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sjukdom  
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Abstrakt  

Att ha Parkinsons sjukdom i arbetsför ålder innebär att det dagliga aktivitetsutförandet kan 
påverkas av miljö, person samt aktivitet. Det finns inte mycket forskning kring detta. Syftet 
med denna studie var att undersöka hur individer med Parkinsons sjukdom i arbetsför ålder 
upplever sina dagliga aktiviteter. Urvalsgruppen bestod av sex män och två kvinnor i åldern 
30-65 år. De hade olika familjesituation, boendeform, varierande antal år med diagnos samt 
olika typer av anställningsform. Deltagarna fyllde i en tidsdagbok under en vardag samt en 
helgdag. Dagboken visade på ett övergripande sätt vilka aktiviteter som utfördes. Därefter 
genomfördes enskilda semistrukturerade intervjuer där deltagarnas egna perspektiv och 
subjektiva upplevelser kom fram. Inför varje intervju valde författarna ut två till tre aktiviteter 
från tidsdagboken som diskuterades. Den insamlade informationen bearbetades med 
kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att deltagarna i stor utsträckning upplevde hinder 
både för och i dagliga aktiviteter. Flera psykiska och motoriska hinder ledde till svårigheter i 
det dagliga aktivitetsutförandet. Flera av dessa hinder orsakade obalans i vardagen. Samtidigt 
framkom det ett antal möjligheter för aktivitet i arbete och fritid för deltagarna som gav 
balans. Även i arbetslivet fanns det psykiska och motoriska hinder som påverkade förmågan 
att arbeta. 

Nyckelord: Dagliga aktiviteter, Aktivitetsbalans, Parkinsons sjukdom. 
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How daily occupations experienced by people of working age with Parkinson´s 

disease  

Maria Magnusson & Susanne Svantesson 

Abstract 

Having Parkinson´s disease in the working age means that the daily occupational 
performance may be affected by environmental, personal or occupational factors. There is 
little research on this. The purpose of this study was to investigate how individuals with 
Parkinsons disease in the working-age experience their daily occupations. The sample group 
consisted of six men and two women aged 30-65 years. They had all different family 
situations, housing, variable number of years with diagnosis and different types of 
employment status. The informants filled in a time diary on a weekday and a weekend day. 
The diary revealed in a comprehensive manner which occupations were performed. 
Thereafter, individual semi-structured interviews were conducted in which the informants 
own perspectives and subjective experiences came up. Before each interview, the authors 
chose two to three occupations from the diary to discuss. The collected data were processed 
using qualitative content analysis. The result showed that the participants largely perceived 
barriers both for and in daily occupations. Several mental and motor skills barriers led to 
difficulties in daily occupational performance. Several of these barriers caused the imbalance 
in everyday life. While it appeared a number of opportunities for occupation in work and 
leisure for the participants who gave the balance. Even at work, there were mental and motor 
skill barriers that affect the ability to work.  

Key words: Daily occupations, Occupational balance, Parkinson´s disease 
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Bakgrund 

 

Aktivitet 
Människan har sedan tidernas begynnelse utfört målmedvetna aktiviteter som är nödvändiga 

för deras existens och välbefinnande. De aktiviteter en människa väljer att utföra har 

inflytande på deras livsstil, välbefinnande, produktivitet, sociala kontakter och hälsa. Alla 

aktiviteter som utförs skapar ett aktivitetsmönster som påverkas av biologiska, psykologiska, 

sociala faktorer samt miljöfaktorer (Christiansen & Townsend, 2004 ). En aktivitet är 

målmedveten om individen deltar aktivt och frivilligt samt att själva aktiviteten är riktad mot 

meningsfulla mål. En målmedveten aktivitet utgör målinriktade arbetssätt eller uppgifter som 

utgör aktivitet (Mosey, 1981). Aktiviteter i det dagliga livet (ADL) är uppgifter som krävs för 

egenvård och självunderhåll, som att bada, äta, tvätta och att städa huset. Spel/lek är fria 

aktiviteter som görs för egen skull och innefattar att utforska, att låtsas, att fira, att delta i spel 

eller sport och att bedriva fritidsintressen. Produktivitet avser verksamhet (betald som 

obetald) som tillhandahåller varor och tjänster till andra såsom idéer, kunskap, hjälp, 

informationsutbyte, underhållning, konstföremål och skydd (Kielhofner, 2008). Aktiviteter 

har individuella betydelser för varje individ, därför tolkar och uppfattar varje individ sina 

aktiviteter på olika sätt (Finlay, 2004). Vilka aktiviteter som utförs visar vilka olika roller en 

individ har i livet.  Vilka aktiviteter som än utförs så upplevs exempelvis tillfredsställelse, oro 

eller tristess. Upplevelse kan beskrivas som omedelbara tankar och känslor som uppstår i 

utförandet av en aktivitet (Kielhofner, 2008). En individs aktivitetsrepertoar skapar en unik 

individs livsbana, och värdet av alla valda och utförda aktiviteter bidrar till meningsfulla 

upplevelser i varje individs liv. Aktivitetsrepertoaren består av aktiviteterna underhåll, arbete, 

lek och rekreation. En och samma aktivitet skulle kunna tillhöra någon av de fyra kategorierna 

beroende på hur olika individer värderar aktiviteterna samt att de kan ha olika uppfattningar 

vid olika tillfällen. Det typiska värdet av de olika aktivitetskategorierna är inte definitiva, 

eftersom de varierar från individ till individ, situation till situation, samt från tid till tid 

(Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001).  Att utföra dagliga aktiviteter utan 

svårigheter kan vara en självklarhet för de flesta, men att drabbas av Parkinsons sjukdom kan 

göra att det inte är lika självklart längre. 

Parkinsons sjukdom 
Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som beror på att det inte produceras en 

tillräcklig mängd dopamin, på grund av att nervcellerna som producerar dopamin bryts ned 
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och orsaken är okänd. Sjukdomen har fått sitt namn av den engelske läkaren James Parkinson 

som var den som först beskrev sjukdomen och dess symtom i sin skrift ”An essay on shaking 

palsy” år 1715. Det finns cirka 20000 fall i Sverige med diagnosen Parkinsons sjukdom, män 

och kvinnor drabbas lika. Medelåldern för symtomdebut är 55 år (Rilton, 2007). Årligen 

insjuknar cirka 2000 personer i Sverige i Parkinsons sjukdom, ungefär 75 % av dessa är i 

arbetsför ålder. Diagnosen, medför oftast en livskris. Symtomen och de känslomässiga 

reaktionerna varierar under loppet av sjukdomen (Lundgren Nilsson, 2008). 

Sjukdomsförloppet består av tre faser. I den tidiga fasen har läkemedelsbehandling ofta god 

effekt. I fluktuationsfasen återkommer symtomen periodvis under dagen trots noggrann 

inställd läkemedelsbehandling. I komplikationsfasen upplever individen normal rörlighet 

endast under begränsade delar av dagen. Denna fas uppstår ofta efter cirka 10 år 

(Socialstyrelsen, 2007). För att få Parkinsons sjukdom diagnostiserad krävs att två av följande 

tre symtom har uppstått: Rörelsehämning (hos alla), muskelstelhet och skakning/darrning 

(Rilton, 2007). Fördröjd behandling av depression kan leda till minskad livskvalitet för 

individer med Parkinsons sjukdom (Frisina, Borod, Foldi & Tenenbaum, 2008).  

Det är känt att trötthet och ökad känslighet för stress hos individer med Parkinsons sjukdom 

kan bidra till ett socialt tillbakadragande. Studier visar att de som fokuserar på att hantera 

stress och stressiga situationer får positiva effekter på sin psykosociala situation (Sunnvisson, 

Ekman, Hagberg & Lökk, 2001). Det finns idag ingen botande behandling mot Parkinsons 

sjukdom. All medicinering är till för att lindra symtomen samt att det strävas efter att få bästa 

möjliga kontroll av symtomen och så minimalt som möjligt med biverkningar. L-dopa är den 

viktigaste Parkinson medicinen och den ger ökad rörlighet och återställer den normala 

nervfunktionen (Rilton, 2007). Utöver läkemedel är det viktigt att ge tillräckligt stöd åt 

individen, och denne kan då fungera väl under många år såväl i arbete som i hemliv 

(Lundgren Nilsson, 2008).  

Konsekvenser på aktivitetsnivå för de som har Parkinsons sjukdom är att den kan inverka på 

rörelserna och motoriken och påverka de dagliga aktiviteterna och livskvalitén. Individer med 

denna sjukdom har oftast en nedsatt finmotorisk funktion som kan leda till svårigheter med att 

utföra uppgifter såsom att använda bestick, skriva samt knäppa/knäppa upp små knappar vid 

på och avklädning. De har också svårigheter med att förflytta sig inom- och utomhus på grund 

av fallrisk. Kognitiva svårigheter tillkommer, som kan öka besvären att utföra mer än en 

uppgift i taget, samt koncentrationssvårigheter och depression, som i sin tur leder till ett ökat 
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beroende av andra, påverkan av integriteten och en sämre ADL-förmåga (Morris & Iansek, 

1997). 

Det kan vara svårt för individer med Parkinsons sjukdom att fortsätta som anställd mer än ett 

par år efter diagnos eftersom de upplever en betydande stress innan de lämnar arbetet (Banks 

& Lawrence, 2006).  Därför är det viktigt att tillräckliga stödåtgärder sätts in i ett tidigt 

stadium för att främja individens självbestämmande och att denne inte blir beroende av 

sjukvården, innan sekundära reaktioner som kroppsliga spänningstillstånd, stress, ångest och 

depression får fäste och därmed blir svårare att åtgärda, vilket på sikt kan öka kostnaderna för 

samhället. Tidigt under sjukdomen samt i en senare fas av den är risken stor att 

arbetsförmågan och familjelivet hotas vilket ofta leder till ökad stress hos individen 

(Lundgren Nilsson, 2008). Enligt en finsk studie leder Parkinsons sjukdom ofta till 

förtidspension. Jämfört med den övriga finska befolkningen pensionerades de i genomsnitt 6 

år tidigare. Ung ålder, lindriga symtom, att inte ha haft sjukdomen under lång tid samt 

förändringar i anställningsvillkoren gjorde det möjligt att stanna kvar längre i arbetslivet 

(Martikainen, Luukkaala & Marttila, 2006). 

Sjukdomen får konsekvenser även för den drabbades familj. De kan behöva omdefiniera sina 

roller inom familjen för att kunna hantera konsekvenserna av sjukdomen. Därför är det viktigt 

att hela familjen får stöd för att lära sig hantera detta (Bhatia & Gupta, 2003). Genom att få 

kontakt med en arbetsterapeut vars arbete kan vara att utveckla strategier, sett ur perspektivet 

individ, aktivitet och miljö, så kan det möjliggöras att nå fram till olika lösningar som 

förbättrar eller underlättar i de dagliga aktiviteterna för individer med Parkinsons sjukdom. 

Arbetsterapeutisk intervention 
För att få en ökad förståelse hur en individ med Parkinsons sjukdom upplever tillfredställelse i 

sina vardagliga aktiviteter är det viktigt att arbetsterapeuten ser helheten mellan person, miljö 

och aktivitet. För att få denna förståelse kan PEO- modellen (Law, Cooper, Strong, Steward, 

Rigby & Letts 1996) vara användbart som ett verktyg för arbetsterapeutiska interventioner. 

PEO- modellen baseras på ett arbetsterapeutiskt synsätt och beskriver faktorerna person, miljö 

samt aktivitet och där utförandet av aktivitet är resultatet av deras ömsesidiga påverkan av 

varandra. Individen ses på ett holistiskt sätt som en unik varelse med olika roller. Varje 

individ har både inlärda och medfödda färdigheter som de använder när en aktivitet utförs. 

Aktivitet utgör grunden för uppgifter som individen utför inom såväl yrke som fritid och 
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själva aktivitetsutförandet utgörs av samspelet mellan person, miljö och aktivitet (Law et al., 

1996). 

Arbetsterapeuten inriktar sig på att guida individer med Parkinsons sjukdom till större 

självkännedom om sin kropp och därigenom få möjlighet att få tillbaka den rätta 

rörelserytmiken i kroppen. Individerna kan erhålla praktiska råd om hur de lättare kan utöva 

sina ADL-funktioner. Dessutom kan råd erhållas om hur rörelser initieras, om fysisk träning i 

syfte att uppmärksamma stelhet samt hur skillnaden mellan en spänd och avspänd kropp 

känns (Sunvisson et al., 2001). Vissa motionsformer har tillsammans med den medicinska 

behandlingen en positiv inverkan på individernas utförande av sina dagliga aktiviteter samt på 

deras upplevelser av en god hälsa (Yousefi, Tadibi, Khoei & Montazeri, 2009).   

Inom arbetsterapeutisk intervention är förmåga att engagera sig i dagliga aktiviteter, både 

vardagliga aktiviteter och aktiviteter av yttersta betydelse. Dessa mönster av meningsfulla 

aktiviteter gör människan till den hon är (Hinojosa, Kramer, Brasic Royeen & Luebben, 

2003). Arbetsterapeuter arbetar med individer, grupper och organisationer som har svårigheter 

i utförandet av dagliga aktiviteter såsom egenvård, arbete, lek och fritid (Law, Baum & Dunn, 

2005). Arbetsterapeuten analyserar de dagliga aktiviteterna. Om utförandet av dagliga 

aktiviteter hos individer med Parkinsons sjukdom försvåras på grund av kognitiv svikt kan 

arbetsterapeuten lära ut olika tekniker för utförandet eller prova ut tekniska hjälpmedel och 

därmed maximera det funktionella oberoendet och livskvaliteten (Morris & Iansek, 1997).  

Miljön påverkar individen och dess beteende och som i sin tur påverkas av beteendet hos 

individen (Law et al., 1996).   Även bedömningar av miljö och struktur i hemmet, samhället 

och arbete görs för att främja säkerhet och oberoende. Utöver detta gör arbetsterapeuten 

avslappningsövningar och lär ut olika tekniker för att hantera stress (Morris & Iansek, 1997).  

Arbetsterapeutiska strategier för rehabilitering av kognitiva och motoriska 

funktionsnedsättningar hos individer med Parkinsons sjukdom baseras på ingående kännedom 

om dess förlopp och symtom. Dessa behandlingsstrategier tillämpas av arbetsterapeuter i 

olika miljöer. En viktig aspekt i strategin är det teambaserade samarbetet för att kunna möta 

fysiska, psykiska, kognitiva och sociala behov hos individen med Parkinsons sjukdom 

(Morris & Iansek, 1997).  Det önskade resultatet av arbetsterapeutiska interventioner är ett 

optimalt aktivitetsutförande, definierat som en tillfredsställande erfarenhet av en individ som 

deltar i de dagliga aktiviteterna (Law, Baum & Dunn, 2005).  
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Förhållandet mellan arbetsterapeut, individ och anhörig måste vara förtroendefullt och 

konstruktivt för att behandlingen ska vara så effektiv som möjligt och för att kunna upptäcka 

förändringar i individens tillstånd då sjukdomen är progredierande och fluktuerande (Caird, 

1996). Ett grundläggande koncept i klientcentrerad arbetsterapi är att arbetsterapeuten 

respekterar de val som individen har gjort, val som de kommer att göra och deras personliga 

sätt att hantera det på (Law, 1998). Arbetsterapeuten ska därför vara medveten om betydelsen 

av individens erfarenhet av aktiviteterna (Finlay, 2004). Denna har även kunskap om 

betydelsen av balans mellan aktiviteterna. 

Aktivitetsbalans 
De som drabbats av Parkinsons sjukdom har ofta symtom som hindrar dem från att utföra de 

dagliga aktiviteter som friska individer ser som en naturlig del av livet. Dessa symtom kan 

påverka aktivitetsbalansen, som är ett av nyckelbegreppen i arbetsterapi. Ofta missförstås 

begreppet som en balans mellan arbete, fritid och vila. Men begreppet är mer komplext och 

holistiskt och är relaterat till balans mellan livsstil och aktiviteter (Finlay, 2004). För att förstå 

den enskilda individens upplevelser av sin sjukdom och vilken inverkan den har på olika 

områden i livet måste människan ses i sitt sammanhang (Sunvisson, 2003). Aktivitetsbalans 

innebär en balans där engagemanget i aktiviteter leder till välbefinnande. Det kan till exempel 

vara balansen mellan fysiska, psykiska och sociala aktiviteter, mellan valda och obligatoriska 

aktiviteter, mellan ansträngande och lätta aktiviteter, eller mellan att göra och att vara 

(Wilcock, 2006). För att uppnå balans måste vi klargöra våra aktiviteter och användningen av 

våra förmågor och resurser för att avgöra vad som är bäst för att uppnå ett fortsatt hälsosamt 

liv. Detta kan ske endast efter reflektion av våra värderingar och om vad som är av störst 

värde - obligatorisk eller önskad aktivitet, vila, rekreation, arbete, egenvård, eller förändringar 

i användningen av färdigheter och resurser (Westhorp, 2003). Aktivitetsbalans beskrivs som 

balans mellan arbete, lek samt aktivitet i det dagliga livet som är en del av den sociokulturella 

kontexten och som är nödvändig för det egna välbefinnandet (Kielhofner, 2008). Så gott som 

alla individer försöker uppnå en tillfredsställande balans mellan sina dagliga aktiviteter, men 

det är svårt att identifiera exakt hur en rimlig balans mellan aktiviteterna ser ut. Att försöka 

uppnå en balans mellan arbete, lek, vila och andra aktiviteter är ett välkänt mål för många 

individer oavsett förmåga (Townsend & Wilcock, 2004). 

 Aktivitetsbalans indikeras av känslor som tillfredsställelse, belåtenhet och förnöjsamhet 

medan aktivitetsobalans kännetecknas av känslor som ångest eller tristess beroende på om 

man är över- eller underaktiverad (Townsend & Wilcock, 2004). Obalans, sett ur 
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arbetsterapeutiskt perspektiv, anses ofta vara en brist på balans mellan arbete, vila och lek. 

Denna obalans är olika för varje individ precis som deras förmåga, intressen och ansvar skiljer 

sig åt, och denna obalans kan ses som en bidragande orsak till sjukdomsprocessen. Obalans 

och ohälsa är en följd av hur de olika förändringar som sker i vardagen hanteras, och de är 

starkt kopplade till individers engagemang i aktiviteter (Wilcock, 1998). 

Enligt Westhorp (2003) är en av de största förmågorna för att uppnå balans är att besluta sig 

för om man ska säga ja eller nej. Ibland är valet att säga ja eller nej till en aktivitet lätt. Men 

ibland är valet svårt, som när beslutet skall tas mellan två likvärdiga aktiviteter, eller mellan 

två aktiviteter som är helt olika. Det finns mycket information om själva sjukdomen vad gäller 

symtom och behandling, men väldigt lite om hur den påverkar individen och dess inverkan på 

de olika aktiviteter som utförs i det dagliga livet och om hur individer med Parkinsons 

sjukdom upplever sin situation vid dessa tillfällen. Dessutom finns det inte så mycket 

forskning inom just detta område. Därför har vi valt att göra den här studien. 

 

Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur individer med Parkinsons sjukdom i arbetsför 

ålder upplever sina dagliga aktiviteter.  

 

Metod 
 
 

Beskrivning av verksamheten 

På en regional verksamhet i södra Sverige, där deltagarna behandlas, arbetar personalen med 

diagnostisering, bedömning, behandling och rådgivning i team för individer med Parkinsons 

sjukdom. En arbetsterapeut är en del av teamet som arbetar på denna mottagning.  Individerna 

som kommer hit har diagnosen, eller så finns det misstanke om att de har, Parkinsons sjukdom 

(Region Skåne, 2010).                                                                                                                                 



 

 12  
 

Urvalsförfarande 

Studiens syfte styr ett strategiskt urval av representativa deltagare eftersom de har något 

speciellt att bidra med genom deras särskilda position och unika inblick (Denscombe, 2000). 

Urvalet i studien utgörs av män och kvinnor med Parkinsons sjukdom i åldrarna 30-65 år. 

Förfrågan skickades ut till femton individer via en mellanhand på en regional verksamhet. Sex 

av dessa valde att delta. En av dessa valde senare att avbryta deltagandet. Då valdes en annan 

deltagare ut, som var känd för en av författarna. En förfrågan skickades ut till två individer i 

Ångermanlands kommun genom en av författarna tidigare etablerad kontakt och dessa valde 

att delta. Data samlades sedan in på dessa åtta deltagare.  

Beskrivning av urvalsgruppen 

Urvalsgruppen utgörs av sex män och två kvinnor. Deltagarna beskrivs i tabell 1. 

Tabell 1. Deltagare i studien 

Deltagare Kön Ålder Civilstånd Tjänstgöringsgrad Yrke Antal år med 
diagnos 

#1 Man 48 Gift  100 % Sjukskötare 9 år 
#2 Man 59 Sambo  100 % Journalist/Lärare 4 år 
#3 Man 55 Gift    50 % Bankman 9 år 
#4 Man 54 Ensamboende  100 % Lantbrukare 4 år 
#5 Man 62 Sambo  100 % Kock/Lärare 7 år 
#6 Man 56 Sambo      0 % Elingenjör 7 år 
#7 Kvinna 36 Särbo    75 % Vårdare 4 år 
#8 Kvinna 52 Gift  100 % Säljare 3 år 
 

Metod för insamling av information 
Metoden hade en kvalitativ ansats därför att då kan olika mönster upptäckas genom 

kategorisering och beskrivning av olika fenomen (Olsson & Sörensen, 2011). Två metoder för 

insamling av information användes. Den ena var tidsdagbok där deltagarna fyllde i vilka 

aktiviteter de utförde under en vardag samt en helgdag, se bilaga 1. Detta användes som 

underlag vid de semistrukturerade intervjuerna. Tidsdagbok är en datainsamlingsmetod som 

används för att samla in data om en individs dagliga aktiviteter på ett övergripande sätt. Alla 

aktiviteter noteras inklusive tiden aktiviteten börjar och slutar (Pentland, Harvey, Lawton & 

McColl, 1999). Det bör föras minst två dagars tidsdagbok då det skapar en större 

tillförlitlighet (Pas, 1986). Enligt en statlig pilotstudie ska dagboken föras under en vardag 

och en helgdag (EUROSTAT, 1996). Att föra tidsdagbok under 24 timmar per dygn gör att 

allt mänskligt beteende blir representerat. Forskning om tidsanvändning visar hur individer 

använder sin tid. Allt som individer gör måste göras i tid (Pentland et al., 1999). Enligt 
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Pentland et al. (1999) så hänvisar tidsanvändning till hur individer strukturerar sina dagar och 

kan bedömas genom att föra tidsdagbok. Den andra metoden som användes för insamling av 

information var semistrukturerad intervju, se bilaga 2. Författarna valde ut två till tre 

aktiviteter från varje tidsdagbok som användes som underlag till de semistrukturerade 

intervjuerna, där dessa aktiviteter diskuterades. Valen av aktivitet baserades på om deltagarna 

hade noterat en positiv eller negativ känsla i aktivitetsutförandet. Genom intervjuerna kom 

deltagarnas egna perspektiv, meningar och subjektiva upplevelser fram (Kvale & Brinkman, 

2009). Författarna fick veta mer om deltagarnas upplevelser av en specifik aktivitet och vad 

som hindrade och/eller främjade denna aktivitet samt vilka faktorer som påverkade 

aktivitetsutförandet. De semistrukturerade intervjuerna innebar att deltagarna kunde utveckla 

sina svar och tala mer utförligt om ämnet som togs upp samt att författarna kunde vara 

flexibla gällande frågornas ordningsföljd (Denscombe, 2000). Intervjuerna genomfördes på en 

rehabiliteringsenhet i Skåne, en av deltagaren vald plats eller per telefon. De spelades in med 

en diktafon för att erhålla en fullständig dokumentation av det som sades under intervjun. Två 

deltagare intervjuades per telefon och detta medförde att den visuella kontakten uteblev men 

det personliga inslaget och tvåvägskommunikationen fanns kvar (Denscombe, 2000). 

Telefonintervjuerna genomfördes med en högtalartelefon vilket gjorde att även dessa kunde 

spelas in med diktafon. Längden på de olika intervjuerna varierade mellan nio och 34 minuter. 

Procedur 
Författarna skickade ett informationsbrev till verksamhetschefen för att få tillstånd att 

genomföra studien. Vidare togs kontakt med en arbetsterapeut, på en regional verksamhet, 

som kom att fungera som mellanhand. Efter en godkänd VEN- ansökan skickades information 

till mellanhanden om studiens syfte samt förfrågan om deltagande i studien. Mellanhanden 

vidarebefordrade detta till 15 personer som i sin tur skickade tillbaka svarsblanketten till 

författarna, om de valde att delta. För att minska risken för externt bortfall skickades förfrågan 

om deltagande ut till 15 personer. Två deltagare fick informationsbrev och tidsdagbok via e-

mail, som i sin tur skickade tillbaka denna ifylld. Intervjuerna med dessa två deltagare 

utfördes och spelades in telefonledes. En första kontakt med varje deltagare skedde per 

telefon och då gavs instruktioner om hur tidsdagboken skulle fyllas i.  

Bearbetning av den insamlade informationen 
En kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) användes för att bearbeta den 

insamlade informationen. Analysen var en manifest analys, som analyserar vad texten säger 

om innehållet, det som är synligt och uppenbart. Författarna transkriberade det som sades på 
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inspelningarna och anteckningar renskrevs. Därefter analyserades texten och meningsbärande 

enheter som var relevanta för syftet plockades ut. För att sammanhanget skulle kvarstå togs 

även omgivande text med. Dessa meningsbärande enheter kondenserades, vilket innebar att 

texten kortades ner utan att innehållet förlorades. De kondenserade meningsbärande enheterna 

kodades där koden kortfattat beskrev meningsenheternas innehåll. Sedan grupperades koderna 

i subkategorier och kategorier som utgjorde de centrala delarna av intervjuerna. Kategorierna 

utgjordes av flera koder med liknande innehåll. Detta utgjorde det manifesta innehållet. Till 

att börja med tog författarna ut meningsbärande enheter och kondenserade dessa på fyra 

intervjuer vardera. För att öka trovärdigheten diskuterades sedan kodning och kategorisering 

på samtliga åtta intervjuer av författarna (Graneheim & Lundman, 2004). Under 

bearbetningsprocessen diskuterade författarna analysen med handledaren. 

Etiska överväganden 
Eftersom deltagarna ingår i regional sjukvård och att frågor som är av känslig natur kunde 

upplevas som integritetskränkande så lämnades etikansökan in före genomförande av studien 

till Vårdvetenskapliga etiknämnden för rådgivande yttrande. Deltagarna deltog frivilligt och 

kunde avbryta deltagandet utan att ange någon orsak. Fullständig konfidentialitet och 

sekretess säkerställdes. Inga namn eller personliga data anges i studien. Allt material kommer 

att förvaras inlåst och förstöras efter att studien har blivit godkänd. 

 

Resultat  

 

På frågan ”hur var det att fylla i tidsdagboken?” gav alla deltagare utom en ett positivt svar. 

En deltagare svarade att det var svårt att fylla i. Ord som användes av de andra deltagarna för 

att beskriva den positiva upplevelsen var bland annat som enkelt, spännande och inte 

tidskrävande. En deltagare beskrev att tidsdagboken ökade medvetenheten om vad som 

utfördes, men menade samtidigt att mer tid kunde lagts ner på att fylla i den. En annan 

deltagare tyckte att det hade varit bra att fylla i tidsdagboken under fler än två dagar för att få 

ordning på sitt vardagsliv. Bearbetningen av den insamlade informationen resulterade i två 

huvudkategorier samt tre underkategorier. 
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Hinder och möjligheter som inverkar på arbete och fritid 

Hinder för och i aktivitet 
Resultatet visade att hinder för aktivitet var när deltagarna upplevde svårigheter för att kunna 

vara aktiva medan hinder i aktivitet var när deltagarna hade påbörjat aktiviteten och det 

uppstod svårigheter som försvårade möjligheten att fortsätta vara aktiv.  

Hinder för aktivitet i arbete och fritid 
Parkinsons sjukdom påverkade det vardagliga aktivitetsutförandet för de flesta av deltagarna. 

För några av deltagarna påverkades aktivitetsförmågan av sjukdomsbilden, som kunde utgöras 

av skakningar, darrningar, talsvårigheter och minskad hjärnkapacitet. Sjukdomen orsakade 

även tidvis trötthet för de flesta deltagarna och deras möjlighet att arbeta. Att arbeta heltid var 

inte möjligt för en del av deltagarna, där en hade funderingar på att gå ner i arbetstid, en hade 

fått sluta arbeta helt och någon hade redan gått ner i arbetstid. Några deltagare hade 

funderingar på att byta till ett lättare yrke för att öka motivationen för att arbeta. För någon 

hade förmågan att utföra sitt kombinerade fritidsintresse och yrke som musiker försämrats 

vilket hade lett till ett minskat aktivt engagemang i musiken. Engagemanget påverkades delvis 

av för lite kunskap om medicin. Vardagliga sysslor upplevdes av en deltagare som ett hinder 

på grund av minskad energi och funderingar fanns över om det var sjukdomen eller åldern 

som var orsak till att de dagliga aktiviteterna hade minskat. En av deltagarna berättade att det 

var svårt att fortsätta arbeta eftersom finmotoriken fungerade allt sämre och sämre, se citatet 

nedan. 

”Ja, det var ju svårt att fortsätta, det var ju finmotoriken som gjorde det svårt när jag skulle 
jobba, professionellt, alltså med mikroskop” 

Motoriskt hinder för aktivitet var nedsatt kraft och försämrad finmotorik vilket några av 

deltagarna upplevde. Hindren gjorde det svårt för dem att utföra aktiviteter som exempelvis 

skära, vispa och skriva. En deltagare upplevde försämrad motorik tills tabletterna började 

verka medan en annan deltagare hade fått minska på antalet aktiviteter på grund av att 

utförandet tog för lång tid. Någon deltagare hade börjat känna av svårigheter att röra sig och 

försökte därför hela tiden att vara igång. Svårigheter med att hålla i gitarr, problem med att 

hålla i verktyg och svårighet att springa var hinder som deltagarna berättade om.  

Psykologiska hinder för arbete beskrevs av en deltagare som frustration och stress av att inte 
kunna skriva läsligt. 
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Psykologiska hinder för fritidsaktiviteter kunde för ett par av deltagarna vara att en 

psykologisk reaktion inför aktivitet ledde till förväntansångest, känsla av otillräcklighet, 

känsla av osäkerhet och själslig kraftlöshet. Någon deltagare uttryckte en känsla att livet blev 

förändrat i samband med diagnosbeskedet. En deltagare upplevde dåligt tålamod som ett 

hinder för längre samtal med andra. Någon hade haft en självbild av att vara ungdomlig, men 

det förändrades efter diagnosbeskedet, se citatet nedan. 

”Det vore ju, vad heter det, öh, när jag fick den här diagnosen så var det precis liksom som 

att jag gick och blev gammal på en dag, faktiskt” 

En deltagare upplevde neurologiskt hinder för aktivitet på grund av att signalerna mellan 

tanke och handling inte var samspelta vilket ledde till oförmåga att delta i träningspass. En 

annan deltagare upplevde försämrad tankeverksamhet som ett hinder, se citatet nedan. 

”Innan hade man svaret bara sådär pang, att det fanns svar på alla frågor, men nu tar det 

längre tid. Om det är sjukdomen och/eller det är tabletterna eller vad det beror på det är 

frågan men man märker att det sviktar mer och mer” 

Fysiologiska hinder för aktivitet var för en av deltagarna att sov miljön var avgörande för 

sömn kvalitén och för en annan deltagare påverkade mycket drömmande nattsömnen negativt. 

Se citatet nedan. 

”Ja, det gör jag. Det som händer när jag vaknar är ju att jag ställs inför någon slags dilemma 

för jag drömmer skitmycket. Jag drömmer skitmycket och det är skitjobbigt alltså och då 

känner jag att det är bättre att jag går upp och sen går och lägger mig efter en stund” 

Hinder i aktivitet i arbete och fritid 
För en deltagare var stress ett hinder i arbetet vilket ledde till en negativ arbetsupplevelse. För 

en annan fanns det inget sätt att underlätta utförandet av arbetsuppgifterna på. Någon led av 

mikrografi vilket ledde till att mycket fick hållas i huvudet på grund av oläslig skrivstil på 

arbetet. En deltagare upplevde att det skapade stress att köra bil långt till arbetet. Någon 

upplevde svårighet i att hantera kontorspapper. 

Motoriskt hinder i aktivitet beskrev en deltagare som svårigheter att skruva i små skruvar. En 

deltagare upplevde neråt faser och svackor med överrörlighet som ett hinder i sociala 

situationer. Några av deltagarna upplevde försämrad rörelseförmåga, balansproblem och 

finmotoriska svårigheter som bidragande orsaker till att de inte kunde utföra sina vardagliga 

aktiviteter såsom personlig vård och matlagning som de tidigare hade kunnat. Ett par 
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deltagare berättade att alla praktiska saker tog längre tid att utföra. En deltagare hade svårt att 

acceptera den nedsatta motoriska förmågan och ville kunna utföra samma aktiviteter som 

förut. Se citatet nedan. 

”För jag ramlade ner från en stege… två gånger ju… en gång lyckades jag hålla mig så jag 

dinglade i taket så att jag är lite hialös, dåligt tålamod, rastlös” 

Ett par deltagare upplevde rastlöshet som ett psykologiskt hinder i det dagliga 

aktivitetsutförandet. En av dessa upplevde även känslomässigt motstånd, dålig nattsömn, 

dåligt tålamod och koncentrationssvårigheter som ett hinder i aktivitetsutförandet, där de två 

sistnämnda ofta ledde till ett dåligt resultat. Någon upplevde en känsla av otillräcklighet när 

aktiviteter tvingades avbrytas.  En annan deltagare tyckte att sjukdomen var själsligt 

påfrestande. Se citatet nedan 

”så kroppen och själen… kroppen tar inte så mycket stryk som själen gör” 

Neurologiskt hinder i aktivitet beskrevs av en deltagare som koncentrationssvårigheter. En 

annan deltagare påtalar i intervjun att orken också är ett hinder i aktivitet. Se citatet nedan. 

”måste ta tiden när jag orkar, jag går ju inte ut när jag är off, alltså, det är ju värdelöst” 

En deltagare berättar att matintaget har stor betydelse för välmåendet eftersom alltför 

proteinrik mat slog ut de fysiologiska funktionerna. 

Olika hinder i och för aktivitet kan leda till obalans i vardagen. De allra flesta av deltagarna 

kände sig stressade av sin arbetssituation. En deltagare arbetade mycket intensivt, jobbade 

varannan helg och tyckte att arbetet hade gått fortare ”om man hade haft hälsan i behåll”. 

Utöver detta hade denna deltagare två arbeten vintertid, som tog tid. Dåligt tålamod var också 

en orsak som skapade problem vid utförande av en aktivitet. Hos en av deltagarna var det 

stressigt att utföra arbetsuppgifterna på kortare arbetstid, för lite vila påverkade arbetet samt 

att långa arbetsdagar ledde till trötthet dagen efter. Likaså upplevdes en ökning av 

arbetstempot efter en längre ledighet som en belastning. En deltagare tyckte att tidspress och 

press påverkade arbetsförmågan negativt. Samma dilemma hade en annan av deltagarna som 

ansåg att det inte gick att arbeta som chef under press en längre period. Stort ansvar skapade 

stress. En deltagare tyckte att arbetsdagarna var långa och några av deltagarna tyckte att 

arbetet tog all energi och därmed orkade med allt mindre hemma. Hos en av deltagarna 

orsakade sömnbristen trötthet på arbetet. En deltagare beskrev att det inte fanns tid för att 

anpassa utförandet på arbetet och att det var tidskrävande att vara tvungen att renskriva 
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rapporter för hand på arbetet. En annan deltagare arbetade mestadels ensam och skulle hinna 

med så mycket som möjligt på kort tid och samma deltagare blev trött på eftermiddagarna och 

kunde sätta sig rakt ner och sova och behövde återhämta sig för att bli aktiv igen. Se citatet 

nedan. 

”Det skulle kunna gå fortare att kunna göra detta om man haft hälsan eller varit kry och inte 
vara så trött och så stressar man för mycket” 

Sömnbrist och sömnproblem upplevde några av deltagarna som en bidragande orsak till 

obalans i vardagslivet, främst då i form av trötthet. Deltagarna hanterade sömnproblemen på 

olika sätt. En deltagare undvek att använda datorn och läste istället. En annan deltagare läste 

tidningen på natten och undvek att vila på eftermiddagarna för att vara trött på kvällen. 

Samma deltagare satsade så mycket på sitt arbete att det blev för lite fritid. En av deltagarna 

kände sig stressad av att ha för mycket att göra och kände behov av att begränsa sig. Samma 

deltagare upplevde att det inte fanns tid för återhämtning på grund av träning, aktiviteter och 

omvårdnad av anhöriga. Till och med trädgårdsarbete orsakade stress. Denna deltagare 

drabbades av en akut trötthet, en utmattningskänsla och orkade ingenting. Det fanns efter 

denna incident perioder av trötthet, men det blev bättre, men vardagen påverkades 

sammantaget negativt. En annan deltagare tyckte att vardagen skulle tas som den kom och 

använda sig av positivt tänkande, men mådde sammantaget inte så bra. Renovering av huset 

och att var ensam med hushållet skapade en press med ökade krav för en deltagare, vilket 

gjorde att orken och fritidsaktiviteterna minskade. Se citatet nedan. 

”Egentligen finns inte lusten heller längre. Troligtvis är det för att det blir för mycket, det 
funkar inte” 

 

Möjligheter för aktivitet i arbete och fritid 

Möjligheter för aktivitet i arbete och fritid 
Flera av deltagarna upplevde att fysisk aktivitet var främjande för både kropp och själ. En av 

deltagarna upplevde stavgång som mer avstressande än cykling, därför att då fanns inte 

behovet av att hinna med att utföra en mängd uppgifter. Detta ledde till en förbättrad 

gångförmåga och förnyad energi. Stavgång, tyckte en annan av deltagarna, främjade 

förmågan att promenera, samtidigt som hälsan förbättrades. Den fysiska träningen gav ett ökat 

välbefinnande och tillfredsställelse och var troligen den direkta orsaken till att deltagaren 

upplevde sig så mycket bättre än vad vederbörande borde vara efter så många år sedan 
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diagnosen. Flera av deltagarna tyckte det var lättare att gå och cykla än att springa på grund 

av att det var antingen jobbigt eller att rörelserna inte synkroniserades. En deltagare upplevde 

vattengymnastik som välgörande och fann att rörelserna var lättare att utföra i vattnet. Någon 

beskrev att vid sportsliga aktiviteter, som fotboll, märktes inte symtombilden alls under 

spelets gång och tyckte att detta gav ökat självförtroende och glädje. Träning utförde en annan 

av deltagarna för både sjukdomens och arbetets skull. En av deltagarna hade alltid lust till 

aktivitet och tyckte det var främjande att vara aktiv, men ”man måste kämpa”. En deltagare 

mådde bäst av att vara sysselsatt, även om inte kroppen hängde med, så var viljan och 

envisheten över att genomföra aktiviteten större än de fysiska besvären, vilket gav deltagaren 

en känsla av både glädje och förnöjsamhet över att uppgiften hade utförts. Arbetskamraterna 

och samarbetet gav välmående och trivsel på arbetet, tyckte en av deltagarna, medan en annan 

tyckte att ett anpassat arbetsansvar var fördelaktigt. Arbetet krävde ingen fysisk styrka, ansåg 

en av deltagarna. Några av deltagarna använde olika metoder för att underlätta aktiviteterna. 

Någon använde redskap från hjälpmedelscentralen, en deltagare bytte musikinstrument och en 

annan kände att det var lättare att utföra aktiviteten på grund av att den var lätt och utfördes i 

van hemmiljö. En av deltagarna försökte undvika stress i de dagliga aktiviteterna och genom 

att flytta från hus till lägenhet fick denne mer tid över för fritidssysselsättningar. Några av 

deltagarna tyckte att rätt medicin och rätt inställd medicin gjorde att funktionen och 

aktivitetsförmågan förbättrades samtidigt som de erhöll en positiv känsla och välmående. En 

deltagare tyckte att arbetet underlättades om denne berättade för kunder om sjukdomen för att 

förbereda kunden om symtombilden. Ett par deltagare beskriver att de har fått lära sig att leva 

med sjukdomen och en deltagare menar att sjukdomen inte får ta över. En av deltagarna sade 

följande: 

”Jag vill fokusera på det friska istället för det sjuka, vända tankarna från en negativ till en 

positiv känsla, där sjukdomen inte får ta över livet när försämring sker” 

Endast en av deltagarna kände att det fanns viss balans i tillvaron under arbetet och det var när 

deltagaren tidvis hade tillgång till avlastning. Ett par deltagare upplevde att möjligheten att 

själv kunna styra över arbetstiderna underlättade mycket i arbetet. Någon deltagare tyckte att 

långa ledigheter underlättade möjligheterna till att orka arbeta. Samma deltagare berättade att 

möjligheten att kunna vila på arbetstid underlättade arbetet. För en annan deltagare hade 

minskad arbetstid möjliggjort förmågan att arbeta. En deltagare sa: 
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”Man får se positivt om man kan, man får behålla den positiva gnistan så långt som det är 

möjligt, man har sina svackor, det finns svarta dagar men de vita dagarna förgyller tillvaron 

ändå. Så man får ta det som det kommer. Försöka i alla fall” 

För att få uppleva en balans under sin fritid gick en av deltagarna ut i skogen och högg ved, 

vilket i sin tur gav en känsla av frihet och minskad trötthetskänsla. Genom att ha full kontroll 

och få gott om tid till att laga mat fick en av deltagarna en känsla av att ha en balans i 

tillvaron, samt att genom att vara mer noggrann med att passa mattider och få dem mer 

strukturerade gjorde att deltagaren kunde må bättre i vardagslivet. Någon deltagare hade mer 

tid för aktiviteter på fritiden efter att ha gått ner i arbetstid. Samma deltagare beskrev att 

fotbollsspelande gav ökad energi till andra aktiviteter. En deltagare upplevde det positivt att 

kunna undvika stress. Någon deltagare fick mer energi efter att ha vilat två-tre gånger per dag. 

Att träna på gym, träffa grannar, promenera, laga mat, fälla träd och laga trasiga möbler var 

aktiviteter som några deltagare tyckte gav känsla av tillfredsställelse eller förnöjsamhet. En 

deltagare kopplade av genom att titta på TV medan en annan deltagare kopplade av genom att 

utföra hantverksaktiviteter. En av deltagarna sa: 

                                          ”Tid för återhämtning är ett måste” 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Författarna valde tidsdagbok som underlag för de semistrukturerade intervjuerna. Med denna 

metod fick man på ett övergripande sätt en bild av vilka aktiviteter som utfördes (Pentland et 

al., 1999). Författarna valde ut två till tre aktiviteter från varje tidsdagbok att använda som 

underlag i de semistrukturerade intervjuerna. Valen baserades på om deltagarna hade noterat 

en positiv eller negativ känsla i aktivitetsutförandet. Under studiens gång kände författarna en 

viss tveksamhet till tidsdagboken och att den skulle kunna ha uteslutits. Men det visade sig att 

tidsdagboken underlättade och gav en överblick över antalet aktiviteter, tidsåtgången för varje 

aktivitet och därmed balansen mellan aktiviteterna. Detta hade inte kunnat fås enbart genom 

intervjuerna.   

Författarna ansåg att semistrukturerade intervjuer var en lämplig metod för att kunna svara på 

syftet, vilket var att undersöka hur individer med Parkinsons sjukdom i arbetsför ålder 
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upplever sina dagliga aktiviteter. Denna metod styrks av Kvale & Brinkman (2009). De 

semistrukturerade intervjuerna gjorde att deltagarna kunde utveckla sina svar samt att 

författarna kunde vara flexibla gällande frågornas ordningsföljd. Detta styrks av Denscombe 

(2000). Författarna fann efter första intervjun att frågorna behövde omformuleras och göras 

tydligare, eftersom frågorna inte var helt lätta att besvara, samt att det fanns ett behov av att 

utveckla ytterligare frågeställningar.  De semistrukturerade intervjuguiden skulle kunna 

omarbetas och kompletteras, och istället skulle PEO- modellen kunna användas som ett 

underlag vid konstruerandet av frågorna vid eventuellt efterföljande studier. Strukturen av 

enkätens frågor hade kunnat vara enklare och mer lättförståeliga och en provintervju hade 

varit bra för att testa frågeformuleringarna och intervjutekniken. Detta hade kunnat påverka 

resultatets pålitlighet mer positivt.  

Det fanns vissa svårigheter med att få åtta deltagare till att vara med i studien. Individer med 

Parkinsons sjukdom i arbetsför ålder är en grupp vars problematik inte är så pass synlig som 

hos individer över 65 år med Parkinsons sjukdom, samt att Parkinsons sjukdom är en 

åldersrelaterad sjukdom, antalet ökar med stigande ålder. Vid kontakt med en regional 

verksamhet i södra Sverige fann författarna sex deltagare. Eftersom en deltagare valde att 

avbryta deltagandet i studien på grund av att tidsdagboken var tidskrävande, så valdes en 

annan deltagare ut, som var känd för en av författarna. Intervjun med denna deltagare fick 

därför genomföras av den andra författaren. Under analysen fick den av författarna som kände 

deltagaren fick bortse från sin uppfattning om deltagarens svårigheter. Detta ledde till att 

författarna insåg vikten av att resultatet baseras på intervjuarens uppfattning. Genom en av 

författarnas tidigare etablerad kontakt kunde ytterligare två deltagare, som är medlemmar i 

den lokala Parkinsonföreningen i Ångermanlands kommun, inkluderas i studien. Dessa 

deltagare fick intervjuas telefonledes och det visade sig att resultatet inte blev lika utförligt 

som när intervjuerna gjordes ansikte mot ansikte.  

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att Parkinsons sjukdom medförde olika hinder i och för aktivitet i både 

arbete och fritid för de alla deltagarna i studien. Individer har alltid utfört målmedvetna 

aktiviteter som är nödvändiga för deras välbefinnande och existens (Christiansen & 

Townsend, 2004).  Deltagarna upplevde svårigheter i aktivitet när de hade påbörjat aktiviteten 

och att det uppstod svårigheter som försvårade möjligheten att fortsätta vara aktiv. Deltagarna 

upplevde även svårigheter för att kunna vara aktiva. Författarna kan utläsa av resultatet att 

hinder för och i vardagliga aktiviteter minskar välbefinnandet. 
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För några påverkade sjukdomsbilden, med symtom som skakningar, darrningar, talsvårigheter 

och minskad hjärnkapacitet, deras aktivitetsförmåga i det dagliga livet. Enligt Rilton (2007)  

är skakningar/ darrningar ett av tre symtom som kan uppfyllas för att få diagnosen Parkinsons 

sjukdom. De andra symtomen är rörelsehämning (hos alla) och muskelstelhet. Nedsatt kraft, 

nedsatt rörelseförmåga, försämrad finmotorik och dålig balans var något som några av 

deltagarna upplevde som motoriska hinder för aktivitet. Allting tar längre tid och viljan att 

kunna prestera som tidigare är stor, men kapaciteten minskar successivt. Författarna tolkar 

detta som att det känns komplicerat och frustrerande att redan i unga år inte kunna orka med 

och utföra det som individen kanske lätt kunde utföra förr. Vid en del tillfällen upplevde 

någon av deltagarna en känsla av otillräcklighet på grund av att individen var tvungen att 

avbryta aktiviteterna innan de var färdiga. 

Författarna tolkade att de olika känslorna som frustration över sjukdomens inverkan på det 

dagliga livet, stress, förväntansångest, känsla av otillräcklighet, känsla av osäkerhet och 

själslig kraftlöshet påverkade deltagarna psykiskt. Någon deltagare uttryckte en känsla av att 

livet blev förändrat i samband med diagnosbeskedet. Dåligt tålamod, försämrad 

tankeverksamhet, koncentrationssvårigheter och sömnproblem inverkade även det på ett 

negativt sätt på deltagarnas dagliga aktiviteter och i deras arbete. Resultatet indikerar på att 

hjärntrötthet och brist på mental ork verkar ha minst lika stor negativ inverkan på 

aktivitetsförmågan som de fysiska symtomen och som i sin tur leder till obalans i det dagliga 

livet och dess aktiviteter. Enligt Socialstyrelsen (2007) kan symtom som hjärntrötthet ofta 

leda till en ökad uttröttbarhet under dagen. De flesta av deltagarna upplevde sömnproblem, 

trötthet och ibland brist på återhämtning som hinder som leder till en obalans i vardagen. 

Detta gjorde att det fanns ett stort behov av återhämtning, som inte alltid blev av.  

Fysisk aktivitet som stavgång, cykling, fotboll, träning på gym och även vattengymnastik 

hade genomgående en positiv effekt och som gjorde, som några av deltagarna ansåg, att 

sjukdomsförloppet inte gick så snabbt utför som den annars skulle ha gjort, att de skulle varit i 

sämre skick om de inte genomfört den fysiska aktiviteten och samtidigt gjorde det att 

individen kunde hantera vardagen lättare. Detta tolkas av författarna som att fysisk träning ger 

ökad fysisk och psykisk energi till att utföra vardagliga aktiviteter och därmed en känsla av 

balans. Detta styrks av Christiansen & Townsend (2004)  som menar att de aktiviteter en 

människa väljer att utföra har inflytande på deras livsstil, välbefinnande, produktivitet, sociala 

kontakter och hälsa. 
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Individer med Parkinsons sjukdom kan ha svårigheter att fortsätta som anställd mer än ett par 

år efter diagnos eftersom de upplever en betydande stress innan de lämnar arbetet (Banks & 

Lawrence, 2006). Några deltagare hade fortfarande förmågan att arbeta heltid. Men arbetets 

påfrestningar och påverkan på individen och dennes sjukdom gjorde att endast en av 

deltagarna kände delvis någon form av balans i arbetet. Arbetssituationen upplevdes som ett 

stressmoment av de flesta deltagarna på grund av bland annat ökat arbetstempo, tidspress, 

stort ansvar och trötthet. Detta orsakade en obalans i vardagen. Författarna tror att stort 

inflytande över sin arbetssituation och en flexibel arbetsgivare skulle möjliggöra ett aktivt och 

tillfredsställande arbetsliv för personer med Parkinsons sjukdom. Förändringar i 

anställningsvillkoren gör det möjligt att stanna kvar längre i arbetslivet (Martikainen et al., 

2006). 

Författarna kunde se att deltagarna använde olika metoder för att hantera de olika 

svårigheterna i vardagen. Detta kunde vara att lära sig om sjukdomen och vara uppfinningsrik 

för att få vardagen att fungera så optimalt som möjligt. Utan medicinen hade det inte fungerat 

för deltagarna att utföra sina vardagliga aktiviteter som de faktiskt gjorde när denna studie 

utfördes. Den medicinska behandlingen för individer med Parkinsons sjukdom är livslång och 

all medicinering är till för att lindra symtomen samt att det strävas efter att få bästa möjliga 

kontroll av symtomen och så minimalt som möjligt med biverkningar (Rilton, 2007). Därför 

är medicinen viktig för att utföra vardagliga aktiviteter. Författarna kunde även utläsa att det 

är minst lika viktigt att individer med Parkinsons sjukdom har ett stöd i sin vardag från 

anhöriga, arbetskamrater, vänner och vårdande enheter samt att, som en deltagare nämnde: 

”man måste kämpa”.  

Slutsats 

Studien visade att deltagarna i stor utsträckning upplevde hinder både för och i dagliga 

aktiviteter. I resultatet framkom att det förekom flertalet psykiska och motoriska hinder. Flera 

av dessa hinder orsakade obalans i vardagen. Samtidigt framkom det ett antal möjligheter för 

aktivitet i arbete och fritid för deltagarna som gav balans. Även i arbetslivet fanns det 

psykiska och motoriska hinder som påverkade förmågan att arbeta. 

Det finns få studier inom detta område. Eftersom individer med Parkinsons sjukdom befinner 

sig mitt i livet och ofta har bland annat arbete och familj anser författarna att det finns behov 

av vidare studier inom området. Detta skulle kunna leda till en utveckling av 

arbetsterapeutiska interventioner för dessa individer. 
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Författarna tror att fler deltagare hade gett ett mer tillförlitligt resultat. 
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Tidsdagbok                                                                                                             Bilaga 1 
Tid- 

 
Klocka 

Vad - 
 

Utförde du för aktivitet 
 

Plats - 
 

Var utfördes 
aktiviteten 

Vem - 
 

Utfördes aktiviteten 
med 

Hur - 
 

Tillfredsställd är du med denna 
aktivitet 

00.00- 
01.00 

                                                 

01.00- 
02.00 

    

02.00- 
03.00 

    

03.00- 
04.00 

    

04.00- 
05.00 

    

05.00- 
06.00 

    

06.00- 
07.00 

    

07.00- 
08.00 

    

08.00- 
09.00 

    

09.00- 
10.00 

    

10.00- 
11.00 
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11.00- 
12.00 

    

12.00- 
13.00 

    

13.00- 
14.00 

    

14.00- 
15.00 

    

15.00- 
16.00 

    

16.00- 
17.00 

    

17.00- 
18.00 

    

18.00- 
19.00 

    

19.00- 
20.00 

    

20.00- 
21.00 

    

22.00- 
23.00 

    

23.00- 
24.00 
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Semistrukturerad  intervjuguide                                              Bilaga 2 
 

Bakgrundsfakta: 

Hur gammal är du? 

Hur ser ditt boende ut? 

 Hur ser din familj ut? 

Vilket yrke har du? 

Hur många procent arbetar du? Heltid/deltid. 

Har du eller har du varit sjukskriven inom det närmaste året? 

Har du några fritidsintressen? 

Hur länge har du haft din diagnos? 

 

Upplevelse av aktivitet 

1 a) Hur upplevde du ditt aktivitetsutförande i denna aktivitet? Exempelvis om du upplevde 

tristess, stress eller förnöjsamhet.  

b) Om du hade en positiv eller negativ upplevelse av aktiviteten, vad var det som du upplevde 

som hindrande eller främjande.  

 

Faktorer (person, miljö, aktivitet) som påverkar aktivitetsutförande 

2 a) På vilket sätt påverkades ditt aktivitetsutförande av själva aktiviteten? Exempelvis om 

aktiviteten var svår eller lätt att utföra.  

b) På vilket sätt påverkades ditt aktivitetsutförande av miljön? Av exempelvis den fysiska och 

den sociala miljön. 

c) På vilket sätt påverkades ditt aktivitetsutförande av dig själv? Om du exempelvis hade/inte 

hade energi, lust till att utföra alla aktiviteter (subjektiv upplevelse).  

 



 

 31  
 

Aktivitetsbalans 

3 a) Fanns tid för återhämtning under dessa dagar mellan aktiviteterna? 

b) Var aktiviteterna dessa dagar lagom utmanande? 

 

Övrigt 
 
Har aktiviteterna fått anpassas efter sjukdomen?  
 
På vilket sätt i så fall? 
 
Hur upplever du dessa förändringar? 
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