
2010:007 

D - U P P S A T S

Långtidssjukskrivna kvinnors upplevelser
av delaktighet i aktivitet

 Christina Johansson

Luleå tekniska universitet

D-uppsats
 Arbetsterapi 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Arbetsterapi

2010:007  - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--10/007--SE



Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för hälsa och rehabilitering

Långtidssjukskrivna kvinnors upplevelser av delaktighet i 

aktivitet

Christina Johansson

ARBETSTERAPI
Examensarbete på avancerad nivå, 15 hp
Höstterminen 2009
Handledare: Gunilla Isaksson, universitetslektor i arbetsterapi



Johansson, C.
Experiences of participation in occupation among women on long-term sick leave
Långtidssjukskrivna kvinnors upplevelser av delaktighet i aktivitet
Examensarbete, 15 hp, Luleå tekniska universitet, Institutionen för Hälsovetenskap, 2009.

Abstrakt
Syftet med studien var att beskriva långtidssjukskrivna kvinnors upplevelser av delaktighet i 
aktivitet. Åtta långtidssjukskrivna kvinnor mellan 44-58 år ingick i studien. Datainsamlingen 
skedde  i  form  av  ostrukturerade  intervjuer  och  analyserades  utifrån  en  komparativ 
analysprocess. Detta resulterade i en kärnkategori; ” Upplevelsen av delaktighet i aktivitet vid  
långtidssjukskrivning” och fyra underkategorier; ”Anpassning av självbild och värderingar”,  
”Anpassning av tid och tempo”, ”Anpassning av aktivitetsutförande”  och ”Anpassning av 
social miljö”.  Studien visade att samtliga kvinnor upplevde att delaktigheten minskat under 
långtidssjukskrivningen. När kvinnorna fick tid på sig för att anpassa sig till att självbilden 
och aktivitetsutförandet förändrats, fick nya värderingar och strategier för aktivitetsutförandet 
samt hade en stödjande social miljö upplevde de att delaktigheten ökade. Interventioner bör 
därför  sättas  in  i  tidigt  skede  i  hemmiljön  för  att  öka  upplevelsen  av  delaktighet  och 
därigenom om möjligt minska långtidssjukskrivningar och underlätta återgång i arbete. 

Nyckelord: arbetsterapi, delaktighet, kvinnor, långtidssjukskrivning.
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INTRODUKTION

Antalet sjukskrivna är av betydelse ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, men även ur ett 

individuellt  perspektiv  då en övervägande del av de långtidssjukskrivna upplever negativa 

effekter  på  sin  livssituation  med  bl  a  delaktighetsinskränkningar,  sämre  ekonomi  och 

skuldkänslor (Floderus, Göransson, Alexanderson & Aronsson, 2005). Försäkringskassan är 

den instans som har samordningsansvar för rehabilitering av personer som är berättigade till 

ersättning från sjukförsäkringen (Järvholm & Olofsson, 2002). För att kunna bedöma om och 

vilken ersättningsform som den sjukskrivne har rätt till har Försäkringskassan möjlighet att 

köpa en försäkringsmedicinsk utredning.  Genom att  beskriva konsekvenser  av skada eller 

sjukdom  utifrån  funktion,  aktivitet  och  delaktighet  samt  analysera  individ-  och 

omgivningsrelaterade  resurser  och  hinder  med  inriktning  på  arbetsförmåga,  görs  en 

bedömning om den sjukskrivne har rätt  till  sjukpenning,  tidsbegränsad sjukersättning eller 

sjukersättning  (Statens  offentliga  utredning,  2000).  Arbetsterapeuten  är  en  av  de 

yrkeskategorier som ingår i en försäkringsmedicinsk utredning för att beskriva och analysera 

individens aktivitetsförmåga samt omgivningsrelaterade hinder och resurser i förhållande till 

arbete, dagliga aktiviteter och fritidsaktiviteter (Alvarsdotter, 2005; Socialstyrelsen, 2003).

Kvinnors sjukskrivningar  har successivt  ökat  vilket  fram till  1980-talet  förklarats  med att 

andelen kvinnor i lönearbete ökat. Därefter har kvinnors ökande sjukskrivning emellertid inte 

kunnat förklaras med hjälp av ovanstående resonemang (Statens offentliga utredning, 2002). 

För  närvarande  är  antalet  långtidssjukskrivna  det  lägsta  sedan  början  av  1980-talet  och 

omfattar båda könen (Försäkringskassan, 2009). Fortfarande är emellertid fler kvinnor än män 

sjukskrivna. Under andra halvan av 2008 var 61 % av de sjukskrivna kvinnor och resterande 

39 % män.  Långtidssjukskrivning och förtidspension är också vanligare  bland kvinnor  än 

bland män (Regeringskansliet, 2009a). Under 2009 och 2010 satsar regeringen 41 miljoner 

kronor för att minska kvinnors sjukfrånvaro, varav 25 miljoner är avsatt till rehabilitering och 

16 miljoner till forskning om kvinnors ohälsa (Regeringskansliet, 2009b). Tänkbara orsaker 

till  varför  kvinnor  är  mer  sjukskrivna  diskuteras  i  litteraturen  utifrån  skillnader  i  bl  a 

biologi/genetik  samt  skillnader  i  arbetsförhållanden,  familjeförhållanden  och  sociala 

förhållanden (Messing & Kihlbom, 1999).  Trots  att  jämställdheten ökat mellan könen har 

kvinnor ofta ett större ansvar för balansen mellan arbete och familjeliv, vilket bl a medför en 

större total arbetsbelastning och att de har mindre egen tid än vad män har. Generellt är den 
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egna  tiden  för  kvinnor  heller  inte  lika  sammanhängande  som  den  är  för  män 

(Riksförsäkringsverket, 2003; Statistiska centralbyrån, 2003). 

Under livets olika faser varierar möjligheten att ha balans mellan arbete, dagliga aktiviteter 

och fritidsaktiviteter. Många kvinnor och män med barn har också föräldrar som är i behov av 

hjälp och brukar därför benämnas mellangenerationen. Individerna i denna mellangeneration 

tenderar att vara mellan 40-65 år. Ofta är det kvinnorna som står för omsorgen och de dagliga 

aktiviteterna vilket kan medföra att de har svårt att upprätthålla sina roller och att finna balans 

mellan  den egna tiden i  förhållande  till  kraven från föräldrar  och barn (Chisholm,  1999). 

Eftersom andelen kvinnor i lönearbete ökat sedan 1960-talet tillkommer dessutom att de kan 

vara mitt i sina yrkeskarriärer. Erlandsson och Eklund (2003) fann i en studie om kvinnor i 

arbetsför ålder med minderåriga barn att det som upplevdes som hindrande var brist på tid, 

omgivningsfaktorer i den sociala miljön som konflikter i familjen och på arbetet samt att de 

hade  det  största  ansvaret  för  boendeaktiviteter.  Stödjande  faktorer  var  bland  annat 

uppskattning från familj och vänner samt att utöva aktiviteter med barnen. 

Inom arbetsterapi läggs stor vikt vid att förstå och förklara hur människan fungerar i aktivitet. 

Aktivitet  är  ett  centralt  begrepp  och  definieras  som  ”…  människans  utförande  av  

meningsfulla  och  betydelsefulla  uppgifter  i  interaktion/samspel  med  omgivningen” (FSA, 

1998). Några av de grundläggande antagandena är att människan av naturen är aktiv och utför 

aktiviteter  i samspel  med andra,  att  människan kan påverka sin hälsa genom aktivitet  och 

handling samt att människans hälsa kräver balans mellan aktivitet  och vila (CAOT, 1997; 

Kielhofner, 2004). Kielhofner (2008) beskriver i den arbetsterapeutiska modellen ”Model of 

Human Occupation” (MOHO) hur människan organiserar aktivitetsutförandet i samspel med 

den fysiska och sociala miljön utifrån bland annat intressen, värderingar, vilken uppfattning vi 

har om oss själva som aktörer samt våra roller, vanor och rutiner. Delaktighet definieras i 

denna modell som ”… engagemanget i arbete, dagliga aktiviteter och fritidsintressen som är 

en  del  i  ens  sociokulturella  kontext  och  som  är  önskvärda  och/eller  nödvändiga  för  

välbefinnandet”.  Delaktigheten  involverar  således  både  utförandet  och  den  subjektiva 

upplevelsen  och  påverkas  av  individens  roller,  dagliga  vanor  och  rutiner,  resurser  och 

begränsningar samt omgivningsrelaterade faktorer. 

Begreppet delaktighet har aktualiserats i och med Världshälsoorganisationens klassifikation 

av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Klassifikationen är en kombination av 
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en medicinsk modell och en social modell för att belysa hur människan fungerar utifrån ett 

biologiskt, individuellt och socialt perspektiv. I ICF understryks liksom i MOHO att aktivitet 

och delaktighet är viktiga komponenter ur ett hälsoperspektiv och att dessa samverkar med 

omgivningsfaktorer  vilka omfattar  den fysiska,  sociala  och attitydmässiga  omgivning  som 

personen lever i. Både aktivitet och delaktighet kan påverka en persons hälsa och ha positivt 

eller  negativt  inflytande  på  en  persons  aktivitetsförmåga.  ICF  är  också  tänkt  att  kunna 

användas  som  ett  enhetligt  språk  för  att  underlätta  kommunikationen  mellan  olika 

professioner vid beskrivning av hur människor fungerar (Kielhofner, 2008; Socialstyrelsen, 

2003).  Modellen  har  dock kritiserats  för  att  inte  inkludera  den  subjektiva  upplevelsen  av 

delaktighet och att det inte lagts tonvikt på individens autonomi, d v s möjligheten att påverka 

och fatta beslut i personliga frågor. Vidare har den kritiserats av Hemmingsson och Jonsson 

(2005) för att miljön antingen anses vara hindrande eller stödjande för delaktighet, medan 

författarna ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv menar att miljön kan vara både stödjande och 

hindrande på samma gång. Som exempel beskriver de att assistans i skolan kan vara stödjande 

för  den  akademiska  delaktigheten,  medan  den  kan  vara  ett  hinder  för  den  sociala 

delaktigheten. 

När man på grund av sjukdom eller skada inte kan utföra aktiviteter som tidigare påverkas 

delaktigheten.  Synen  på  oss  själva  som aktörer  liksom våra  roller  kan  då  förändras  med 

minskat  självförtroende  som  följd  och  omprioriteringar  av  våra  värderingar  och  vilka 

aktiviteter som är viktiga för oss att utföra. Aktivitetsbegränsningar behöver emellertid inte 

påverka delaktigheten negativt om det finns möjlighet till anpassningar i miljön. Användning 

av  hjälpmedel  eller  möjligheten  att  få  hjälp  av  andra  kan  till  exempel  underlätta 

aktivitetsutförandet och minimera delaktighetsinskränkningar (Kielhofner, 2008). Vad kan då 

begreppet delaktighet innebära mer konkret? Borell, Asaba, Rosenberg, Schult och Townsend 

(2006) undersökte vad individer med kronisk smärta upplevde att delaktighet var för dem. Det 

visade sig att delaktighet för dem var att kunna ta initiativ och göra egna val samt att göra 

någonting fysiskt, t ex att vara engagerade i någon aktivitet antingen ensam eller tillsammans 

med  andra.  Vidare  representerade  delaktighet  att  göra  någonting  socialt  som  att  vara 

tillsammans med andra, att känna tillhörighet och att kunna göra något för andra. 

Det påpekas ofta att  framför  allt  långvarig sjukfrånvaro kan få negativa konsekvenser för 

individen. Det finns dock få studier om hur livssituationen påverkas eller vilka konsekvenser 

sjukskrivning  får  ur  ett  individuellt  perspektiv.  Studier  har  emellertid  visat  att 
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långtidssjukskrivna upplever en övervägande negativ påverkan på sin livssituation. Förutom 

försämringar i ekonomi, sömn och psykiskt mående upplevdes delaktighetsinskränkningar i 

fritidsaktiviteter, sociala aktiviteter och familjeaktiviteter (Floderus, Göransson, Alexanderson 

& Aronsson, 2005; SBU, 2003). I en annan studie har det framkommit att långtidssjukskrivna 

kvinnor  upplevde  lägre  välbefinnande  än  friska  kvinnor  (Håkansson et  al.,  2005).  Högre 

välbefinnande uppnåddes genom att ha balans i sitt dagliga liv. För att hitta denna balans var 

det viktigt med fungerande strategier för att klara av och ha kontroll över sitt dagliga liv, att 

ha  en  fungerande  aktivitetsrepertoar  och  att  de  aktiviteter  som  utfördes  upplevdes  som 

meningsfulla (Håkansson, Dahlin-Ivanoff, Sonn, 2006). 

Delaktighet och omgivningsrelaterade faktorer liksom sjukfrånvarons längd är viktiga för hur 

man  värderar  sin  arbetsroll  och  för  möjligheten  att  kunna  återgå  till  sitt  arbete  efter 

sjukskrivning. Det har till exempel påvisats att långtidssjukskrivna värderade sin arbetsroll 

lägre än de som var korttidssjukskrivna och att långtidssjukskrivning medförde att attityden 

mot arbete  förändrades (Håkansson et  al.,  2005).  Arbete  blev mindre viktigt  allt  eftersom 

andra aktiviteter tog över, aktivitetsmönstren förändrades och andra roller som till exempel att 

vara familjemedlem, vän, partner och att ta hand om andra värderades högre (Ahlstrand & 

Bränholm,  1998).  För  kvinnor  som  var  sjukskrivna  på  grund  av  arbetsrelaterad  stress 

framkom att om man upplevde att man tappat kontrollen i sitt dagliga liv, inte kunde påverka 

sitt arbete, saknade socialt stöd eller att kraven i arbetet var för höga var detta hindrande för 

återgång i arbete. Stödjande faktorer var att engagera sig i meningsfulla aktiviteter,  känna 

delaktighet och att kunna påverka sin arbetssituation samt ha stöd från familj,  vänner och 

arbetsgivare (Holmgren & Ivanoff, 2004). Kvinnor med fibromyalgi uppgav också att  den 

totala  livssituationen,  möjligheten  att  påverka  sin  arbetssituation  samt  den  fysiska  och 

psykosociala arbetsmiljön var viktiga faktorer att beakta för att kunna bibehålla sin arbetsroll 

(Henriksson, Liedberg & Gerdle, 2005). 

Utifrån ovanstående resonemang har det framkommit att det är viktigt att känna sig delaktig 

för att kunna bibehålla eller återuppta sin arbetsroll, sina övriga roller samt dagliga vanor och 

rutiner  (Henriksson et  al.,  2005;  Holmgren  & Ivanoff,  2004),  liksom vikten  av att  känna 

delaktighet för att uppnå ökat välbefinnande (Håkansson et al., 2005; Håkansson et al., 2006). 

Långtidssjukskrivning  kan  också  få  negativa  konsekvenser  på  ekonomi,  sömn,  psykiskt 

mående  och  delaktighet  (Floderus  et  al.,  2005;  SBU,  2003).  Däremot  har  inga  studier 

påträffats  som  belyser  kvinnors  upplevelser  av  delaktighet  i  aktivitet  under  sin 
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långtidssjukskrivning. Syftet  med den aktuella studien var således att beskriva upplevelser 

långtidssjukskrivna kvinnor har av delaktighet i aktivitet.

METOD

Design

För  att  besvara  syftet  valdes  en  kvalitativ  ansats  för  datainsamling  och  analys. 

Datainsamlingen skedde i form av ostrukturerade intervjuer (Holloway & Wheeler, 2004) för 

att  informanterna  skulle  få  möjlighet  att  beskriva  sina  upplevelser  med  egna  ord. 

Analysarbetet  är  inspirerat  av grounded theory som är en metod som fokuserar på roller, 

relationer och processer mellan människor och mänskligt beteende (Strauss & Corbin, 1998) 

och bedömdes därför som en lämplig metod för att beskriva informanternas upplevelser av 

delaktighet i aktivitet. 

Intervjupersoner 

Inklusionskriterier  för  medverkan  i  studien  var  att  informanterna  skulle  vara  kvinnor  i 

åldrarna  40-60  år  som  haft  sjukpenning  och/eller  tidsbegränsad  sjukersättning  eller 

sjukersättning  på  heltid  längre  än  12  månader.  De  skulle  ha  genomgått  en 

försäkringsmedicinsk utredning (FMU) under de senaste 12 månaderna. Exklusionskriteriet 

var  psykisk  sjukdom  enligt  de  diagnostiska  kriterierna  i  DSM-IV  (American  Psychiatric 

Association, 2000), eftersom detta kan påverka upplevelsen av långtidssjukskrivning utifrån 

delaktighet.  Tidsaspekten på 12 månaders  sjukskrivning,  tidsbegränsad sjukersättning  eller 

sjukersättning valdes för att  informanterna skulle  ha haft  möjlighet  att  anpassa sig till  sin 

situation.  Sammanlagt  intervjuades  åtta  kvinnor  i  åldrarna  44-58  år.  De  hade  varit 

sjukskrivna,  haft  tidsbegränsad  sjukersättning  eller  sjukersättning  i  mer  än  12  månader. 

Samtliga kvinnor var gifta eller sammanboende. Sex av kvinnorna hade vuxna barn och inte 

längre  sina  föräldrar  i  livet.  En  kvinna  hade  barn  som  fortfarande  bodde  hemma  samt 

föräldrar i livet och en kvinna hade vuxna barn och sina föräldrar i livet.  

Procedur

Urvalet av informanter skedde genom att författaren och, utifrån sekretessaspekter, ytterligare 

två arbetsterapeuter från respektive team på den utredningsenhet där informanterna tidigare 

genomgått  en  FMU  gick  igenom  registret  under  den  senaste  tolvmånadersperioden. 

Genomgången av registret började med en sökning av de kvinnor som genomgått sin FMU i 
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kronologisk ordning för 12 månader sedan, 11 månader, 10 månader osv. Av de två första 

kvinnorna i respektive team som uppfyllde inklusionskriterierna skickades ett brev ut med 

förfrågan  om de  ville  bli  kontaktade  för  mer  information  och  förfrågan  om deltagande  i 

studien  (bilaga  1).  Initialt  kontaktades  sex  kvinnor,  därefter  kontaktades  ytterligare  två 

kvinnor åt  gången till  dess att  tillräckligt  antal  uppnåddes för att  kunna svara på studiens 

syfte. Sammanlagt kontaktades fjorton kvinnor. Brevet innehöll information om syftet med 

studien, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan 

samt att de garanterades konfidentialitet. I brevet följde en svarstalong med frankerat kuvert 

med som de skulle fylla i och skicka tillbaka till författaren om de ville bli kontaktade för att 

få mer information om studien (bilaga 2). Telefonkontakt togs med de kvinnor som gav sitt 

medgivande till  att få mer information om studien. Med de kvinnor som ville medverka i 

studien  gjordes  en  överenskommelse  om  lämplig  tidpunkt  och  plats  för  att  genomgöra 

intervjuerna. Sammanlagt intervjuades åtta kvinnor innan teoretisk mättnad uppnåddes och 

inga nya kategorier uppstod. Av de övriga sex kvinnorna valde fem att inte skicka tillbaka 

svarstalongen  och  en  kvinna  meddelade  att  hon  inte  ville  medverka  i  studien.  Fyra  av 

kvinnorna intervjuades i sitt hem vid ett tillfälle och resterande fyra kvinnor intervjuades via 

telefon vid ett tillfälle. Efter varje intervjutillfälle skrevs intervjuerna ut ordagrant och analys 

påbörjades. 

Datainsamling

Intervjuerna varade mellan 45-70 minuter och inleddes med att informanterna fick berätta om 

varför  de  blivit  långtidssjukskrivna.  Därefter  kom de  att  handla  om deras  upplevelse  av 

delaktighet i dagliga aktiviteter  och fritidsaktiviteter  samt roller,  dagliga vanor och rutiner 

under deras sjukskrivning, tidsbegränsade sjukersättning eller sjukersättning. Vidare handlade 

den  om  hur  delaktigheten  förändrats  och  varför  den  förändrats,  vilket  informanterna 

informerades om innan intervjuerna utfördes. Intervjuerna bandades för att därefter skrivas ut 

ordagrant. För att stimulera till en fortsatt beskrivning av hur delaktighet i aktivitet upplevdes 

ställdes följdfrågor, t ex om de anpassat sig till förändringarna i aktivitetsförmågan, om de 

hittat strategier för att öka sin upplevelse av delaktighet i aktivitet och hur de upplevde det att 

delaktigheten förändrats.

Analys

Intervjuerna analyserades av författaren utifrån en komparativ analysprocess, vilket innebär 

att datainsamling och analys pågår parallellt och att analysen av texten därmed kan påverka 
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datainsamlingen så att frågor justeras och smalnar av mot en inriktning (Strauss & Corbin, 

1998). Den öppna kodningen inleddes med att de utskrivna texterna initialt lästes igenom av 

författaren för att  få en helhetsbild. Därefter  fortsatte analysen med att  intervjuerna lästes 

mening för mening med utgångspunkt  från studiens syfte  hur  långtidssjukskrivna kvinnor 

upplevde  sin  delaktighet  i  aktiviteter.  Meningsenheter  identifierades  och  benämndes  med 

koder som skrevs ned i marginalen. Informanternas egna ord användes i så stor utsträckning 

som möjligt för att beskriva deras upplevelse av delaktighet i aktivitet. Koderna jämfördes 

med varandra i syfte att finna skillnader och likheter. Därefter grupperades liknande koder, 

vilket  var ett  första steg till  att  utveckla  kategorier.  Några av de preliminära kategorierna 

benämndes  som  ”Förändrade  roller”,  ”Förändrade  vanor”,  ”Att  utöva  sina  intressen”, 

”Andra  värderingar” och  ”Begränsat  aktivitetsutförande”. Under  den  axiala  kodningen 

sorterades,  förfinades  och  utvecklades  de  kategorier  som  växte  fram  under  den  öppna 

kodningen på ett  nytt  sätt för att  ytterligare integrera dem till  förklarande begrepp. Denna 

konstruktion  av  kategorier  byggde  på  teoretiska  idéer  som  växt  fram  under  den  öppna 

kodningen. Idéer som visade sig överensstämma väl med Kielhofners (2008) beskrivning av 

anpassning till aktivitet i modellen ”Model of Human Occupation” och därför sågs som en 

lämplig teori  för att  beskriva informanternas upplevelser av delaktighet i aktiviteter.  Detta 

resulterade i fyra underkategorier: ”Anpassning av självbild och värderingar”, ”Anpassning  

av tid och tempo”, ”Anpassning av aktivitetsutförande” och ”Anpassning av social miljö”. 

Analysen avslutades med en selektiv kodning för att skapa en sammanfattande beskrivning i 

form  av  en  kärnkategori.  Kärnkategorin  blev  den  samlande  länken  mellan  de  olika 

underkategorierna och var abstrakt nog för att omfatta innehållet  i  de övriga kategorierna. 

Kärnkategorin  benämndes  som ”Upplevelsen  av  delaktighet  i  aktivitet  vid  

långtidssjukskrivning”. 

Etiska reflektioner

Informanterna  fick  både  muntlig  och  skriftlig  information  om  syftet  med  studien,  att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan samt att de 

garanterades  konfidentialitet.  De  fick  också  information  om  att  endast  författaren  hade 

tillgång  till  de  uppgifter  som  lämnades  under  intervjun.  Såväl  bandinspelningarna  som 

intervjuutskrifterna  förvarades  inlåsta  i  ett  arkivrum.  Författaren  hade  medverkat  i  de 

försäkringsmedicinska utredningar som några av de kvinnor som valde att  medverka hade 

genomgått. Detta kan vara en fördel eftersom de då visste vem intervjuaren var. De skulle 

heller  inte  reflektera  över  utredningen  utan  över  sin  långtidssjukskrivning  och  eftersom 
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FMU:n var avslutad skulle författaren inte medverka i deras eventuella fortsatta rehabilitering. 

En nackdel kan dock vara att de kan ha haft svårt att säga nej till medverkan då intervjuaren 

var känd, dock fick de information om att deltagandet var frivilligt. Författaren var medveten 

om att intervjusituationen kunde väcka känslor och reaktioner hos informanterna, även efter 

avslutad intervju. Därför hade informanterna möjlighet att ta kontakt med författaren efter att 

intervjun  var  avslutad.  Nyttan  att  få  kunskap  om  långtidssjukskrivnas  upplevelse  av 

delaktighet i aktiviteter bedömdes överväga eventuella obehag för informanterna utifrån de 

etiska överväganden som gjordes, vilket kan bedömas som relevant (Forsman, 2002; Kvale, 

1997).

RESULTAT

Resultatet av det insamlade materialet resulterade i en kärnkategori och fyra underkategorier. 

Kärnkategorin;  ”Upplevelsen av delaktighet i aktivitet vid långtidssjukskrivning” innehåller 

en  mer  övergripande  beskrivning  och  ger  en  sammanfattande  bild  av  långtidssjukskrivna 

kvinnors upplevelser av delaktighet i aktivitet. Kvinnornas olika upplevelser av anpassning 

till aktivitet under långtidssjukskrivningen och hur det påverkat deras delaktighet beskrivs i 

fyra underkategorier;  ”Anpassning av självbild och värderingar”, ”Anpassning av tid och  

tempo”, ”Anpassning av aktivitetsutförande” och ”Anpassning av social miljö”. 

Upplevelsen av delaktighet i aktivitet vid långtidssjukskrivning

Samtliga  kvinnor  uppgav att  deras  upplevelse  av  delaktighet  i  aktivitet  generellt  minskat 

under deras långtidssjukskrivning.  Deras självbild hade förändrats på grund av att rollerna 

påverkats. Vidare hade aktivitetsutförandet förändrats på grund av smärta samt nedsatt fysisk 

och psykisk uthållighet, vilket medförde att de t ex hade svårt att beräkna tidsåtgången för 

aktivitetsutförandet och att det därmed blev svårt att planera aktiviteterna. För att anpassa sig 

till dessa förändringar och för att öka upplevelsen av delaktighet i aktiviteter var det viktigt att 

de  började  acceptera  att  självbilden,  rollerna  och  aktivitetsutförandet  förändrats  samt  att 

omvärdera vilka aktiviteter som var viktiga att utföra. Samtliga kvinnor hade en övervägande 

stödjande  social  miljö.  Det  sociala  umgänget  hade  dock  minskat  sedan  de  blivit 

långtidssjukskrivna, vilket minskade upplevelsen av delaktighet i aktivitet. För att anpassa sig 

till aktivitet under långtidssjukskrivningen och öka delaktigheten var det viktigt att hitta nya 

strategier för att kunna upprätthålla sina dagliga aktiviteter och fritidsaktiviteter. En strategi 

var  att  kunna ha en  fungerande  balans  mellan  aktivitet  och  vila.  Andra  strategier  var  att 

planera för att orka med det sociala umgänget, t ex att vila innan de skulle umgås eller att ta 
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värktabletter i förebyggande syfte. De använde sig vidare i större utsträckning av telefon och 

dator för att hålla kontakten med sina vänner och bekanta.  När strategierna uppnåddes ökade 

upplevelsen av delaktighet i aktivitet.   

Anpassning av självbild och värderingar

Kvinnorna uppgav att självbilden hade förändrats på grund av att  deras roller  som  maka, 

sambo,  mamma,  dotter,  vän  och  fritidsutövare förändrats  i  dagliga  aktiviteter  och 

fritidsaktiviteter. De kände sig inte lika kompetenta och kapabla att utföra de aktiviteter som 

deras  roller var  förknippade  med,  vilket  påverkade  upplevelsen  av  delaktighet  i  aktivitet 

negativt. Samtliga kvinnor hade haft svårt att acceptera att rollerna förändrats och de kände 

sig värdelösa, besvikna och ledsna över att inte klara av att bibehålla dem som de gjorde 

innan  de  blev  långtidssjukskrivna.  En  kvinna  beskrev  att  rollen  som mamma  och  maka 

förändrats:

”Det klart att rollerna har förändrats … orken finns ju inte där till det jag skulle  

vilja kunna. Och så för värken. Barnen har lärt sig att mamma inte orkar göra 

det hon gjorde förr. Sen har ju maken fått ta över hemarbetet.”

Kvinnorna beskrev att de under sin långtidssjukskrivning utvecklat en annan självbild vilket 

medförde att de börjat acceptera att rollerna förändrats. Delaktigheten i dagliga aktiviteter och 

fritidsaktiviteter  ökade  när  de  började  acceptera  och  få  insikt  om att  de  inte  klarade  att 

upprätthålla  sina roller  på det sätt  som de skulle  vilja och tidigare  hade gjort.  En kvinna 

beskrev hur hennes acceptans efter hand förändrats på följande sätt:

”I början så var det ju liksom katastrof ……… Nu vet jag ju att jag har liksom  

klarat av saker och ting, jag vet liksom … att jag har haft en viss kapacitet och så 

där som gör att jag… jag tycker inte själv att jag har någon dålig självkänsla eller  

så där. Jag vet att jag duger … jag råkar bara vara sjuk.”

Till följd av den ökade acceptansen kunde de lättare anpassa sig till de förändrade rollerna 

genom  att  ändra  sitt  aktivitetsutförande  och  hitta  nya  strategier  för  att  underlätta 

aktivitetsutförandet, vilket medförde att de kände sig mer delaktiga i aktivitet. De anpassade 

sig genom att utföra fysiskt mindre belastande aktiviteter,  t ex dammtorkning och överlät 

tyngre  aktiviteter  som  dammsugning  åt  andra. Under  sin  långtidssjukskrivning  hade 
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kvinnorna  fått  andra  värderingar  om vilka  aktiviteter  som de  prioriterade  och  tyckte  var 

viktiga att utföra. De anpassade sig till detta genom att prioritera bort aktiviteter som t ex 

städning, dans och resor eftersom det inte ansågs vara värt att få ökad smärta under och/eller 

efter aktivitetsutförande, även om detta medförde att de kände sig mindre delaktiga. En del 

aktiviteter värderades däremot så högt att de valde att utföra dem trots att de fick ökad smärta 

och lägre uthållighet under och efter aktivitetsutförandet, eftersom det också medförde att de 

kände sig mer delaktiga. En kvinna beskrev det på följande sätt:

”Jag försöker att engagera mig men … men det tar … den lilla gnutta energi som 

man då får ut … Men det känns som att jaa, jag tar det. För att åtminstone få göra 

nånting. För mig känns det väldigt viktigt att jag kan känna att jag gör något. Det  

är kul, men jobbigt … men det är det värt.”

Kvinnornas självbild och värderingar påverkade vilka aktiviteter som prioriterades samt hur 

engagerade och motiverade de kände sig inför aktiviteterna. Flera av kvinnorna uppgav att de 

generellt  inte  kände  sig  lika  motiverade  och  engagerade  i  dagliga  aktiviteter  och 

fritidsaktiviteter som tidigare,  vilket medförde att deras upplevelse av delaktighet i aktivitet 

minskat.  I  aktiviteter  som de kände motivation  och  engagemang  inför  kände  de sig  mer 

delaktiga. 

Samtliga  kvinnor  uppgav  att  de  saknade  sin  arbetsroll,  framför  allt  saknade  de  sina 

arbetskamrater och de sociala kontakter som de haft via sina arbeten. Samtidigt uppgav de att 

de värderade andra roller och aktiviteter mer och att de inte skulle klara av att upprätthålla 

arbetsrollen utifrån nuvarande situation med smärta och begränsad ork. Eftersom de under 

sin  långtidssjukskrivning  hade  mer  tid  på  sig  att  utföra  dagliga  aktiviteter  och 

fritidsaktiviteter än när de fortfarande arbetade upplevde de att de i högre grad klarade av att 

utföra aktiviteterna på ett sätt som de var nöjda med, vilket medförde att självbilden stärktes 

och att upplevelsen av delaktighet i aktivitet ökade.

Anpassning av tid och tempo

Kvinnorna uppgav att det var stor skillnad mellan den tid det tog att utföra aktiviteter jämfört 

med  innan  de  blev  långtidssjukskrivna,  vilket  visade  att  tempot  minskat  vid 

aktivitetsutförande. De hade generellt svårt att planera när på dagen och hur ofta de kunde 

utföra  dagliga  aktiviteter  som  städning  och  matlagning  samt  fritidsaktiviteter  som  t  ex 
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shopping, vilket påverkade upplevelsen av delaktighet negativt. Som en följd av att tempot 

förändrats hade de svårt att planera aktiviteterna, vilket medförde att deras dagliga vanor och 

rutiner förändrats. En kvinna beskrev svårigheten att kunna planera och ha fungerande dagliga 

vanor och rutiner så här: 

”Ja, egentligen har jag inte några vanor och rutiner. För jag får i stort sett ta  

dagen som den kommer. Jag kan t ex stiga upp på morgonen och tänka att … nu  

ska jag göra det och det. Men jag kanske inte kommer igång överhuvudtaget.”

Kvinnorna  uppgav  att  de  behövde  längre  tid  på  sig  för  att  kunna  utföra  sina  dagliga 

aktiviteter och fritidsaktiviteter än innan de blev långtidssjukskrivna. Därför kunde det vara 

svårt att hinna med de dagliga aktiviteter och fritidsaktiviteter  som de ville eller behövde 

utföra, vilket i sin tur minskade upplevelsen av delaktighet i aktivitet. De upplevde emellertid 

att det var lättare att planera sina dagliga aktiviteter och fritidsaktiviteter över tid sedan de 

blivit långtidssjukskrivna. Därmed hade de fått mer tid över till att utföra dessa aktiviteter, 

vilket medförde en ökad upplevelse av delaktighet i aktivitet. En kvinna beskrev en strategi 

som hon använde sig av för att kunna planera aktiviteter: 

”Ska vi ha folk som kommer så … så då går jag ju och lägger mig innan så att jag 

får ladda batterierna så att jag orkar när dom har kommit … för att jag vet ju …  

jag har ju gjort det här felet så många gånger att när … gästerna kommer så har  

jag  ingenting  kvar  att  ge  …  Så  att  …  man  hittar  ju  ett  mönster,  ett  

beteendemönster i hur man ska gå tillväga för hur man ska lösa problem.”

Samtliga  kvinnor  uppgav  att  de  under  sin  långtidssjukskrivning  anpassade  sig  genom att 

försöka uppnå en fungerande balans mellan aktivitet och vila, vilket var en strategi de hade 

för att kunna utföra dagliga aktiviteter och fritidsaktiviteter i så stor utsträckning som möjligt. 

För att uppnå denna balans utförde de aktiviteter i etapper med vila emellan eller planerade så 

att de kunde vila emellan aktiviteterna, vilket också innebar att de behövde längre tid på sig. 

När  de  uppnådde  en  fungerande  balans  mellan  aktivitet  och  vila  ökade  upplevelsen  av 

delaktighet i aktivitet. De hade under långtidssjukskrivningen också börjat ha som målsättning 

att klara av att utföra vissa dagliga aktiviteter som t ex matlagning.  För att nå aktivitetsmålen 

anpassade de sig genom att planera aktiviteten, t ex genom att utföra den i etapper med vila 
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emellan eller att de utförde aktiviteten under den tid på dagen när de brukade ha mest ork. En 

av kvinnorna beskrev det så här:

”Jag har ju satt  upp mål  … som jag ska fixa varje dag och det är att  alltid  

försöka få ihop nån form av middag. Och det känns … mycket bättre när man går  

och lägger sig på kvällen och tänker att … vad har jag åstadkommit idag? Och 

har man inte ens kunnat få ihop lite mat … då känns det inte så där jättebra.” 

I  och med att  de satte  upp aktivitetsmål  som de kunde uppnå ökade deras  upplevelse  av 

delaktighet i aktivitet, även om aktiviteten tog längre tid att utföra när den utfördes i etapper 

med vila emellan.

Anpassning av aktivitetsutförande

Samtliga kvinnor beskrev att  aktivitetsutförandet i dagliga aktiviteter  och fritidsaktiviteter 

begränsats under deras långtidssjukskrivning på grund av smärta, nedsatt fysisk och psykisk 

uthållighet. Aktivitetsutförandet varierade också beroende på dagsform. Stress medförde ofta 

ökad smärta vilket ledde till att aktivitetsutförandet i dagliga aktiviteter och fritidsaktiviteter 

begränsades.  Det begränsade aktivitetsutförandet  innebar att  de utförde dagliga aktiviteter 

och fritidsaktiviteter i mindre utsträckning, på annat sätt eller att de inte längre klarade av att 

utföra dessa, vilket minskade deras upplevelse av delaktighet i aktivitet. En av kvinnorna 

beskrev hur hennes aktivitetsutförande begränsats på följande sätt:

”Jag kan t ex inte putsa fönster, jag kan inte använda mina armar och ben som 

jag alltid har gjort. Jag ska inte bära saker, jag ska inte lyfta saker ... jag ska ju  

inte sträcka ut överhuvudtaget hela mig. Så det här med det mest vardagliga är ju  

också ... ett problem, tycker jag.” 

Eftersom kvinnorna inte längre klarade av att utföra framför allt tyngre dagliga aktiviteter 

som  t  ex  städning  och  större  matinköp  anpassade  de  sig  genom  att  överlåta 

aktivitetsutförandet till  sina familjer. När familjen tog över och utförde de tyngre dagliga 

aktiviteterna fick kvinnorna mer ork över till andra dagliga aktiviteter och fritidsaktiviteter 

som t ex matlagning och engagemang i föreningslivet, vilket medförde en ökad upplevelse av 

delaktighet. 
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Förutom att  den  fysiska  uthålligheten  var  nedsatt  upplevde  de  också  att  de  hade  mindre 

psykisk  uthållighet.  Flera  av  kvinnorna  beskrev  t  ex  att  de  blev  irriterade  i  miljöer  med 

mycket ljud- och synintryck. En kvinna beskrev att det påverkade hennes förmåga i aktiviteter 

med andra:

 

”Ljud är fruktansvärt besvärligt. Det enda som är riktigt skönt det är när det är  

alldeles, alldeles tyst. Och det är ju raka motsatsen till vad jag har varit tidigare  

… att ha varit bland folk och surrat och pratat har aldrig varit nåt problem.  Det  

är ett jättestort problem … att vara bland folk … som pratar mer än en i sänder.” 

Kvinnorna kände sig inte lika delaktiga i dagliga aktiviteter och fritidsaktiviteter, eftersom det 

var svårt för dem att utföra dessa aktiviteter spontant. Detta kunde innebära att de t ex inte 

kunde utföra fritidsaktiviteter med andra som de hade planerat att utföra, utan tvingades avstå 

på grund av smärta eller att de inte hade tillräcklig ork just då. När på dagen de utförde sina 

dagliga aktiviteter  och fritidsaktiviteter  hade också betydelse  för deras aktivitetsutförande, 

vilket en kvinna beskrev så här:  

”Om jag t ex en morgon har duschat och bäddat … då kan jag vara helt  

färdig efteråt. Då är orken helt slut. Och det jag överhuvudtaget ska försöka 

göra … det måste jag göra under … under dagtid. På kvällarna då funkar det  

inte.”

När de hittade strategier som underlättade aktivitetsutförandet, t ex tidpunkt på dagen 

när deras aktivitetsförmåga och aktivitetsutförande var optimalt ökade deras upplevelse 

av delaktighet.

Anpassning av social miljö    

Samtliga  kvinnor  beskrev  att  långtidssjukskrivningen inneburit  anpassningar  i  den  sociala 

miljön. Familjen hade fått ta större ansvar över vissa av de dagliga aktiviteter som kvinnorna 

tidigare utfört, t ex städning och matinköp, men som de nu inte klarade att utföra eller utförde 

i mindre utsträckning. Genom att anpassa i den sociala miljön och överlåta dessa aktiviteter 

till familjen ökade upplevelsen av delaktighet, eftersom de därmed hade mer ork att utföra 

fritidsaktiviteter  tillsammans med familj  och vänner.  De beskrev också att  upplevelsen av 

delaktighet  ökade i  de dagliga aktiviteter  och fritidsaktiviteter  som de självständigt  kunde 

1



utföra  och  inte  behövde  be  om  hjälp  från  andra.  Det  som  också  ökade  upplevelsen  av 

delaktighet  var  att  utföra  aktiviteter  tillsammans  med  andra  eller  att  kunna  hjälpa  sina 

anhöriga, t ex med att sköta sina barnbarn. En av kvinnorna beskrev hur det kändes att kunna 

hjälpa sin dotter på följande sätt: 

”Det känns jättebra. Helt underbart att man kan hjälpa till  och underlätta för  

henne.  Det  är  nog  egentligen  enormt  viktigt  för  mig.  Där  känner  jag  mig  

verkligen delaktig.”

Kvinnorna upplevde att den sociala miljön var övervägande stödjande, t ex hade de förståelse 

från sina familjer  över att  de inte hade samma fysiska och psykiska uthållighet  att  utföra 

dagliga aktiviteter och fritidsaktiviteter som tidigare. Några av kvinnorna upplevde emellertid 

mindre stöd från släkt och vänner, bland annat hade de förväntningar på sig att hjälpa sina 

föräldrar  i  större  utsträckning  eftersom  de  var  långtidssjukskrivna.  En  del  vänner  hade 

dessutom slutat höra av sig eftersom kvinnorna inte hade samma ork att  utföra aktiviteter 

tillsammans med dem sedan de blivit  långtidssjukskrivna,  vilket minskade upplevelsen av 

delaktighet. Kvinnorna påverkades också av samhällsdebatten om långtidssjukskrivna i media 

och var rädda för att andra skulle se dem som lata och bekväma. De flesta uppgav också att de 

inte  kände  sig  delaktiga  i  samhället  eftersom  de  inte  längre  arbetade  utan  var 

långtidssjukskrivna.

”Jag tror man har tappat mycket … av den här sociala biten. Förr hade man ju  

den mycket genom jobbet också. Sen är det ju svårt att hitta nytt socialt umgänge  

… ja när man inte har den där entusiasmen och orken.”  

Det  sociala  umgänget  hade  således  minskat  sedan  kvinnorna  blivit  långtidssjukskrivna 

eftersom  de  inte  hade  samma  ork  att  utföra  aktiviteter  tillsammans  med  andra,  vilket 

påverkade deras upplevelse av delaktighet negativt. 

Samtliga kvinnor beskrev att de under sin långtidssjukskrivning hade hittat nya strategier för 

att kunna anpassa den sociala miljön och öka upplevelsen av delaktighet i aktivitet. På grund 

av att de var känsliga för stimuli i miljön kunde det vara svårt för dem att utföra aktiviteter 

tillsammans med andra och bibehålla kontakten med sina vänner. Därför anpassade de den 

sociala miljön genom att planera för att orka med det sociala umgänget, t ex undvek de att 
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vistas i miljöer med mycket stimuli. För att kompensera att de inte hade ork att träffa sina 

vänner  lika  ofta  och  i  de  miljöer  som  de  tidigare  umgåtts  i  använde  de  sig  i  större 

utsträckning av telefon och dator för att upprätthålla kontakten. 

”Jag har en väninna som har fibromyalgi som bor några mil från mig. Vi pratar i telefon  

åtminstone en gång i veckan … och ibland mer. Sen kan jag ju sitta en stund vid datorn.  

Där har jag ju alla barnen som jag kan prata med.”

I och med att de anpassade den sociala miljön genom att använda sig av strategier för att 

kunna utöva aktiviteter med andra och för att hålla kontakten med sina vänner ökade deras 

upplevelse av delaktighet i aktivitet. 

DISKUSSION

Resultatdiskussion 

Kielhofner (2008) beskriver att anpassning till  aktivitet (occupational adaptation) består av 

två  komponenter,  aktivitetsidentitet  (occupational  identity)  och  aktivitetskompetens 

(occupational competence). Aktivitetsidentiteten inkluderar bl a den egna uppfattningen om 

vilken kapacitet och effektivitet man har, vem man är utifrån sina roller och de relationer man 

har  samt  vad  man  tycker  är  intressant  och  viktigt  att  utföra.  Vidare  inkluderar  den 

uppfattningen om miljön samt vad denna stödjer och förväntar sig. Aktivitetskompetensen 

inkluderar bl a att kunna uppfylla de förväntningar man har utifrån sina roller och värderingar, 

att kunna upprätthålla sina rutiner och att kunna vara delaktig i aktiviteter som förser en med 

en  känsla  av  kontroll,  möjligheter,  tillfredsställelse  och  uppfyllelse.  När  man  drabbas  av 

sjukdom eller skada behöver man hitta sin aktivitetsidentitet och aktivitetskompetens för att 

kunna  anpassa  sig  till  aktivitet.  Resultatet  i  denna  studie  visar  att  känslan  av 

aktivitetskompetens ökade när kvinnorna kunde uppfylla förväntningarna de hade på sig själv 

utifrån sina roller och värderingar. De började också acceptera att de behövde längre tid på sig 

för att utföra aktiviteter och att de inte klarade av att utföra dessa i samma tempo som tidigare. 

Deras dagliga vanor och rutiner fungerade dessutom bättre när de hittade nya strategier att 

använda  sig  av,  vilket  också  ökade  känslan  av  att  ha  aktivitetskompetens.  Sammantaget 

innebar  detta  att  de  påbörjade  en  anpassning  till  aktivitet  för  att  öka  upplevelsen  av 

delaktighet.
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När  kvinnornas  roller,  i  den  aktuella  studien,  förändrades  påverkades  deras  självbild  och 

värderingar,  vilket  medförde  att  delaktigheten  i  aktivitet  minskade.  Dessa  resultat 

överensstämmer med Kielhofners (2008) beskrivning att delaktigheten kan påverkas utifrån 

bland annat våra värderingar, vilken uppfattning vi har om oss själva som aktörer samt våra 

roller.  Det  framkom också att  när  de accepterade  att  rollerna  förändrats  anpassades  deras 

självbild och ledde till  att  de fick andra värderingar  om vilka aktiviteter  som var viktiga, 

vilket ökade deras upplevelse av delaktighet i aktivitet. Utifrån Kielhofners (2008) modell ger 

studien  implikationer  för  att  kvinnorna  tappade  en  del  av  sin  aktivitetsidentitet  och 

aktivitetskompetens i och med att deras tidigare självbild och värderingar behövde anpassas 

till deras nuvarande situation för att kunna uppfylla förväntningarna de hade på sig själva. Att 

de började skapa sig en ny aktivitetsidentitet och kände sig mer kompetenta i aktivitet torde 

därför  ha  bidragit  till  att  upplevelsen  av  delaktighet  i  aktivitet  ökade.  Tidigare  forskning 

(Henrikson et al., 2005; Holmgren & Ivanoff, 2004) har också visat att det är viktigt att känna 

sig delaktig för att kunna bibehålla eller återuppta sina roller. Resultatet visade dessutom att 

engagemanget  och  motivationen  i  aktiviteter  påverkades  av  kvinnornas  självbild  och 

värderingar. I arbetsterapeutisk litteratur (AOTA, 2008) beskrivs att engagemang i aktivitet 

antas bidra till  hälsa, välbefinnande och delaktighet och omfattar  både den subjektiva och 

objektiva  aspekten  av  aktivitetsutförande.  Resultat  från  annan  forskning  visar  också  att 

engagemang i meningsfulla aktiviteter är viktigt för upplevelsen av delaktighet och att det har 

betydelse  för  möjligheten  att  återuppta  sin  arbetsroll  (Hammel  et  al.,  2008;  Holmgen  & 

Ivanoff, 2004). Således ger resultatet i denna studie implikationer för att en persons självbild, 

värderingar, roller och engagemang har betydelse för upplevelsen av delaktighet i aktivitet 

samt att dessa påverkar aktivitetsidentiteten och aktivitetskompetensen. 

Resultatet  i  denna  studie  visade  att  samtliga  kvinnor  saknade  sin  arbetsroll,  men  att  de 

värderade andra roller högre. Detta överensstämmer med resultaten från tidigare forskning 

(Ahlstrand & Bränholm, 1998) som visat att  arbetsrollen blev mindre viktig och att  andra 

roller såsom att vara familjemedlem, partner och vän värderades högre när andra aktiviteter 

tog över. Det finns också belägg för att långtidssjukskrivna värderar sin arbetsroll lägre än de 

som  är  korttidssjukskrivna  och  att  långtidssjukskrivning  medför  att  attityden  mot  arbete 

förändras (Håkansson et al., 2005). Kvinnorna i denna studie uppgav vidare att de under sin 

långtidssjukskrivning hade mer tid på sig att utföra dagliga aktiviteter och fritidsaktiviteter än 

när  de  fortfarande  arbetade,  vilket  medförde  att  de  i  högre  grad  klarade  av  att  utföra 

aktiviteterna  på  ett  sätt  som de  var  nöjda  med.  Därmed  ökade  deras  känsla  av  att  vara 
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kompetent  i  aktivitet,  vilket  även  påverkade  deras  aktivitetsidentitet  (Kielhofner,  2008). 

Utifrån MOHO (Kielhofner, 2008) finns ett samband mellan den ökade aktivitetskompetensen 

och  att  de  hittade  sin  aktivitetsidentitet  med  att  de  anpassade  sig  till  aktivitet  och  att 

upplevelsen av delaktighet ökade. Aktivitetstillfredsställelsen ökade när de hade mer tid på 

sig  att  utföra  aktiviteter,  vilket  påverkade  deras  aktivitetsidentitet  och aktivitetskompetens 

med  följd  att  upplevelsen  av delaktighet  i  aktivitet  ökade.  Utifrån  samhällsdiskussionen i 

dagsläget om att sjukskrivna ska återgå till nuvarande arbete så fort som möjligt, söka annat 

arbete alternativt utförsäkras när beslutet om deras sjukpenning, tidsbegränsade sjukersättning 

eller sjukersättning löper ut är det tveksamt om det ges möjlighet för sjukskrivna att få tid till 

processen  att  anpassa  sig  till  aktivitet  för  att  öka  upplevelsen  av  delaktighet.  Med 

ändamålsenliga interventioner, tid för anpassning till aktivitet och upplevd ökad delaktighet 

skulle eventuellt längden på sjukskrivningarna och rehabiliteringsprocessen kunna förkortas 

och underlätta återgång i arbete.

I arbetsterapeutiska teorier beskrivs att för att uppleva hälsa krävs balans mellan aktivitet och 

vila (CAOT, 1997; Kielhofner, 2004) samt att upplevelsen av delaktighet bl a påverkas av 

våra dagliga vanor och rutiner (Kielhofner, 2008).  I denna studie framkom det att kvinnorna 

behövde längre tid på sig att utföra aktiviteter samt hade svårt att planera tidsåtgång och när 

på dagen de skulle utföra dessa. Detta innebar att de hade svårt att hitta en fungerande balans 

med dagliga  vanor och rutiner,  vilket  medförde  att  delaktigheten  minskade.  Vikten av att 

känna sig delaktig för att kunna bibehålla eller återuppta sina dagliga vanor och rutiner har 

belysts i tidigare studier (Henriksson et al., 2005; Holmgren & Ivanoff, 2004). Det finns också 

belägg  för  att  högre  välbefinnande  kan  uppnås  genom  att  ha  balans  i  sitt  dagliga  liv 

(Håkansson et al.,  2006). Kielhofner (2008) menar också att fungerande vanor och rutiner 

bidrar till att man uppnår aktivitetskompetens, vilket påverkar hur man kan anpassa sig till 

aktivitet. När kvinnorna utvecklade fungerande dagliga vanor och rutiner med balans mellan 

aktivitet och vila utifrån att de behövde längre tid på sig och inte kunde utföra aktiviteterna i 

samma tempo som tidigare ökade deras aktivitetskompetens. Detta medförde att upplevelsen 

av delaktighet i aktivitet ökade och de kunde anpassa sig till  aktivitet.  Utifrån Kielhofners 

(2008) resonemang ger resultatet indikationer på att kvinnorna i denna studie upplevde ökad 

hälsa när de hittade en fungerande balans mellan aktivitet och vila, liksom att upplevelsen av 

delaktighet i aktivitet ökade när de hade fungerande dagliga vanor och rutiner.
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Enligt  Kielhofner  (2008)  behöver  inte  aktivitetsbegränsningar  innebära  att  delaktigheten 

minskar om det finns möjlighet att anpassa i miljön, t ex genom att använda hjälpmedel eller 

få hjälp från andra. Ingen av kvinnorna uppgav att de hade anpassat sin fysiska miljö eller 

använde sig av hjälpmedel för att underlätta aktivitetsutförandet. Sådana interventioner torde 

ha underlättat aktivitetsutförandet och därmed även kunnat bidra till att öka upplevelsen av 

delaktighet.  En  reflektion  som  författaren  gör  utifrån  sin  förförståelse  av  arbete  med 

målgruppen är att arbetsterapeuter inte alltid är involverad i rehabiliteringen och att patienter 

därför inte har vetskap om möjligheten att få en översyn av hemmiljön i syfte att underlätta 

aktivitetsutförandet.  I litteraturen finns olika beskrivningar på hur miljön kan upplevas. I ICF 

(Socialstyrelsen,  2003)  beskrivs  att  miljön  antingen  är  hindrande  eller  stödjande,  medan 

Hemmingsson  och  Jonsson  (2005)  menar  att  den  kan  upplevas  som både  hindrande  och 

stödjande på samma gång. Eftersom kvinnorna i denna studie inte nämnde den fysiska miljön 

som något hinder även om den sociala miljön upplevdes som hindrade, skulle man utifrån 

detta kunna anta att de upplevde den fysiska miljön som stödjande och den sociala miljön som 

hindrande.  ICF  används  bl  a  vid  försäkringsmedicinska  utredningar  för  att  beskriva  en 

persons aktivitetsförmåga och upplevelse av delaktighet. Av vikt att belysa i förhållande till 

denna studie  är  att  kritik  har  riktats  mot  ICF (Hemmingsson & Jonsson,  2005),  eftersom 

miljön  inte  beskrivs  som att  den  kan  vara  både  hindrande  och  stödjande.  För  att  kunna 

beskriva aktivitetsförmågan och upplevelsen av delaktighet på ett korrekt sätt och därigenom 

kunna ge förslag på ändamålsenliga interventioner som kan underlätta aktivitetsutförandet och 

öka delaktigheten bör de professioner som använder klassifikationen vara medveten om denna 

aspekt.  Utifrån  resultatet  i  denna  studie  framkom  det  även  att  delaktigheten  ökade  när 

kvinnorna hittade nya strategier för att underlätta aktivitetsutförandet, t ex genom att vila eller 

ta  smärtstillande  mediciner  innan  de  skulle  utföra  aktiviteter  tillsammans  med  andra.  En 

förklaring till att upplevelsen av delaktighet ökade skulle kunna vara att de upplevde att deras 

aktivitetskompetens  ökade  när  aktivitetsutförandet  underlättades.  De  kände  därmed  att  de 

kunde uppfylla de förväntningar de hade på sig själva utifrån sina roller. Vidare att de hade 

kontroll  och kände tillfredsställelse  över de aktiviteter  som de utförde,  vilket  även stärkte 

deras aktivitetsidentitet.  Det  är  således av betydelse  att  få vetskap om långtidssjukskrivna 

upplever  miljön  som  antingen  hindrande  eller  stödjande  eller  om  miljön  samtidigt  kan 

upplevas som både hindrande och stödjande. Vidare ger resultatet från studien indikationer på 

att  arbetsterapeuter  bör  vara  en  av  de  professioner  som  ingår  i  rehabiliteringen  av 

långtidssjukskrivna  för  att  ge  förslag  på  interventioner  i  hemmiljön  i  syfte  att  underlätta 

aktivitetsutförandet och därmed öka upplevelsen av delaktighet i aktivitet. 
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Den  sociala  miljön  upplevdes  som  övervägande  stödjande  av  kvinnorna  i  denna  studie. 

Anpassningar hade gjorts i den sociala miljön genom att familjen tog över vissa eller delar av 

de aktiviteter som kvinnorna tidigare utfört, men som de inte längre kunde eller prioriterade 

att  utföra.  Anpassning  av  den  sociala  miljön  kan  minska  delaktighetsinskränkningar  och 

därmed  underlätta  aktivitetsutförande  om  man  får  hjälp  av  andra  (Kielhofner,  2008; 

Socialstyrelsen,  2003).   I  denna  studie  framkom  att  när  kvinnorna  fick  hjälp  med 

aktivitetsutförandet  av  andra  i  dagliga  aktiviteter  ökade  upplevelsen  av  delaktighet  i 

fritidsaktiviteter och i aktiviteter som de utförde tillsammans med familj och vänner, vilket 

kan ha stärkt deras aktivitetsidentitet och aktivitetskompetens. Detta resultat överensstämmer 

med vad som framkom i en studie av Borell et al. (2006), där det visade sig att delaktigheten 

ökade när man kunde utföra aktiviteter tillsammans med andra. Resultatet visade också att 

delaktigheten ökade när kvinnorna kunde hjälpa till  och underlätta för andra. Detta stödjer 

resultaten från annan forskning (Borell et al., 2006; Hammel et al, 2008) där det framkommit 

att en av de faktorer som var viktiga för att känna sig delaktig var just att kunna göra något för 

andra. De resultat som framkom i denna studie gav emellertid inte något säkert stöd för att 

hjälp  från andra kan minska  delaktighetsinskränkningar  och underlätta  aktivitetsutförandet 

såsom det framkommit i tidigare forskning (Kielhofner, 2008; Socialstyrelsen, 2003). 

I resultat framkom även att kvinnorna inte alltid kunde uppfylla förväntningarna från personer 

i deras sociala nätverk, vilket inverkade negativt på deras aktivitetskompetens (Kielhofner, 

2008). Borell  et  al. (2006) har också visat  att  delaktighet  representerar  att  göra någonting 

socialt som att vara tillsammans med andra. Detta stödjer resultaten från denna studie, där det 

framkom  att  kvinnorna  upplevde  att  delaktigheten  minskade  när  de  inte  kunde  utföra 

aktiviteter tillsammans med familj och vänner. En annan faktor av betydelse för upplevelsen 

av delaktighet är att känna social tillhörighet (Hammel et al., 2008). Kvinnorna i denna studie 

kände sig inte delaktiga i samhället utifrån att de var långtidssjukskrivna och inte hade kunnat 

bibehålla  sin arbetsroll.  De  var rädda för att  andra skulle  se dem som lata  och bekväma. 

Tidigare studier (Floderus et al., 2005; SBU, 2003) har visat att långtidssjukskrivna upplever 

delaktighetsinskränkningar,  vilket kan bekräftas utifrån resultatet  i  denna studie. Resultatet 

från  denna  studie  ger  också  implikationer  för  att  känslan  av  social  tillhörighet  påverkar 

upplevelsen av delaktighet. 
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Konklusion

Resultatet från studien visar att kvinnorna upplevde att delaktigheten minskade under deras 

långtidssjukskrivning.  Deras  självbild  och  värderingar  påverkades  utifrån  att  deras  roller 

förändrades.  Att acceptera de förändringar som långtidssjukskrivningen medfört, utveckla en 

annan självbild, skapa nya värderingar samt att anpassa den sociala miljön var viktigt för att 

kvinnorna skulle hitta sin nya aktivitetsidentitet.  När de kunde uppfylla förväntningarna de 

hade  på  sig  själv  utifrån  sina  roller  och  värderingar,  acceptera  att  tiden  och  tempot  för 

aktivitetsutförandet förändrats och få fungerande dagliga vanor och rutiner ökade deras känsla 

av  aktivitetskompetens.  Sammantaget  innebar  detta  att  de  påbörjade  en  anpassning  till 

aktivitet  för  att  öka  upplevelsen  av  delaktighet.  Nyttan  med  studien  är  att  den  kan  ge 

arbetsterapeuter ökad kunskap om att långtidssjukskrivna kvinnors självbild, värderingar, tid 

och  tempo  i  aktivitet  samt  aktivitetsutförandet  och  den  sociala  miljön  har  betydelse  för 

upplevelsen  av  delaktighet  i  aktivitet  för  långtidssjukskrivna  kvinnor.  Arbetsterapeutiska 

interventioner bör därför inriktas även mot hemmiljön för att öka upplevelsen av delaktighet 

och om möjligt minska långtidssjukskrivningar och underlätta återgång i arbete. Förslag på 

fortsatta studier är att undersöka om anpassningar i den fysiska hemmiljön ökar upplevelsen 

av  delaktighet  i  aktivitet  samt  att  undersöka  om  processen  att  anpassa  sig  för  att  öka 

upplevelsen av delaktighet går fortare om man i ett tidigt skede inriktar interventionerna i 

hemmiljön på att anpassa de sjukskrivnas självbild, värderingar, aktivitetsutförande och deras 

sociala miljö för att förkorta längden på sjukskrivningarna och rehabiliteringsprocessen.

Metoddiskussion 

Resultatet  från  studien  gav  en  ökad  förståelse  för  långtidssjukskrivnas  upplevelse  av 

delaktighet i aktivitet och den kvalitativa metod som valdes för att besvara syftet fungerade 

väl. Resultatet bör dock beaktas utifrån dess metodbegränsningar. 

Urvalet av undersökningsgruppen skedde genom ändamålsenligt urval. Åtta personer ingick i 

studien,  vilket  är  en  styrka  då  Holloway  och  Wheeler  (2002)  menar  att  vid  ett  sådant 

urvalsförfarande är sex till åtta personer ett lämpligt antal. I studien deltog kvinnor inom ett 

visst åldersspann. De resultat som framkommit i studien är därför inte generaliserbara, men 

bedöms vara överförbara till  personer i  liknande situation och kontext.  Vidare kan det ha 

funnits  en  skillnad  i  hur  länge  kvinnorna  varit  sjukskrivna  då  endast  kriteriet  för 

sjukskrivningens minimilängd angetts. Dessa data hade författaren utifrån sekretessaspekter 

2



inte tillgång till. Om skillnaden varit stor mellan hur länge kvinnorna varit sjukskrivna kan 

detta ha påverkat resultatet utifrån deras upplevelse av delaktighet i aktivitet.

Datainsamlingen i denna studie skedde i form av ostrukturerade intervjuer, vilket bedömdes 

passa bra som datainsamlingsmetod eftersom kvinnorna fritt fick berätta om deras upplevelse 

av  delaktighet  i  aktivitet.  Strauss  och  Corbin  (1998)  menar  att  informanterna  får  större 

utrymme att berätta vad som är viktigt för dem vid ostrukturerade intervjuer. När informanter 

tillåts  berätta  fritt  ur  sitt  perspektiv  stärker  detta  validiteten  och  tillförlitligheten  (Kvale, 

1997).  En  bandspelare  användes  för  att  spela  in  intervjuerna.  Detta  kan  ha  påverkat 

informanterna så att de kände sig hämmade, vilket är en svaghet. När man använder sig av 

bandspelare går dock ingen information förlorad, vilket stärker studiens tillförlitlighet (Kvale, 

1997). 

Eftersom  grounded  theory  var  den  analysmetod  som  användes  togs  kontakt  med  nya 

informanter  till  dess  att  teoretisk  mättnad  uppstod.  Sammanlagt  intervjuades  åtta  kvinnor 

varav fyra  intervjuades i  hemmet  och fyra intervjuades via telefon.  En telefonintervju ger 

emellertid inte alltid lika rik och djup data som en intervju där man möts ansikte mot ansikte 

(Holloway & Wheeler,  2002).  Detta  kan  ha  påverkat  informanterna  som intervjuades  via 

telefon  så  att  de  kanske  inte  berättade  lika  fritt  som  de  informanter  som intervjuades  i 

hemmet.  Vidare  hade  författaren  vid  datainsamlingen  inte  möjlighet  att  lägga  märke  till 

ansiktsuttryck, gester eller andra intryck och utifrån dessa ställa frågor för att få bekräftelse på 

om  författaren  uppfattat  informanterna  korrekt  som  i  de  intervjuer  som  skedde  i 

informanternas hem. Författarens upplevelse var att de kvinnor som intervjuades via telefon 

generellt  inte  berättade  lika  fritt  och  uttömmande  om  sina  upplevelser  av  delaktighet  i 

aktivitet.  En styrka är dock att  författaren  har  erfarenhet  och är van att  utföra kvalitativa 

intervjuer,  vilket  resulterade  i  ett  rikt  och  omfattande  material  som  sedan  analyserades. 

Informanterna  intervjuades  endast  vid  ett  tillfälle.  Svar  på  uppkomna  frågor  fördjupades 

emellertid vid andra intervjuer eftersom datainsamling och analys skedde parallellt.

Strauss  och  Corbin  (1998)  framhåller  att  forskarens  teoretiska  sensitivitet  är  viktig  för 

studiens kvalitet. Forskaren ska vara medveten om vilken mening de data som samlas in har 

för att kunna fokusera på det som är meningsfullt. Det är emellertid viktigt att forskaren är 

medveten  om  förförståelsen  för  att  i  analysen  kunna  förhålla  sig  objektiv  till  data. 

Författarens  förförståelse  i  denna  studie  består  av  professionell  erfarenhet  av  arbete  med 
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långtidssjukskrivna  kvinnor,  att  ha  läst  litteratur  i  ämnet  samt  erfarenhet  av  att  utföra 

intervjuer.  Den  teoretiska  sensitiviteten  har  utvecklats  under  arbetets  gång  genom  att 

författaren har gått tillbaka till data med frågor för att verifiera och utveckla de kategorier som 

vuxit fram eftersom. Yrkeserfarenheten har varit till hjälp för att förstå och fokusera på det 

som varit viktigt i data. Dessutom har forskning och litteratur i ämnet studerats, t ex MOHO 

vilket är en styrka med studien. En svaghet med studien är dock att författarens förförståelse 

kan ha påverkat valet av teori och styrt analysarbetet samt att valet av annan arbetsterapeutisk 

teori eventuellt skulle ha medfört ett annat resultat.  

Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att lyssna till de direkt uttalade beskrivningarna, men 

även till det som sägs ”mellan raderna”. På det sättet kan man formulera det underförstådda 

budskapet och förmedla det till  informanten för att  få en bekräftelse på om tolkningen är 

riktig eller  inte (Kvale,  1997). I denna studie utfördes såväl intervjuerna som analysen av 

författaren, vilket stärker studiens trovärdighet. För att undvika en godtycklig eller subjektiv 

tolkning bör man ha flera uttolkare för samma intervju (Kvale, 1997). När meningsenheter 

hade  identifierats  och  benämnts  med  koder  medverkade  handledaren  i  jämförelsen  och 

grupperingen av koder samt med att utveckla kategorier. Som ett alternativ till att ha flera 

uttolkare  kan  forskaren  även ge  exempel  på  det  material  som analyserats  vid  tolkningen 

(Kvale, 1997). I denna studie användes citat  i  resultatdelen,  vilket stärker trovärdigheten i 

studien (Holloway & Wheeler, 2004). Analysen ledde till att en kärnkategori utvecklades som 

var abstrakt nog att omfatta innehållet i de övriga kategorierna. Enligt Strauss och Corbin 

(1998)  ökar  det  studiens  trovärdighet  att  kärnkategorin  har  en  förklarande  styrka  som 

sammankopplar de olika kategorierna med varandra samtidigt som de i sin tur har en tydlig 

koppling till data.  
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Förfrågan om medverkan i studie Bilaga 1

En allt större andel av den svenska befolkningen är sjukskrivna, ff a har antalet sjukskrivna 
kvinnor ökat. Studier har visat att långtidssjukskrivna upplever negativa effekter i sin 
livssituation med bl a minskat delaktighet som följd. Det finns dock få studier som belyser 
långtidssjukskrivna kvinnors upplevelse av delaktighet i aktivitet. Syftet med denna studie är 
därför att få kunskap om Din upplevelse av delaktighet. 

Kriterier för att delta i studien är att du är kvinna i åldern 40-60 år och har varit sjukskriven, 
haft tidsbegränsad sjukersättning eller sjukersättning i 12 månader eller mer. Du ska också ha 
genomgått en försäkringsmedicinsk utredning vid FMC Norr mellan februari 2006-februari 
2007. Min fråga är om du är intresserad av att delta i en intervju som kommer att handla om 
Din upplevelse av delaktighet i dagliga aktiviteter och fritidsaktiviteter samt hur och varför 
delaktigheten förändrats.

Intervjun kommer att ske via personligt besök eller via telefon och beräknas ta ca en timme. 
Intervjun kommer att spelas in på band, därefter kommer texten att skrivas ned ordagrant och 
banden raderas när studien är godkänd. Den enda person som kommer att lyssna på 
inspelningen och ha tillgång till namnuppgifter är författaren. Utskriften av intervjuerna 
kommer endast att läsas av författaren och handledaren. All information kommer att 
behandlas så att ingen individ skall kunna identifieras i den färdiga studien.

Om du vill bli kontaktad för mer information om studien kommer jag att ta kontakt med Dig 
via telefon. Du har då möjlighet att ställa frågor angående studien och om Du bestämmer dig 
för att medverka kan vi antingen då eller vid ett senare tillfälle tillsammans komma överens 
om tid för intervjun. Du har rätt att när som helst avbryta Din medverkan utan att berätta 
varför.

Jag som kommer att genomföra studien arbetar som leg. arbetsterapeut vid FMC Norr AB i 
Piteå. Studien ingår i en kurs vid Institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå tekniska 
universitet. Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig via institutionens hemsida 
(www.hv.ltu.se) under länken ”Examensarbete”.

Har du frågor är Du välkommen att kontakta mig.

Med vänlig hälsning

Christina Johansson
070-244 40 88
christina.johansson@minpost.nu

Handledare för arbetet är Gunilla Isaksson
Universitetsadjunkt vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet,
Vx 0920-49 10 00.
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Förfrågan om medverkan i studie Bilaga 2

Svarstalong

□   Jag accepterar att bli kontaktad för mer information om studien

□   Jag vill inte bli kontaktad

Om du inte vill bli kontaktad behöver du inte uppge namn och telefonnummer

Namn: ____________________________________________

Telefonnummer:____________________________________

Svarstalongen skickas i det frankerade kuvert som medföljer.
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