft en lång rehabprocess från att jag tog av mig skenan tills vart jag är nu 
idag.” (G) 
 
Deltagarna beskriver att de blivit bra bemötta av både läkare och rehabiliteringspersonal, 
vilket varit mycket viktigt för dem. Flera menar också på att de känner en trygghet av att ha 
kompetent personal som vet vad de håller på med istället för att gå till en närsjukvårdsklinik 
där kompetensen kring allvarliga handskador inte är lika stor. Därför föredrog deltagarna att 
istället resa längre för att få en bra vård och känna trygghet. 
 
Det är också viktigt att rehabiliteringen ligger på en rimlig nivå för deltagarens förmåga. 
Deltagarna berättade att de gärna ville gå för snabbt fram i rehabiliteringen och behövde 
därför uppmuntras till att ta det i lugnare takt och låta det ta lite längre tid. Det är viktigt att 
hitta en balans där rehabiliteringen både är utmanande men fortfarande inom rimliga gränser.  
 
”…man har blivit så bra bemött på handkirurgen. Dom har ju tagit allt jätteseriöst och gett 
mig programmet utöver vad min kapacitet har varit. De har inte lagt på mig massa grejer 
som jag inte klarar utan de anpassar sig efter vad jag själv har känt att jag kan göra och inte 
kan göra ” (G) 
 
Det finns många behandlingsredskap som kan underlätta utförandet av meningsfulla 
aktiviteter. Deltagarna berättar och upplever att det har varit många redskap att hålla koll på. 
Det har varit allt ifrån olika skenor, kompressionshandskar, krokar med gummiband till 
greppförstoringar, glidmattor och träningsbollar. I början upplevdes detta som en förvirring 
för deltagarna men efter en tid började de få in rutiner kring när de olika redskapen skulle 
användas.  
 
”Jag kan inte minnas hur många olika skenor och så jag har haft.. jag har haft med tryck, 
drag och med böj. Sedan även en med spännen som man fäster på underarmen” (C) 
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Deltagarna upplever också att det varit mycket olika träningar och övningar. Dessa 
rehabiliteringsövningar upplevde deltagarna som väldigt simpa och lätta, men för en person 
med en handskada kan en övningar som att vicka på sitt finger vara väldigt svår och 
komplicerad att utföra.  
 
”…rehabilitering och rehabilitering. Det är ju bara att sitta och vicka lite. Det ger väl 
egentligen inte så mycket. Jag har ju försökt varje morgon, tittar på fingret och säger: ja du 
rör dig inte idag heller. Det hade jag egentligen inte behövt rehabilitering till att veta och 
göra.” (H)  

6. Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av denna studie visar att nedsatt handfunktion på grund av en handskada kan ha 
stora konsekvenser för den drabbade i aktivitetsutförandet. Det kan påverka utförandet av de 
meningsfulla aktiviteterna som den drabbade har vilket i sin tur kan leda till att mycket 
känslor uppstår i vardagen. För den drabbade är det därför viktigt att acceptera sin nya 
livssituation och hitta nya strategier och tillvägagångsätt för att möta vardagens utmaningar. 
Resultatet lyfter också att rehabiliteringen har stor betydelse för hur den drabbade ska träna 
för att kunna utföra meningsfulla aktiviteter igen, men det är upp till den drabbade själv att 
genomföra träningen för att bli så bra som möjligt.  
 
Som resultatet visar på spelar handfunktionen en stor roll för hur personen klarar av att utföra 
sina meningsfulla aktiviteter. Nedsatt handfunktion kan utgöra hinder i vardagen som i början 
av handskadan kan kännas väldigt jobbiga att hantera då personen inte kan utföra aktiviteter 
på samma sätt som tidigare. Händer har stor betydelse för människans självständighet i 
aktivitetsutförandet och vid en handskada kan detta hämma i vardagen om personen inte 
längre kan utföra aktiviteten självständigt (Kingston et al, 2010). Resultatet visar att många 
personer tappar känseln och förmågan att använda sina händer som förut efter en handskada. 
Det betyder att de inte kan utföra meningsfulla aktiviteter på samma sätt som tidigare. Många 
rörelser som människan gör dagligen utförs på automatik, vilket innebär att människan inte 
tänker på hur rörelsen ska utföras och vad som krävs av handens funktion (Lundborg & 
Björkman, 2015). Resultatet visar på att de drabbade personerna tappar denna förmåga och 
istället måste tänka och lära sig att utföra rörelsen på ett annat sätt. För att greppa ett föremål 
behövs specifikt mycket kraft, något som avvägs automatiskt, men som efter en handskada 
kan vara svårt att bedöma för personen (Lundborg & Björkman, 2015). Personer som fått 
nedsatt känsel av sin handskada kan därför ha stora svårigheter att hantera föremål i sina 
händer som de tidigare inte haft några svårigheter alls med. Detta visade sig tydligt i studiens 
resultat då deltagarna beskriver olika svårigheter kopplat till känseln t ex att uppfatta om 
handen är varm eller kall, samt svårigheter att fläta sitt hår.  
 
Som resultatet visar så framträder smärtan starkas direkt efter skadan och kan då vara kopplat 
till vävnadsskada. Enligt litteraturen kan smärtan, när vävnadsskadan har läkt, istället visa sig 
i form av köldsmärta i samband medtemperaturförändringar (Carlsson, 2013). Deltagarna 
menar på att detta är en omställning i vardagen som de måste lära sig att hantera genom att 
uppmärksamma om händerna är varma eller kalla, något som tidigare gjorts på automatik. Att 
ständigt behöva ha denna uppmärksamhet kan påverka de dagliga aktiviteterna, arbete och 
fritid eftersom den drabbade konstant behöver tänka kring detta, vilket kan leda till en negativ 
inverkan på livskvaliteten (Carlsson et al, 2010). I resultatet beskriver deltagarna denna 
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uppmärksamhet genom att hela tiden behöva känna efter ifall handen är varm eller kall för att 
eventuellt ta på sig en handske. Vidare menar deltagarna att detta blir ett orosmoment i 
vardagen då det inte kan släppa denna tanke.  
 
I resultatet framkom det att deltagarna har mycket känslor i vardagen efter deras handskada. 
Oro för framtiden var en känsla som deltagarna lyfte fram, att de ständigt hade en oro inom 
sig vad som kommer att hända i framtiden. Kommer de kunna gå tillbaka till sitt vanliga jobb 
eller måste det skola om sig, eller kan det över huvud taget arbeta igen. Denna oro omfattade 
även det ekonomiska förhållandet hos deltagarna i och med sjukskrivning och att inte ha en 
säker inkomst. Det stämmer med tidigare litteratur som påvisar att detta kan spela stor roll vid 
en handskada, eftersom att det ger personen konsekvenser i ekonomin i form av försörjning 
(Lundborg & Björkman, 2015).  
 
I studiens resultat framkommer det att deltagarna upplever sin sociala miljö påverkad, 
eftersom de avstod från att göra vissa aktiviteter eller inte klarade av att utföra fritidsintressen 
eller arbete. Deltagarna berättade att de trots sin sjukskrivning kunde åka till jobbet och dricka 
kaffe med kollegorna för att få det sociala utbytet. Detta stöder den sociala miljöns betydelse 
för en persons välbefinnande och att en skada eller funktionsnedsättning kan påverka den 
sociala miljön genom förändringar i den drabbades vardag som minskar det sociala samspelet 
(Kielhofner, 2012; Hagedorn, 1995). 
 
I resultatet framkom det också att deltagarna ser på sig själva som ”handikappade” efter en 
handskada och att de gärna inte visar upp sin skadade hand för omgivningen eftersom den ser 
”konstig” ut. När deltagarna fick frågan kring hur omgivningen reagerade på handens 
utseende svarade de att det nog var mest de själva som skämdes över handen och därför inte 
ville visa upp den. Detta beteende var oftast i början innan deltagarna började acceptera sin 
skada. Som resultatet lyfter har acceptans stor betydelse för deltagarnas utförande av 
meningsfulla aktiviteter efter en handskada. När patienter genomgår förändringar i sitt liv 
behövs oftast copingstrategier för att hantera dessa omställningar. Ofta tillämpas dessa 
strategier ovetandes i och med att de drabbade personerna hittar nya tillvägagångssätt när de 
försöker utföra sina aktiviteter (Linton, 2005). I resultatet framkommer det att 
aktivitetsproblem, som att klä på sig, duscha eller bara hämta ett glas vatten kan utföras med 
hjälp av nya strategier och knep. Istället för att ha knappar i sina byxor kan det underlätta att 
istället köpa ett par med dragkedja. Att hämta och greppa om föremål kräver efter en 
handskada mer fokusering och planering för att utföras på ett bra sätt. Inlärning är en viktig 
process som möjliggör att den drabbade kan anpassa sig till sin omgivning och till de 
förändringar som uppstår i och med en handskada (Linton, 2005). I tidigare forskning har 
betydelsen av patientutbildning för drabbade personer diskuterats. Där lyfts det att utbildning 
kring strategier för hur de drabbade ska klara av sin vardag har stor betydelse för hur de kan 
utföra sina meningsfulla aktiviteter och minska onödig stress. Strategierna lärs ut genom 
personlig rådgivning av arbetsterapeuter, kompendier och länkar till hemsidor (Cederlund, 
Thorén-Jönsson & Dahlin, 2010). I resultatet av denna studie framkommer det att deltagarna 
hittat sina nya tillvägagångsätt på egen hand. En reflektion kring detta är att om 
arbetsterapeuter på handkirurgisk klinik skulle erbjuda patientutbildning till de drabbade i ett 
tidigt skede kan nya strategier och acceptans kring att anpassa sig till vardagen tillämpas 
fortare.  
 
Resultatet utifrån denna studie visar att den drabbade personens egen insats spelar en mycket 
stor roll för både rehabiliteringens framsteg och det vardagliga livet. Om personen inte är 
motiverad till att utföra sina övningar och träna sin hand i aktivitet kommer inte 
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rehabiliteringen att resultera i lika goda resultat. Tidigare forskning menar att motivationen 
hos de drabbade kan påverkas mycket av att arbeta målinriktat genom att den drabbade sätter 
upp rimliga mål att sträva emot. Detta kan bidra till en positiv inställning mot att uppnå sina 
mål (Lai, 2004). Detta kan även speglas till människans viljekraft som styr hur människan 
utför sina aktiviteter samt att motivationen måste finnas för att aktiviteterna ska kännas 
meningsfulla att utföra. Om personen inte är motiverad till rehabiliteringen kommer den 
därför inte upplevas som meningsfull (Kielhofner, 2012). Deltagarna i studien menar på att 
det är upp till dem själva att ansvara för att träningen genomförs och går framåt. De säger att 
det är upp till dem själva om de vill återfå sin handfunktion eller om de vill ha nedsatt 
förmåga resten av livet.  
 
En reflektion över resultatet till denna studie är att deltagarna upplever rehabiliteringen som 
simpel och inte är den träning som deltagarna anser är rehabilitering. Att vicka på ett finger 
ansågs vara för enkelt för att kallas rehabilitering men samtidigt upplevde deltagarna att detta 
var en viktig process för att kunna utföra meningsfulla aktiviteter. De förstod vikten av varför 
övningarna måste genomföras dagligen och att det var upp till deltagarna själva att se till att 
dem blev gjorda. Vårdens bemötande och stöttning hade stor betydelse för både motivation 
och vägledning. Resultatet visade också på att deltagarna gärna ville gå fort fram i sin 
rehabilitering och att de skulle bli återställda på några veckor, men att de sedan insåg att 
tålamod är viktigt och att det tar tid att komma tillbaka. Därför är information av stor 
betydelse för att hålla patienten motiverad och som arbetsterapeut är det viktigt att upplysa 
om varför övningarna och träningen ska genomföras (Lundborg & Björkman, 2015; 
Runnquist et al, 1992). 

6.2 Metoddiskussion  
Från början kontaktades 13 personer för att delta i studien. Det var nio stycken deltagare som 
valde att medverka men trots bortfallet på fyra deltagare upplevdes detta ge tillräcklig 
variation för att besvara studiens syfte. Vid de sista intervjuerna gav deltagarna mycket 
likande svar och beskrev sig uppleva liknande känslor kring att drabbas av en handskada. 
Detta visade på att många hade liknande berättelser och upplevelser (Danielsson, 2012). Om 
däremot alla 13 deltagare hade medverkat i studien skulle det ha kunnat ha bidragit till andra 
reflektioner och tankar, men på grund av tidsbrist och avhopp ansågs nio deltagare ändå vara 
relevant eftersom syftet fortfarande kunde besvaras (Kvale et al, 2014; Thomsson, 2010). 
Valet av studiedesign ansågs vara ett bra verktyg för att kunna belysa deltagarnas egna 
upplevelser kring en handskada. Hade syftet istället strävat efter ett mätbart resultat hade en 
kvantitativ studie varit mer aktuell.  
 
I uppstarten av studien önskades lika många deltagare vara kvinnor som män, men på grund 
av att det inte fanns fler kvinnor att kontakta deltog endast två stycken. Det kan bero på att det 
generellt är fler män som drabbas av handskador i och med sina yrken och arbetsrelaterade 
skador och/eller fritidsintressen som att hålla på med renovering och sommarhus (Dahlin, 
2007). Även om det var generellt fler män som deltog i studien var det en varierad ålder som 
där med kunde ge en bred uppfattning av upplevelsen av att drabbas av en handskada. 
 
Under intervjuerna upplevdes intervjuguiden som ett bra stöd. Efter första intervju fanns det 
möjlighet att ändra intervjuguiden men detta behövdes inte då den gav svar på det studien 
ville undersöka. Det flesta intervjuer genomfördes av bägge författarna vid ett möte på en 
plats som deltagaren fått bestämma. Att vara två som intervjuade ansågs som ett bra 
tillvägagångssätt då författarna kunde komplettera varandra under intervjun. Enligt 
litteraturen kan en maktsituation förekomma när två stycken intervjuare medverkar eftersom 
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deltagaren kan uppleva sig påhoppad. Andra nackdelar kan var att intervjuarna kan avbryta 
varandra och ha svårt att ställa följd frågor under intervjun (Thomsson, 2010; Krag Jacobsson, 
1993). Detta var inget som upplevdes under intervjuerna i denna studie. De tre intervjuer som 
gjordes via telefon med endast en av författarna upplevdes mer stressiga och därför förekom 
det att vissa delar inte ringades in lika tydligt. En annan nackdel med telefonintervju är att 
intervjun förlorar kroppsspråket, vilket ofta har mycket stor betydelse för en kommunikation. 
En fördel med att vara två intervjuare är att man kan uppfatta olika saker och där med få ett 
annorlunda perspektiv istället för att bara se saker på ett sätt. Detta ger i sin tur en djupare 
reflektion och resultat (Thomsson, 2010; Krag Jacobsson, 1993). 
 
Författarna av denna studie hade inte någon tidigare erfarenhet eller kunskap om att 
genomföra intervjuer. Detta innebar en viss ovana under de första intervjuerna men därefter 
kändes det bättre. Litteratur menar på att det därför kan vara bra att genomföra provintervjuer 
till en början för att börja känna sig trygg i situationen (Thomsson, 2010). Detta var inget som 
kändes aktuellt för denna studie eftersom den tänkta pilotintervjun genomfördes på ett bra sätt 
och gav relevanta svar i relation till studiens syfte.  
 
Att spela in intervjuerna upplevdes som ett bra sätt för att kunna hålla fokus på deltagaren 
under intervjun istället för att anteckna samtidigt. Det var även ett bra stöd till analysen då 
inspelningarna transkriberades. När inspelningarna sedan spelades upp var det bra att 
författaren kunde höra deltagarens röst och därmed uppfatta vilken känsla deltagaren hade. 
Om enbart anteckningar tagits hade detta inte visats på samma sätt. Vid transkriberingarna 
försvann känslorna och detta kunde leda till att det var svårt att uppfatta vilken känsla de olika 
citaten bland de meningsbärande enheterna hade.  
 
Analysen genomfördes på två olika håll vilket uppfattades svårt att hantera då författarna 
enbart hade mailkontakt. Det hade varit en fördel att träffas mer för att diskutera de olika 
tankarna som uppkom under analysen. Däremot anses det vara en styrka att två personer 
analyserat materialet eftersom detta visar på att båda hittat samma meningsbärande enheter 
vilket stärker resultatet. Diskussion och reflektion mellan författarna pågick aktivt under 
analysen, vilket ledde fram till kategorier som presenterades i resultatet. Vid ett tillfälle 
uppkom tankar om ytterligare en kategori, handens betydelse, men efter vidare diskussion 
ansågs inte data styrka denna kategori tillräckligt mycket.  
 
Författarna hade innan intervjuerna ingen erfarenhet eller information om varken handskador 
eller om deltagarna vilket upplevdes som en fördel vid intervjuerna och analysen eftersom 
granskarna inte kunde ta saker förgivna utan istället påbörjade en egen reflektion.	  

7.	  Konklusion	  och	  fortsatt	  forskning	  
  
Slutsatsen är att en handskada ger konsekvenser för aktivitetsutförandet på många olika plan. 
Motivation en stor drivkraft för den drabbade och det är viktigt att nå acceptans för sin skada, 
för att på så vis kunna utforma nya strategier i utförandet av meningsfulla aktiviteter 
Som arbetsterapeut är det viktigt att tillsammans med patienten hitta en bra balans mellan att 
gasa och bromsa rehabiliteringen.  
 
Fortsatt forskning skulle även kunna vara att lyfta arbetsterapeuternas perspektiv genom att 
undersöka vad de tycker är viktigt vid behandling och rehabiliteringen av en traumatisk 
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handskada. Detta för att undersöka om arbetsterapeuternas perspektiv stämmer överens med 
patienternas kring vad som spelar stor roll efter en handskada som denna studie lyfter fram.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide- frågeområden 
Vad hände? 

• Skulle du vilja berätta lite om dig själv samt vad som hände den där dagen då du 
skadade sig? 

• Dominanta handen 
• Rehabilitering (Vad gjorde och gör ni? Vad tycker du är bra/dåligt? Vad har 

rehabiliteringen bidragit med) 
 
Hur var livet innan skadan? 

• Vilka sysslor utförde du? (vad gjorde du på din fritid, arbete, hushåll) 
• Betydelsefulla aktiviteter? (vad var viktigt för dig att utföra) 
• Andra sjukdomar 

 
Hur är livet nu? 

• Vilka konsekvenser har skadan gett? (Fritid, arbete & hushåll, avstår du från något 
idag, påverkar relationer till familj/anhöriga/vänner?) 

• Vad har mest förändrats i din vardag sedan du skadade dig? (Hur känner du kring det? 
Har du hittat några strategier till det?) 

 
Framtiden? 

• Hur ser du på att komma tillbaka till arbete/studier etc. (hur känner du för det) 
• Känner du dig återställd i handen? 
• Hur tänker du kring att bli återställd i handen?  

 
Övrigt 

• Är det något du vill tillägga? Skulle du vilja skicka med oss något mer? 
• Standardfrågor- (kan tas sist) 
• Yrke, ålder, kön, boendesituation  
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Bilaga 2 
Hej!  
 
Vi heter Josefine Nordin och Jennifer Hagelfalk. Vi studerar till arbetsterapeuter vid 
Linköpings Universitet och ska nu börja med vår kandidatuppsats. Syftet med uppsatsen är att 
belysa upplevelsen av att drabbas av en handskada och dess betydelse för återgång till 
meningsfulla aktiviteter. Vi planerar därför att göra intervjuer med personer som behandlas 
för handskada och vänder oss nu till dig eftersom du vårdas på Hand och Plastikkirurgiska 
kliniken i Linköping. Vi undrar om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju och berätta 
om dina erfarenheter av din handskada? Frågorna kommer att handla om vilka konsekvenser 
en handskada kan få för vardagslivet. Intervjun kommer att ta 30-45 minuter och kan 
genomföras på en plats som passar dig alternativt via telefon. Vi vill undersöka detta ämne för 
att lyfta upp den drabbades perspektiv vid en handskada och dina erfarenheter är viktiga för 
oss då de kan bidra till ny kunskap inom ämnet.  
 
Vi kommer att kontakta dig för att tillfråga om hur du ställer dig till att medverka. Det är helt 
frivilligt att delta och du kan närsomhelst under processen välja att avbryta deltagandet. Väljer 
du att medverka kommer vi överens om tid och plats för intervjun. I uppsatsen redovisas allt 
material anonymt och ingen enskild person kommer att kunna identifieras och du har rätt att 
påtala om det är något som du inte vill att vi ska ta med.  
 
Om du har några funderingar eller frågor redan nu så kan du höra utav dig till någon av oss 
via e-post eller telefon enligt nedan.  
 
Vi hoppas att du vill medverka i vår studie. 
Med vänliga hälsningar 
Josefine och Jennifer 
 
Josefine Nordin 
Arbetsterapeutstuderande 
Linköpings Universitet 
e-mail: josno832@studen.liu.se  
 
 
Jennifer Hagelfalk 
Arbetsterapeutstuderande 
Linköpings Universitet 
e-mail: Jenha179@student.liu.se  
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Christina Engstrand 
Leg Arbetsterapeut, forskarstuderande 
Hand och Plastikkirurgiska kliniken 
Universitetssjukhuset 
581 85 Linköping  
Tel. 010-103 18 87 
e-mail: Christina.engstrand@regionostergotland.se 


