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Abstrakt 
 
Kartläggning av aktivitetsmönstret hos kvinnor med långvarig smärta ger 

kunskap om vilka aktiviteter individerna fyller sin dag med och var dessa 

utförs. I denna pilotstudie medverkade tre kvinnor med långvarig smärta som 

stått i kö till interdisciplinärt smärtrehabiliteringsprogram i ett år eller mer. 

Datainsamling utfördes med en aktivitetslogg under två dygn samt ett 

egenhändigt utformat frågeformulär med kompletterande uppgifter angående 

livssituation. Denna pilotstudie på tre individer visade likheter avseende 

aktivitetskategorin vård och att de flesta aktiviteter utfördes i hemmet. Den 

visade även olikheter angående antalet aktiviteter som utfördes per individ.  
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1. Introduktion 
Var fjärde svensk lider av smärta som saknar förklaring och orsak. Denna smärtproblematik 

är ofta långvarig, därför har en motion lagts fram till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region 

Skåne angående vikten av smärtsjukvård. Motionen innehåller rekommendationer om att göra 

en kartläggning av smärtbehandling som erbjuds i Region Skåne idag och de vårdmetoder 

som är knutna till denna. Efter denna motion har Hälso- och sjukvårdsnämnden lagt fram 

förslag om beslut till Regionfullmäktige i Skåne år 2005 för att betona vikten av att lösa detta 

problem (Dnr HSN/040097). 

 

Vårt intresse av individer med långvarig smärta och deras aktivitetsmönster väcktes under en 

verksamhetsförlagd utbildning inom smärtrehabilitering. Där såg vi att behandling av 

personer som drabbats av smärta kan bli långvarig men att en lyckad rehabilitering kan 

innebära en förändring av individens totala livssituation, en omvärdering av målsättningar och 

kanske också av relationer och hela sättet att fungera bättre i livet.  

 

Vanligen ställs frågor i sjukvården när, var och hur smärta upplevs. Kanske borde också 

frågor ställas som: Vem är det som har ont? Vad kännetecknar individen? Hur ser det sociala 

nätverket ut? Är individen upptagen av stora förändringar i sitt liv? Har livsavgörande 

händelser inträffat? ”Rationellt tänkande kan aldrig ge oss hela bilden av verkligheten” 

(Brattberg, 1995). Den arbetsterapeutiska begreppsmodellen Model of Human Occupation är 

en bra utgångspunkt för att fånga just detta då modellen fokuserar på vanor, roller, intressen, 

utförandekapacitet och olika aktivitetsmiljöer (Kielhofner, 2002) 
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2. Bakgrund  

2.1 Livssituationer och levnadsvanor 

Hälsa kan användas i många sammanhang och därför är det svårt att nämna en entydig 

definition av begreppet. Den mest välkända definitionen av begreppet hälsa: ”Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro av 

sjukdom eller svaghet” (WHO, 1986). En god hälsa skall också ses som en resurs för 

samhället och dess individer och inte som ett mål i sig (Pellmer & Wrammer, 2001). 

 

Hälsa och ohälsa kan kopplas till människans tillfälliga livssituationer, levnadsvanor och 

livsstilar. Levnadsvanorna kan betraktas som en del av livsstilen som i sin tur speglar hur 

människan lever utifrån sin livssituation. Det är ytterst viktigt att förstå att val av livsstil inte 

görs fritt intellektuellt, utan för varje individ är valet styrt av erfarenheter, sociala relationer, 

självkänsla och inte minst de hälsofrämjande stöd som samhället kan erbjuda. Levnadsvanor 

kan utsatta oss för kroppsliga, psykiska eller sociala påfrestningar i vardagen och dessa kan 

vara så kraftiga, långvariga och ofta upprepande att vi mister vår känsla av sammanhang som 

kan leda till ohälsa (Pellmer & Wrammer, 2001).  

 

Vissa av oss har god motståndskraft att inte låta oss påverkas av dessa påfrestningar och vissa 

har mindre. Denna motståndskraft kännetecknas av hur stark upplevelse individen har av 

meningsfullhet dvs., i att vara delaktig i aktiviteten som pågår, hanterbarhet av tillräckliga 

resurser för att kunna möta olika situationer i livet, begriplighet av ordning, struktur och 

klarhet, i vilken utsträckning inre och yttre stimuli upplevs som förnuftsmässigt gripbara 

(Antonovsky, 1987, Gustavsson och Brännholm, 2003). Aktivitet främjar hela kroppens 

system både kroppsligt och själsligt vilket skyddar individen mot en rad olika sjukdomar som 

t ex mental ohälsa (Christiansen & Baum, 1997). 

 

En individs hälsotillstånd är delvis beroende av i vilken grad hon kan (har förmåga) att 

tillfredställa sina grundläggande behov (Brulde & Tengland, 2003). Att utföra aktiviteter som 

man upplever tillfredställande skapar ett välbefinnande och god hälsa (Christiansen & Baum, 

1997). En känsla av kontroll ger oss möjlighet att förbereda oss, välja rätt strategi och skaffa 

resurser för att klara kraven som omgivningen ställer. Den främjar vår flexibilitet och vår 

hälsa (Perski, 1999). 
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2.2 Vardagliga aktiviteter och aktivitetsbalans 

Utifrån ett arbetsterapiperspektiv utförs mänskliga aktiviteter i ett dynamiskt samspel mellan 

individ, omgivning och uppgift (Christiansen & Baum, 1997). De dagliga aktiviteterna utförs 

inom ramen för olika aktivitetskategorier; skötselaktiviteter som utgör en förutsättning för att 

fungera i vardagen och ger grundläggande möjligheter att kunna delta i övriga aktiviteter. 

Exempel på dessa aktiviteter är: att sköta om barn, sköta hygien, ta hand om hushållet och äta.  

Arbetsaktiviteter är aktiviteter som måste utföras för individens direkta eller indirekta 

uppehälle. Lekaktiviteter är aktiviteter om upplevs som lekfulla och tillfredsställande i sig 

själva. Ett annat vardagligt aktivitetsområde är rekreativa aktiviteter som innefattar aktiviteter 

som individen själv väljer att utföra. Det kan vara t ex aktiviteter som är avslappnande, 

vilsamma samt tillåter ett tillstånd i att bara vara (Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 

2001). 

 

Dessa aktivitetskategorier som vi alla utför dagligen kan vidare delas upp i huvudaktiviteter 

som dominerar mönstret i tid såväl som i uppmärksamhet, dolda aktiviteter som görs men 

utan att man tar någon större notis därav, oförutsedda aktiviteter som avbryter pågående 

huvud- eller dolda aktiviteter. Vilka aktiviteter som ingår i en individs vardag beror dels på 

individens egna val och dels på de aktivitetskrav som omgivningen ställer. En förutsättning 

för att kunna vara aktiv i dessa aktiviteter är nattsömnen och för att människan skall uppnå 

god hälsa krävs en individuell balans inom alla dessa aktivitetskategorier (Persson, 

Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001). I en tidigare studie gjord på svenska kvinnor har det 

kartlagts att ett typiskt mönster av kvinnans dagliga aktiviteter består av tre dominerade typer; 

huvudsakliga aktiviteter, gömda aktiviteter och oförutsedda aktiviteter (Erlandsson & Eklund, 

2001). 

 

2.3 Kvinnor och aktivitetsbalans 

Kvinnan har i princip två arbeten, det betalda och obetalda. Enligt aktivitetskategorierna kan 

de delas in i arbete (betalda) och skötselaktiviteter (obetalda). Det obetalda arbetet som ex att 

sköta barnen, hushållsarbete och omsorgsarbete kring vänner och släktingar kan upplevas som 

dolda aktiviteter men är nödvändigt för att familjeliv och samhället skall fungera. Den totala 

effekten blir att kvinnor har längre arbetstid samtidigt som de har mindre tid över för 

återhämtning och rekreation (Erlandsson & Eklund, 2001). Inom arbetsterapin finns det ett 

grundantagande om att individens hälsa kräver en balans mellan olika aktiviteter och vila, 

detta kallas aktivitetsbalans (Creek, 1997). 
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För att klara balansgången mellan kvinnans olika roller som maka, mor, väninna och 

yrkeskvinna gäller det att tänja ut tiden för att få den att räcka till. Klarar kvinnan inte detta 

får hon ofta skuldkänslor och känner sig otillräcklig. Hon går med dåligt samvete, egna inre 

krav av att vara en god moder och med samhällets krav att vara en duktig yrkesarbetande 

kvinna. Trots att kroppen utsätts för påfrestningar försöker kvinnan härda ut och detta kan 

leda till ohälsa som t e x stressrelaterade sjukdomar; som långvarig smärta (Larmén, 1992).  

 

Generellt visar epidemiologiska data att kvinnor är mer utsatta för ohälsa. I december 2005 

var det totalt 89 588 som hade varit sjukskrivna i mer än ett år. Av detta totala 

sjukskrivningstal var 58 625 kvinnor och 30 963 var män vilket nästan ger en faktor 2:1 

(www.forsakringskassan.se, 2006-04-13). 

 

Yrkesverksamma individer tillbringar ungefär lika mycket vaken tid utanför arbetet som på 

arbetet. Det borde alltså vara lika viktigt hur denna tid gestaltas, som vad vi gör under 

arbetstiden (Theorell, 2003). Flera tidigare studier gjorda i Sverige visar att det dynamiska 

samspelet mellan individ, uppgift, miljö och känsla av sammanhang har stor inverkan på 

välbefinnandet och hälsan och att detta kan vara möjliga faktorer som kan inverka på hälsan 

(Erlandsson & Eklund, 2001, Erlandsson & Eklund, 2003, Håkansson, Svartvik, Lidfeldt, 

Nerbrand, Samsoie, Schersten, Nilsson, 2003).  

 

2.4 Långvarig smärta och arbetsterapi 

Det finns många olika definitioner av ordet smärta. International Association for study of pain 

har definierat begreppet som: Smärta är en obehaglig sensorisk eller emotionell upplevelse till 

följd av verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Smärtan är 

alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada. Smärta påverkas av olika 

faktorer fysiologiska som kan förklaras i fysiologiska termer, psykologiska förknippas med 

t.ex. oro, ångest, depression, dåligt självförtroende, sömnsvårighet, sociala består oftast av 

ensamhet och isolering, känsla av att vara övergiven och existentiella faktorer när den 

långvariga smärtan väcker frågor om livets mening (Brattberg, 1995). 

 

Efter att ha drabbats av smärta, behöver individen med alla medel försöka få kropp och själ i 

balans. Studier som gjorts visar att smärta, trötthet och sömnstörningar är de huvudsakliga 

symtomen på ständig muskelsmärta och att dessa symtom påverkar utförandet av dagliga 

aktiviteter (Liedberg & Hesselstrand, 2004). Att leva med ständig smärta och värk kan också 
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göra att individen tappar mycket av den kraft och ork som det behövs för att leva ett rikt 

socialt liv. Individen orkar ofta inte heller ta kontakt med andra. Detta kan skapa en ond cirkel 

där smärtan blir en central del av individens liv. Kropp och själ hänger ihop och att plågas av 

långvarig smärta påverkar hela människan både fysiskt, känslomässigt och mentalt 

(Roxström, 2000). 

 

Arbetsterapeutiska åtgärder kan vara viktiga i behandling av individer med dessa problem och 

det ligger i arbetsterapeutens yrkeskompetens (Socialstyrelsen, 2001) att analysera individer 

med denna problematik genom att kartlägga aktiviteter i individens dagliga liv som personlig 

omsorg, boende, arbete, fritid och deras sociala situation (Kielhofner, 2002). Därigenom fås 

en övergripande bild över hur huvudaktiviteterna utförs under en hel dag, eftersom vi som 

individer ofta är omedvetna om vad vi faktiskt gör för vardagssysslor (Erlandsson & Eklund, 

2001). Att fördela individers aktiviteter under ett dygn brukar benämnas aktivitetsmönster 

(Karlssons, Söderback, Synnerholm, Ekholm & Bergroth, 1996). Detta aktivitetsmönster kan 

åskådliggöras på många olika sätt. Ett sätt är att låta individen skriva dagbok över de 

aktiviteter som utförs under en dag vilket kan ge individen en uppfattning om hur dagen ser ut 

och därmed hjälpa individen att ta kontroll över sitt liv samt att finna en balans i tillvaron 

(Cynkin & Robinson, 1990; Ellegård & Nordell, 1997).  

 

2.5 Interdisciplinärt Rehabiliteringsteam 

Det råder numera enighet, både internationellt och nationellt om att såväl analys som 

behandling av ett stort antal individer med långvariga ickemaligna smärttillstånd bör ske 

interdisciplinärt vilket innebär att representanter från ett flertal discipliner med gemensamma 

målsättningar, då smärttillståndet i sig d v s smärtkärnan endast är en del av problematiken. 

Dessa verksamheter har hög kompetens och lång erfarenhet av arbete med individer med olika 

smärttillstånd. Filosofin och människosynen är att smärta är en upplevelse som inte syns på 

röntgen eller i laboratorieprover, kan kommuniceras på olika sätt, kan vara mer eller mindre 

effektiv och bero på olika omständighet. Individer med långvarig smärta bör först ha 

genomgått en noggrann medicinsk utredning i primärvården, vid behov även av 

organspecialist, för att behandla eventuell bakomliggande sjukdom. När individerna kommer 

till rehabiliteringsprogrammet är sådana undersökningar i allmänhet redan gjorda av 

inremitterande läkare. Många individer har varit hos fler olika läkare, utan att de funnit 

förklaring till individens smärttillstånd (www.rehab.lund.skane.se/verksamheten. 2006-04-

03). 
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Vid ett Rehabcentrum i Sverige utreds, diagnostiseras och behandlas människor med 

långvarig ickemalign smärta. Utredning och diagnostisering görs på 

smärtmottagningssektionen av en läkare eller vid behov av ett team bestående av kurator, 

läkare, sjukgymnast och psykolog. I detta team ingår det ingen arbetsterapeut. Teamet 

bedömer eventuellt behov av interdisciplinär rehabilitering.  

 

Smärtrehabilitering sker på sektionen för smärtrehabilitering. Där arbetar två team var och ett 

bestående arbetsterapeut, kurator, läkare, sjukgymnast och psykolog. Dessutom finns 

sektionschef, sjuksköterska, psykoterapeut, sjukgymnastassistent och värdinna på 

avdelningen. Behandlingsprogrammet är kvalitetssäkrat, genom en ackreditering av CARF 

(Commission for Accreditation of Rehabilitation Facilities) och därför görs kontinuerlig 

uppföljning av behandlingsresultat och individernas tillfredsställelse med behandlingen. 

 

Rehabiliteringsprogrammet utgår ifrån att biologiska, psykologiska, sociala och existentiella 

faktorer i olika grad samverkar vid uppkomsten av ett långvarigt smärttillstånd. 

Människosynen präglas av respekt för individen och utgångspunkten är att de flesta 

individerna är kapabla att själva ta ansvar för sin situation och att göra självständiga val. 

Genom programmet för smärthantering får individerna hjälp till självhjälp, får lära sig hur de 

kan hantera sitt smärttillstånd och sin livssituation. 

 

Målsättningen för Rehabiliteringsprogrammet är att erbjuda individuella åtgärdsplaner för 

varje individ som de kommer i kontakt med, erbjuda kvalificerad analys och behandling för 

långvariga ickemaligna smärttillstånd och/eller funktionsstörningar i rörelseapparaten 

(www.rehab.lund.skane.se/verksamheten. 2006-04-03). 

 

Smärtteamet utför: kvalificerad medicinsk smärtanalys, interdisciplinär utredning vid 

långvarig smärta som påverkar livsföringen, strukturerad planering för fortsatt 

behandling/rehabilitering samt ger information och förankring av utredningsresultat hos 

individ och inremitterande. 

 

Smärthanteringsprogrammet har som målsättning på: Funktionsnivå; minska smärtupplevelse, 

ökat psykiskt välbefinnande, fysisk funktionsförmåga samt förbättrad livskvalitet 

(hälsoupplevelse). Aktivitetsnivå; förbättrad hantering av smärttillståndet, förebyggande 

smärthantering genom avspänning förbättrad kroppskännedom och tillämpad ergonomi och 
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minskad livsstörning på grund av smärtan. Delaktighetsnivå; skattning av individens 

arbetsförmåga, då arbetsförmåga föreligger, planering för optimal återgång i arbete, minska 

beroendet av sjukvården, optimering av medicinering och annan smärtlindrande behandling, 

t.ex. TENS samt information och förankring hos anhöriga 

(www.rehab.lund.skane.se/verksamheten.2006-04-03). 

  

3. Syfte 
Syftet med vår studie var att kartlägga aktivitetsmönstret hos kvinnor med långvarig smärta, 

för att få kunskap om vilka aktiviteter dessa individer fyllde sin dag med och var aktiviteterna 

utfördes. 

 

4. Metod 
Studien har kvantitativ design med att mäta tid på dygnet, aktivitetskategorier och var 

aktiviteterna utfördes. Definition av aktivitetskategorin vård är alla de aktiviteter som utförs 

för att vårda sig själv, sin familj, och sitt hem. Vård innefattar även matlagning och utförande 

av annat hushållsarbete. Arbete är alla de sysslor som utförs mot betalning eller utbyte av 

tjänster. Fritidsaktiviteter är de aktiviteter som utförs när individen är fri från andra plikter. 

Vila menas att individen inte är engagerad i annan aktivitet eller syssla. Kategorin sova är när 

individen sovit och inte varit medvetande. Det stora bortfallet gjorde att studien fick göras om 

till en pilotstudie. Denna genomfördes på 3 kvinnor med långvarig smärta.  Observera att 

tiden inte räknats i studien utan är baserad på antalet aktiviteter. 

 

4.1 Urvalsförfarande 

Urvalet bestod av 25 tillfrågade kvinnor med långvarig smärta som stått i kö till 

smärtrehabiliteringsprogram i ett år eller mer. Målgruppen för verksamheten var individer 

med långvarig icke-malign smärta som utvecklat eller riskerade att utveckla ett tillstånd som 

innebar att smärtan till stor del styrde individens livsföring (långvarigt smärtsyndrom). 

Individerna skulle vidare vara cirkulatoriskt stabila och inte ha någon aktuell psykiatrisk 

sjukdom.  

 

Individen kunde remitteras till programmet från sjukvården eller söka själv om de var bosatta 

inom regionen. Intagningskriterier för hela rehabiliteringsprogrammet var att individen 

förväntades kunna återgå till ett fungerande liv i samhället (leva utanför institution, om 
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möjligt återgå till arbete eller utbildning), vara boende inom sjukvårdsregionen (för Allmänna 

sektionen och Sektionen för Smärta och Fysikalisk medicin företrädesvis Skåne) samt att 

individen skulle vara cirkulatoriskt stabil och inte ha någon aktuell psykiatrisk sjukdom.  

 

Dessutom gällde för individer vid smärtrehabiliteringsprogrammet att de; företrädesvis skulle 

vara i åldrarna 18 till 65 år, ha goda kunskaper i svenska, kunna fungera och lära sig 

färdigheter i grupp, kunna delta i dagvårdsverksamhet ca 5 timmar/dag i fem veckor, ha 

ordnad barnpassning, kunna klara resor till och från kliniken eller kunna bo på patienthotell. 

De skulle vidare vara medicinskt färdigutredda så långt som möjligt och ha förstått sin 

diagnos, ha en som regel adekvat och utvärderad medicinsk smärtlindrande behandling samt 

hade som regel en målsättning och motivation som var adekvat i förhållande till det 

programmet erbjöd.  

 

Exklusionskriterier var att befinna sig i obearbetad kris eller socioekonomiska överhängande 

svårigheter (en person som hotas av vräkning eller där pengarna till mat för dagen var ett 

överhängande problem förväntades inte ha energi över till att tillgodogöra sig programmet), 

uttalad psykisk sjukdom, konversion, psykopati samt aktivt och känt missbruk av tabletter, 

narkotika eller alkohol.  

 

4.2 Beskrivning av undersökningsgruppen 

De kvinnor som deltog i studien hade uppfyllt de kriterier som fanns hos verksamheten för 

antagande till smärtrehabiliteringsprogrammet. Sju av tjugofem individer tackade ja till att 

delta i studien (28 %), tre av dessa sju svarade vilket gav en mycket låg svarsfrekvens (12 %). 

Detta innebar ett stort bortfall på arton individer (72 %). De tre individer som deltog fyllde i 

aktivitetsloggen (Bilaga 2, 3) och frågeformuläret (Bilaga 4) fullständigt och gav inget internt 

bortfall.  

 

4.3 Metod och instrument för insamling av data 

För att samla in data om aktivitetsmönster hos undersökningsgruppen valdes att använda en 

aktivitetsloggbok, Activity Configuration Logg, för att kunna göra en grov kategorisering av 

vilka aktiviteter individerna fyllde sin dag med (Cynkin & Robinsson, 1990). Denna har 

använts i en tidigare studie för att kartlägga innehållet och upplevelsen av aktivitetsmönster 

hos förvärvsarbetande och sjukskrivna personer (Karlsson et al, 1996).  
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Aktivitetsloggboken modifierades genom att utesluta upplevelse av aktiviteter som annars 

skulle skaldefinieras av respondenterna. Modifieringen innebar att dygnet delades i fyra delar 

istället för varje timme som det var i original. Respondenterna ombads att anteckna de 

viktigaste aktiviteterna de utförde morgon, middag, kväll och natt under två dygn. Vidare 

skulle de skatta inom vilken aktivitetskategori de tyckte att aktiviteten tillhörde.  

 

Aktivitetsloggen innehåll; när, vilken aktivitetskategori och var aktiviteterna utfördes under 

två dygn för att ge information om vilka aktiviteter respondenterna utförde vid 

anteckningstillfället och hur de själva kategoriserade dessa aktiviteter under dygnen (Bilaga 2, 

3). 

 
När? 

 Förmiddag kl 06-12 
 Eftermiddag kl 12-18 
 Kväll kl 18-24 
 Natt kl 24-06 

 
Vilken aktivitetskategori? 

 Vård       
 Arbete 
 Fritidsaktiviteter 
 Vila   
 Sömn 

 
Var? 

 Hemma 
 Arbete 
 Utomhus 
 På annat ställe 

 

Kategorierna var följande: vård, arbete, fritidsaktiviteter, vila och sömn. De ombads även 

ange var de utförde aktiviteten; hemma, på arbetet, utomhus eller på annat ställe. Ett 

egenhändigt utformat frågeformulär användes (bilaga 4) angående ålder, arbete/sjukskrivning, 

familjesituation, yrke, boendeform, hobbies samt om förändringar i livet.  

Fördelen med att använda aktivitetsloggen var att den var pålitlig och att den mätte det som 

var avsett att mäta och därmed kunde jämföras mellan olika grupper. Aktivitetsloggen i 

originalversion har hög grad av standardisering, eftersom exakt samma frågor ställs i samma 

ordningsföljd till alla respondenter. Den har även hög grad av strukturering då frågorna har 

fasta svarsalternativ (Patle & Davidson, 1994). 
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4.4 Procedur och etiska överväganden 

Vi kontaktade arbetsterapeuten i den tilltänkta verksamheten via telefon och frågade om 

intresse fanns för genomförande av vår studie och om hon kunde hjälpa oss att hitta lämpliga 

respondenter till vår urvalsgrupp samt fungera som mellanhand vid datainsamling. Efter 

muntligt samtycke kompletterades förfrågan skriftligt till sektionschefen på kliniken där mer 

detaljrik information om studien presenterades. Vi fick ett skriftligt samtycke från 

arbetsterapeuten och sektionschefen om att utföra studien. För att vår studie skulle uppfylla 

fastställda etiska krav gjordes en etisk prövning och ett godkännande lämnades av 

Vårdvetenskapliga Etik Nämnden (VEN) vid Lunds Universitet (Dnr VEN A11-06) i enlighet 

med de riktlinjer som gällde för detta.  

 

Efter att projektplanen blivit godkänd kontaktades arbetsterapeuten i verksamheten och vi 

lämnade 25 st frankerade svarskuvert till tänkta respondenter, adresserade till arbetsterapeuten 

personligen. Varje kuvert, innehöll samtyckesblankett; där respondenterna informerades 

skriftligen om studiens syfte och tillvägagångssätt och där de gavs möjlighet att ge samtycke 

om deltagande i studien genom att underteckna denna blankett som även talade om att 

deltagandet var frivilligt och att det kunde avbrytas när som helst, instruktioner (bilaga 1) till 

anteckningsblankett för instrumentet Aktivitetslogg (bilaga 2, 3) samt ett egenhändigt 

utformat frågeformulär (bilaga 4).  

 

Det upprättades en kodnyckel med en lista innehållande namn och adress på respondenterna. 

Namnen på listan förseddes med en siffra (1-25). Svarskuverten märktes på samma sätt från 

1-25 för att veta vilka det eventuellt skulle skickas påminnelse till. Denna kodnyckel 

förvarades inlåst hos mellanhanden. För att bibehålla anonymiteten för respondenterna 

lämnades även 25 frankerade svarskuvert för vidarebefordran av svaren som vår 

arbetsterapeut fått in, adresserade till oss personligen till vår institution i Lund. För att skydda 

integritet och sekretessen kring respondenterna förvarades allt skriftligt material inlåst hos 

arbetsterapeuten under arbetets gång. 

 

4.5 Bearbetning av insamlad data 

Syftet med insamlad data var att den skulle ge en kartläggning av aktivitetsmönstret och ge 

kunskap om vad för aktiviteter urvalsgruppen fyller sin dag med (bilaga 5). Detta är något vi 

inte kan förutsätta utan måste verifiera med statistiska metoder. Därför sammanställdes och 

bearbetades materialet i Excel. 
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5. Resultat och analys 
Respondenterna som deltog i studien var i åldrarna 21 år, 39 år och 41 år. Två av dessa var 

sjukskrivna, en var sjukskriven 50 % och arbetade 50 % medan den andra var sjukskriven 100 

%. Den tredje var studerande vilket betraktades som arbetande. Alla respondenterna var 

sammanboende och bodde i villa. Två hade barn, en hade ett barn (6,5 år) och den andra hade 

två barn (13 och 15 år).  

 

”Individ A” (50 % sjukskriven, 50 % arbetande) 

Respondentens hobbies var ”min trädgård när det är årstid för detta”. Respondenten svarade 

också att hon nyligen gått igenom en stor förändring i sitt liv på grund av 

utmattningsdepression. 

Dygn 1:  

 06.00-12.00; ”Sova, arbeta, arbetade denna dag (som ssk) mellan 10 och 14, 

dokumenterade, hade medarbetarsamtal med min arbetsledare, fick rapport av 

kollegor”. 

 12.00-18.00; ”Arbetade till 14, hämta dotter på fritids, hem och var med henne, min 

mamma kom på fika, sorterade tvätt”. 

  18.00-24.00; ”Småsysslor hemma, åt middag, sorterade tvätt, plockade undan, 

småsysslor, såg på TV”. 

 24.00-06.00; ”Såg på TV, gick och la mig. 

Dygn 2 

 06.00- 12.00; ”Sov till 10.00, reste till Rehab efter att ha gjort mig i ordning (borstat 

tänder, målat mig osv.)”. 

 12.00-18.00; ”Hos sjukgymnast Rehab, reste tillbaka till stan, gick och handlade”. 

 18.00-24.00; ”Småpysslade, städade undan, var med vår dotter, vilade, tittade på TV 

(åt middag), duschade, tog hand om tvätt”. 

 24.00-06.00; ”Tittade på TV, gick och la mig” 
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Individ B” (100 % sjukskriven) 

Respondentens hobbies var ”skogspromenader, läsa, umgås med vänner/familj” och hade inte 

gått igenom någon stor förändring i sitt liv. 

Dygn 1 

 06.00-12.00; ”Gick upp vid 8, åt frukost, duschade, fixade arbete vid bredband, körde 

och handlade mat, gick med hunden, hem och fixade lunch”. 

 12.00-18.00; ”Vilade efter maten, tittade på TV, fixade kvällsmat, barnen hem, hjälpte 

till med läxor, körde dottern till tennis, gick till bokhandel, köpte böcker”. 

 18.00-24.00; ”Körde hem, åt kvällsmat, slappade med familjen, fixade med tvätten, 

lade mig för att läsa, somna”. 

 24.00-06.00; ”Sov”. 

Dygn 2 

 06.00-12.00; ”Steg upp vid 7, åt frukost, duschade, gick en runda med hunden, körde 

till stan med två vänner”. 

 12.00-18.00; ”Fikade och körde hem sedan, vilade en stund, började med kvällsmaten, 

körde och hämtade äldsta dottern och sedan till hennes tennis, körde hem”. 

 18.00-24.00; ”Åt kvällsmat, hjälpte till med läxor, tog ett varmt bad, fixade med 

tvätten, lade mig tidigt för att läsa, somna”. 

 24.00-06.00; ”Sov”. 

 

”Individ C” (studerande/arbetande)  

Respondentens hobbies var ”simma, läsa böcker, fika med vänner, promenera mm”. Hade inte 

gått igenom några stora förändringar i sitt liv. 

Dygn 1 

 06.00-12.00; ”Sov till 11.00”. 

 12.00-18.00; ”Städa till 12.30, umgicks med min mamma, simma vid 16.00, umgicks 

med familj”. 

 18.00-24.00; ”Kollade på film med familjen”. 

 24.00-06.00; ”Sov”. 

Dygn 2 

 06.00-12.00; ”Sov till 11.00”. 

 12.00-18.00; ”Var i stan och fixa några ärenden, åkte till annan stad”. 

 18.00-24.00; ”Umgicks med vänner och pojkvän i annan stad”. 

 24.00-06.00; ”Sov”. 



 14

Analys av individernas fördelning av aktivitetskategorier under två dygn. 
Jämförelse av individerna, fördelningen av aktivitetskategorierna och hur dessa är fördelade 

under två dygn.  
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Figur 1:1: Fördelningen av antalet aktiviteter mellan de olika aktivitetskategorierna för de tre individerna under 

två dygn. 
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Figur 1:2: Summering av aktiviteterna mellan de olika aktivitetskategorierna för de tre individerna under två 

dygn. 
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Analys av individernas fördelning av i vilka miljöer aktivitetskategorierna utfördes 

under två dygn.  

Jämförelse av de tre individernas miljöfördelning av aktivitetskategorierna under två dygn.  
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Figur 2:1 Fördelning av i vilka miljöer aktivitetskategorierna utfördes för de tre individerna under två dygn. 
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Figur 2:2 Summering av i vilka miljöer aktivitetskategorierna utfördes för de tre individerna under två dygn. 
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6. Diskussion 
Vi upptäckte under arbetets gång att det var svårt att använda sig av individer med långvarig 

smärtproblematik vid datainsamling och detta medförde att studien fick göras om till en 

pilotstudie. Det stora bortfallet kan ha sin förklaring i att ständig smärta och värk gör att 

individen tappar mycket kraft och ork (Brattberg, 1995) och att delta i vår studie kanske 

upplevdes som ytterligare belastning för individerna. 

 

6.1 Metod diskussion 

Kvantitativ metod har sin främsta styrka i att förklara olika företeelser och genom statistiska 

tekniker kan det också göras generaliseringar av detta. Den kvantitativa metoden har en ”jag-

det” relation där forskaren själv inte kommer i kontakt med respondenten och därmed 

minskas risken att påverka respondentens beteende och svar. Fördelarna med kvalitativ data 

och metod är att de visar på en totalsituation vilket visar en helhetsbild som möjliggör en ökad 

förståelse för sociala processer och sammanhang. Men att göra en kvalitativ studie har också 

nackdel i att det blir en ”jag-du” relation mellan forskaren och respondenten vilket lätt kan 

skapa bestämda förväntningar då respondenten inte beter sig som den annars skulle ha gjort. 

 

Att använda sig av både kvalitativ och kvantitativ metod hade gjort studien mer giltig då 

styrkor och svagheter mellan de olika metoderna hade tagit ut varandra (Magne Holme & 

Krohn Solvang, 1997).  

 

I litteraturen står det att kvantitativa metoder är förtryckande och icke etiskt försvarbara när 

det gäller forskning om kvinnors liv och arbete, möjligen kan de vara förenliga med den 

manliga etiken i den offentliga sfären. Däremot sägs kvalitativa metoder stå för empatiskt och 

solidariskt kunskapssökande som har sin utgångspunkt i respondenternas erfarenheter och 

upplevelser, respekterar individen som subjekt, ser till helheten och förstår henne i sitt sociala 

sammanhang. Kvalitativa metoder anses harmoniera bättre med kvinnors värden. (Eliasson, 

1995). Detta skulle vi ha haft i åtanke vid vårt val av metod. 

 

För att få en högre reliabilitet i vår studie bad vi respondenterna att fylla i aktivitetsloggen 

under två sammanhängande dygn. Detta för att se om det fanns regelbundenhet, vanor eller 

om det endast var tillfälligheter som inträffade. Vi valde att aktivitetsloggen skulle fyllas i 

under två dygn med hänsyn till målgruppens smärtproblematik. Enligt rekommendationer 
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skall datainsamling i denna form fyllas i under en vecka för att få optimal reliabilitet (Ellegård 

& Nordell, 1997). Eftersom bortfallet i vår studie blev mycket stort antar vi att en veckas 

ifyllnad av aktivitetsloggen hade blivit ännu mer påfrestande för respondenterna att 

genomföra. Vissa av frågorna i frågeformuläret borde ha omformulerats så att tydligare svar 

hade kunnat ges från respondenterna.  

 

Vårt stora bortfall kan ha sin förklaring i att individerna i målgruppen är mer känsliga för yttre 

krav. Enligt vår mellanhand får deltagarna till smärtrehabiliteringsprogrammet fylla i många 

formulär vilket också kan ha stor del i detta bortfall. Förslag på vad man kunnat göra för att 

minska bortfallet är att kanske aktivitetsloggen och informationsbladet skulle ha förenklats 

ännu mer. Då vår utvalda målgrupp skulle delta i ett smärtrehabiliteringsprogram, där nio 

deltagare tas in var femte vecka, blev tiden att använda respondenterna för datainsamlingen 

begränsad, likaså antalet respondenter. 

    

6.2 Resultat diskussion 

Vid analys av resultatet upptäckte vi att de flesta av aktiviteterna utfördes i hemmet (Figur 

2:1, 2:2) vilket vi inte hade förväntat oss. Detta fick oss att reflektera över om det fanns en 

social smärta (Brattberg, 1995)? Det hade varit ytterst intressant att i aktivitetsloggen utforma 

en fråga om aktiviteten utfördes ensam eller tillsammans med andra eftersom dessa individer 

kan skapa en ond cirkel där smärtan blir en central del av livet och gör att de inte orkar ta 

kontakt med andra. En annan reflektion var att orken hos smärtpatienter är nedsatt och att 

respondenterna hade olika arbetssituationer.  

 

Eftersom respondenterna inte genomgått smärtrehabiliteringsprogrammet vid 

anteckningstillfället tror vi att de var omedvetna om aktivitetsbalansens betydelse.  

 

Vi upptäckte att det obetalda arbete som kvinnorna utförde i hemmet definieras till stor del 

som vård. Detta tycker vi styrker studier som både visar att kvinnan har längre arbetstid samt 

att de har mindre tid för återhämtning och reflektion (Erlandsson & Eklund, 2001). Det kan 

även bero på att aktivitetskategorierna var fördefinierade i instruktionerna till aktivitetsloggen 

(bilaga 1), vilket vi i efterhand reflekterade över som negativt då detta kan ha påverkat 

respondenternas kategorisering av aktivitetskategorin vård. 
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Vid analys av respondenternas aktivitetsmönster såg vi vad de fyllde sina två dygn med och 

fann både likheter och olikheter; 

 
 ”Individ A”: Utförde aktivitetskategorin vård både förmiddag, eftermiddag och kväll.     

Vila utfördes endast under kväll och natt under två dygn (Figur 1:1) 

 ”Individ B”: Utförde aktivitetskategorin vård förmiddag, eftermiddag och kväll. Vila 

utfördes eftermiddag och kväll. Respondenten hade många aktiviteter i förhållande till 

de andra två under dygnen (Figur 1:1). 

 ”Individ C”: Utförde aktivitetskategorin vård eftermiddag och kväll. Vila utfördes inte 

alls under dygnen men sov förmiddag och natt. Respondenten hade också få aktiviteter 

i förhållande till de andra två under dygnen (Figur 1:1). 

 

Aktivitetskategorin vård var ungefär lika fördelade hos respektive respondent och det var den 

aktivitetskategori de utförde mest under dygnen. ”Individ B” och C ägnade lite tid åt arbete 

vilket kan ha sin förklaring i att ”individ B” var helt sjukskriven. Eftersom ”Individ C” 

studerade kunde hon kanske styra mer över sin tid eller att dagarna inte var representativa för 

anteckningstillfällena. Fördelningen av de andra aktivitetskategorierna var att; ”Individ A” 

ägnade sig dubbelt så mycket åt arbete som ”individ B” och ”individ C”. I jämförelse med 

”individ A” och ”individ C” ägnade sig ”individ B” ungefär tre gånger så mycket åt 

fritidsaktiviteter. Däremot saknade ”individ C” vila. Fördelningen av vila var lika för ”individ 

A” och ”individ B”. Alla tre individerna sov på natten och utförde inga medvetna aktiviteter 

(Figur 1:2). 

 

Aktivitetsmönstret såg annorlunda ut då ”individ A” och ”individ B” utförde till antalet 

dubbelt så många aktiviteter som ”individ C”. Detta tror vi beror på att det fanns stora 

skillnader i ålder och livssituation. Vi fann skillnader mellan respondenterna i hur de 

kategoriserade de olika aktivitetskategorierna. ”Individ C” kategoriserade att umgås med 

familj och vänner som vård medan ”individ A” och ”individ B” skattade detta som 

fritidsaktiviteter.” Individ A” och ”individ B” kategoriserade både vila och sova medan 

”individ C” endast kategoriserade sova.Vilka aktiviteter som ingår i en individs vardag beror 

dels på individens egna val och på de aktivitetskrav som omgivningen ställer (Persson, 

Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001). 
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Likheter vi såg bland kvinnornas livssituationer var att ”individ A” och ”individ B” arbetade i 

vården, var i ungefär samma ålder, hade barn och hade liknande hobbies. ”Individ C” var 

hälften så gammal, hade inga barn och bodde fortfarande hemma. På grund av ”individ C”: s 

livssituation kan detta vara en orsak till de stora olikheterna i aktivitetsmönstret. Efter att ha 

utfört denna studie tycker vi det ser ut som att arbeta 50 % och vara sjukskriven 50 % ger en 

jämnare aktivitetsbalans än att vara sjukskriven 100 %. ”Individ B” som var sjukskriven 100 

% ersatte aktivitetskategorin arbete med aktivitetskategorin vård vilket kan göra att det blir 

större obalans i aktivitetsmönstret. 

  
6.3 Konklusion 

Med kunskap om det arbetsterapeutiska grundantagandet aktivitetsbalans kopplat till hälsa 

(Creek, 1997) borde det marknadsföras bättre att det ligger i arbetsterapeutens 

yrkeskompetens (Socialstyrelsen, 2001) att med arbetsterapeutiska åtgärder kunna behandla 

individer med smärta som kan ge en lyckad rehabilitering vilket kan innebära en förändring 

av individens aktivitetsmönster och totala livssituation. Då arbetsterapeuter har en teoretisk 

förankring i t ex MOHO (Kielhofner, 2002) skapar detta en helhetsbild över vem individen är 

och dess livssituation. 

 

Genom att låta individen skriva dagbok t ex aktivitetslogg (Cynkin & Robinsson, 1990) över 

de aktiviteter som utförs under en dag kan vi som arbetsterapeuter analysera deras 

problematik genom kartläggning av aktiviteter i det dagliga livet och den sociala situationen 

och detta kan ge individen en uppfattning om vad de fyller sin dag med och göra dem 

medvetna om vad de faktiskt gör för vardagssysslor (Erlandsson & Eklund, 2001).  

 

Detta hjälper individen att ta kontroll över sitt liv samt att finna en balans i tillvaron (Ellegård 

& Nordell, 1997). Det är ytterst viktigt att förstå att val av livsstil inte görs fritt intellektuellt, 

utan för varje individ är valet styrt av erfarenheter, sociala relationer, självkänsla och inte 

minst det hälsofrämjande stöd som samhället kan erbjuda (Pellmer & Wrammer, 2001). 

 

Det kan därför vara viktigt att jobba med rehabilitering interdisciplinärt, för att få en 

övergripande bild av individen (www.rehab.lund.skane.se/verksamheten. 2006-04-03). 

Genom att göra en kartläggning av vilka professioner som finns i primärvården och de 

vårdmetoder som är knutna till dessa, skulle man enkelt kunna ta vara på resurser som arbetar 

mer förebyggande i interdisciplinära team. Detta skulle kanske kunna minska lidandet, fånga 
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upp individens problematik tidigare och minska ohälsotalet. Vi tror att detta förmodligen 

skulle leda till minskade kostnader för samhället. 

 

I fortsatta studier hade det varit intressant att göra samma undersökning efter att individerna 

gått igenom smärtrehabiliteringsprogrammet för att se om individernas skattning av 

aktivitetskategorierna förändrats och fördelningen av vad de fyller sin dag med blivit 

annorlunda. 
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Instruktioner till registreringsblankett för Aktivitetsloggen  Bilaga 1 

 

Aktivitetslogg - en dagbok 
Dagboken ger information om hur du fördelar dina aktiviteter över tid under två 

sammanhängande dygn. Detta kan kartlägga vad du under en dag faktiskt gör eftersom vi ofta 

är omedvetna om detta. Det kan också ge dig en inblick i hur du bättre kan fördela dina 

vardagliga aktiviteter. 

 

Du skall fylla i aktivitetsloggen under två hela dygn vid fyra tillfällen/dygn. 

Dessa fyra tillfällen är på förmiddagen, eftermiddagen, kväll och natt. 

 

Vad gjorde du?  

Skriv vilken/vilka aktiviteter eller sysslor som upptog den mesta tiden inom ramen för 

angiven tid Ex mellan 06.00-12.00 

 

I nästa kolumn skriver du vilken kategori du anser aktiviteten/sysslan tillhör:  

 

• 11 Med vård menas alla de aktiviteter du utför för att vårda dig själv, din familj och 

ditt hem. Vård innefattar också att du lagar mat och utför annat hushållsarbete. 

• 12 med arbete menas alla de sysslor du utför mot betalning eller mot att utbyta av 

tjänster. 

• 13 med fritidaktiviteter mena s de aktiviteter du utför när du är fri från andra plikter. 

• 14 med vila menas att du inte är engagerad i någon annan aktivitet eller syssla. 

• 15 skriv 15 när du sovit 

• Skriv var du var när du utförde aktiviteterna under den angivna tidsramen. Det är 

viktigt att förstå i vilken miljö dina aktiviteter utför i. 

 

 

 

 



  
 

När? Vad gjorde du? Vilken kategori?  Var? 

 Skriv kortfattat det viktigaste aktiviteterna du gjorde vid tidsangivelserna 
inom varje ruta. 
 
 
 

11 = Vård 
12 = Arbete 
13 = Fritidsaktiviteter 
14 = Vila  
15= Sova 

21 = Hemma 
22 = Arbete 
23 = Utomhus 
24 = På annat ställe 

06.00-12.00 
 

 
 
 
 
 

  

12.00-18.00   
 
 
 
 

  

18.00-24.00 
 

 
 
 
 
 

  

24.00-06.00  
 
 
 
 

  

 
 

Aktivitetslogg dygn 1      Bilaga 2 



  
 

När? Vad gjorde du? Vilken kategori?  Var? 

 Skriv kortfattat det viktigaste aktiviteterna du gjorde vid 
tidsangivelserna inom varje ruta. 
 
 
 

11 = Vård 
12 = Arbete 
13 = Fritidsaktiviteter 
14 = Vila  
15= Sova 

21 = Hemma 
22 = Arbete 
23 = Utomhus 
24 = På annat ställe 

06.00-12.00 
 

 
 
 
 
 

  

12.00-18.00   
 
 
 
 

  

18.00-24.00 
 

 
 
 
 
 

  

24.00-06.00  
 
 
 
 

  

Aktivitetslogg dygn 2      Bilaga 3 



  
 

Övriga frågor     Bilaga 4 

     
  
 
 

1. Hur gammal är Du? 

2. Arbetar Du nu eller är Du sjukskriven? 

3. Vilket är Ditt yrke? 

4. Ensamstående   Sammanboende  

5. Bor du i  

      Villa                                           Lägenhet  

6. Vilka/vilken är din hobbies? 

7. Om Du har barn, hur gamla är Dina barn? 

8. Har Du nyligen gått igenom stora förändringar i Ditt liv? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Bilaga 5 

Aktivitetskategorier och dess fördelning under dygn 1 och 2. 

”Individ A”. 
Tabell 1:1: Resultat över aktivitetsloggen (bilaga 2, 3). 
Dag 1 Vård Arbete Fritid Vila Sova 
Förmiddag  X   X 
Eftermiddag XX X X   
Kväll X   X  
Natt    X X 
 
Dag 2 Vård Arbete Fritid Vila Sova 
Förmiddag X    X 
Eftermiddag X  X   
Kväll XX  X X  
Natt    X X 
Totalt antal aktiviteter under två dygn (N=20). 
 
”Individ B.” 
Tabell 1:2: Resultat över aktivitetsloggen (bilaga 2,3.) 
Dag 1 Vård Arbete Fritid Vila Sova 
Förmiddag XXX X X   
Eftermiddag X  XX X  
Kväll XX  X X  
Natt     X 
 
Dag 2 Vård Arbete Fritid Vila Sova 
Förmiddag XX  XX   
Eftermiddag X  XXX X  
Kväll XX  X X X 
Natt     X 
Totalt antal aktiviteter under två dygn (N= 29). 
 

”Individ C.” 
Tabell 1:3: Resultat över aktivitetsloggen (bilaga 2,3). 
Dag 1 Vård Arbete Fritid Vila Sova 
Förmiddag     X 
Eftermiddag XX  X   
Kväll X     
Natt     X 
 
Dag 2 Vård Arbete Fritid Vila Sova 

Förmiddag     X 
Eftermiddag  X X   
Kväll X     
Natt     X 
Totalt antal aktiviteter under två dygn (N= 11) 



    

Bilaga 6 

Fördelning var aktivitetskategorierna utfördes under dygn 1 och 2 
 
”Individ A.” 
Tabell 2:1: Resultat över aktivitetsloggen var aktivitetskategorierna utfördes (bilaga 2,3). 
Dag 1 Vård Arbete Fritidsaktiviteter Vila Sova 
Hemma XX  X XX XX 
Arbete  XX    
Utomhus      
På annat ställe X     
 
Dag 2 Vård Arbete Fritidsaktiviteter Vila Sova 
Hemma XX  X XX XX 
Arbete      
Utomhus XX     
På annat ställe   X   
Totalt antal miljöer där aktiviteterna utfördes under två dygn (N=4). 
 
”Individ B” 
Tabell 2:2: Resultat över aktivitetsloggen var aktivitetskategorierna utfördes (bilaga 2,3). 
Dag 1 Vård Arbete Fritidsaktiviteter Vila Sova 
Hemma XXXXX X X XX X 
Arbete      
Utomhus X  XX   
På annat ställe   X   
 
Dag 2 Vård Arbete Fritidsaktiviteter Vila Sova 
Hemma XXXX  X XX XX 
Arbete      
Utomhus X  XX   
På annat ställe   XXX   
Totalt antal miljöer där aktiviteterna utfördes under två dygn (N=4). 
 
”Individ C” 
Tabell 2:3 Resultat över aktivitetsloggen var aktivitetskategorierna utfördes (bilaga 2,3). 
Dag 1 Vård Arbete Fritidsaktiviteter Vila Sova 
Hemma XXX    XX 
Arbete      
Utomhus      
På annat ställe   X   
 
Dag 2 Vård Arbete Fritidsaktiviteter Vila Sova 
Hemma     X 
Arbete      
Utomhus      
På annat ställe X X X  X 
Totalt antal miljöer där aktiviteterna utfördes under två dygn (N=4). 
 
 


