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Lindmark, M., & Wessung, S. 

Aktivitetsutförande och livstillfredställelse för personer med whiplashskada 

Examensarbete 15 hp, Luleå tekniska universitet, Institutionen för Hälsovetenskap 2010 

Abstrakt 
Syfte: Att beskriva erfarenheter av aktivitetsutförande för personer med whiplashskada och 

om aktivitetsutförandet påverkar deras livstillfredsställelse. Metod: En enkätstudie som 

genomfördes med personer som drabbats av en whiplashskada och som var medlemmar i 

personskadeförbundet RTP vid tillfället för studien. I studien användes två instrument som 

sattes ihop till ett frågeformulär. I det första instrumentet Occupational gaps Questionnaire 

berörs aktiviteter i områdena boende, fritid, arbete samt det sociala livet. I det andra 

instrumentet LiSat-11 berörs områdesspecifik livstillfredsställelse. Enkätsvaren 

sammanställdes och presenterades med deskriptiv statistik. Resultat: Det visar på att det finns 

tydliga aktivitetsglapp inom de olika aktivitetsområdena och att livstillfredställelsen minskar 

med ökat antal aktivitetsglapp för deltagarna i studien. Det framkommer att alla som deltagit i 

studien upplever aktivitetsglapp och att den vanligaste formen av aktivitetsglapp är ”att vilja 

men utför inte”, samt att deltagarnas livsstillfredställelse med livet som helhet var låg och att 

deltagare som var ensamstående hade lägre livstillfredställelse än de i ett parförhållande. 

Slutsats: Tidigare studier och denna studie visar på att personer med whiplashskada upplever 

begränsat aktivitetsutförande och låg livstillfredsställelse. Författarna vill poängtera att dessa 

personer kan vara i behov av arbetsterapi. 

Nyckelord: Aktivitetsutförande, livstillfredställelse, arbetsterapi, whiplashskada. 
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Lindmark, M., & Wessung, S. 

Occupational performance and life satisfaction for people with whiplash injury 

Examination paper 15 hp, Luleå tekniska universitet, Institutionen för Hälsovetenskap 2010 

Abstract 

Objective: To describe the experience of occupational performance for people with whiplash 

injury and if occupational performance affects their life satisfaction. Methods: A postal 

survey to persons that had acquired a whiplash injury and are members of the Swedish 

organisation “personskadeförbundet RTP”. One part of the survey consisted of questions 

regarding occupational performance focusing on the domains instrumental activities of daily 

living, social life, leisure and work (Occupational Gaps Questionnaire).  The other part of the 

survey consisted of questions regarding life satisfaction in different areas of life (LiSat-11). 

Descriptive statistic was used to analyse the data material and to present the results of the 

study. Results: There was a relationship between occupational performance and life 

satisfaction for the participants in this study. Occupational Gaps Questionnaire showed that 

everyone who participated in this study experienced occupational gaps and that most of the 

participants experienced that the occupational gaps mainly consisted of the kind of gaps 

between activities that they wanted to perform but did not. The result also showed that the 

participant’s satisfaction with life as a whole was low, and that persons who was single was 

even more dissatisfied. Conclusion: Previous studies and this study showed that people who 

have acquired a whiplash injury experience limited occupational performance and low life 

satisfaction. The authors of this study want to make clear that people who have acquired a 

whiplash injury could use the competence of occupational therapy.  

Keywords: Occupational performance, life satisfaction, occupational therapy, whiplash injury. 



 
4 

Innehållsförteckning 

Bakgrund .................................................................................................................................... 5 
Aktivitetens betydelse för livstillfredställelse ........................................................................ 5 

Whiplashskada ....................................................................................................................... 7 
Arbetsterapeutiska insatser  .................................................................................................... 7 

Metod ......................................................................................................................................... 9 
Design ..................................................................................................................................... 9 
Urval ....................................................................................................................................... 9 

Procedur ............................................................................................................................... 10 
Datainsamling ....................................................................................................................... 10 
Analys av data ...................................................................................................................... 11 
Etiska reflektioner ................................................................................................................ 12 

Resultat ..................................................................................................................................... 12 

Diskussion .......................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Metoddiskussion ............................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Konklusion ..................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Tillkännagivande ................................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Referenser ................................................................................................................................. 24 
Bilaga 1 .................................................................................................................................... 27 

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 31 
Bilaga 3 .................................................................................................................................... 32 



 
5 

Bakgrund 
Arbetsterapi grundar sig på en förståelse för att medverkan i aktiviteter bidrar till hälsa och 

välbefinnande (American Occupational Therapy Association [AOTA], 2008; Wilcock, 1999). 

Inom arbetsterapi är begreppet aktivitet centralt och med aktivitet menas vad en person gör, 

som till exempel att klä på sig, spela fotboll, utföra arbete eller besöka kulturella platser 

(Kielhofner, 2008). Arbetsterapeuters arbete innebär att identifiera vilka aktiviteter som en 

person upplever begränsningar i, till exempel aktiviteter i personlig vård, arbete, fritid och 

sociala relationer.  För att öka möjligheten för en person att utföra en aktivitet arbetar 

arbetsterapeuten med interventioner i aktivitet som förbättrar, bibehåller eller kompenserar för 

den nedsatta aktivitetsförmågan. Ett tillfredställande deltagande i aktivitet kan positivt 

påverka en persons livstillfredsställelse (Kielhofner 2008; Liedberg & Henriksson, 2006). 

Aktivitetens betydelse för livstillfredställelse 
När en person utför aktiviteter i det dagliga livet (ADL), arbetar och utövar fritidsaktiviteter 

skapas personliga mönster och rutiner. Om personen ges möjlighet att utföra dessa aktiviteter 

skapar det förutsättningar för att vidare utveckla förmågor och färdigheter samt en chans att 

genomföra sina personliga mål. Om detta utförs tillsammans med andra personer kan det ge 

tillfälle att relatera och uttrycka sina personliga värderingar genom samspelet som aktiviteten 

tillåter (Christiansen & Baum, 2005; Kielhofner, 2008). Enligt Wilcock (1999) är det näst 

intill omöjligt att föreställa sig människan utan ett utförande av något slag, det är en djupt 

förankrad del i mänskligheten. I utförandet av aktiviteter tränas, underhålls och utvecklas de 

fysiska och mentala kapaciteter som hälsan är beroende av. Kielhofner (2008) anser att 

utförandet av aktiviteter påverkar personens aktivitetsidentitet, den identitet som personen ser 

sig själv i vid utförandet av aktiviteter. Aktivitetsidentiteten skapas och förändras vid 

utförandet av aktiviteter och påverkas av tidigare erfarenheter. Aktivitetsidentiteten skapar för 

personen något att identifiera sig med både när det gäller vilken roll personen har i en aktivitet 

och vilken roll personen skulle vilja ha. Wilcock (1999) har ett liknande synsätt men hon 

beskriver det som att vara (being), att genom varandet tillåta ärlighet gentemot självet, kärnan 

och vad som är av yttersta vikt för personen själv i relationen med andra och i relationen till 

det personen gör (aktiviteten). Om personen följer de värderingar som varandet ger kommer 

personen skapa sig en uppfattning om vem han/hon vill vara, det kan till exempel vara allt 

från att sticka strumpor till hela släkten till att arbeta med läkare utan gränser. Detta skapar 

förutsättningar för personen att vara tillfredställd med livet, oavsett vilken nivå utförandet 

ligger på. 



 
6 

Enligt Kielhofner (2008) skapas aktivitetskompetens när en person deltar i mönster av 

aktiviteter som är knutna till dennes aktivitetsidentitet. Med aktivitetskompetens menas att 

personen upprätthåller de roller och värderingar som personen har. Det innebär även att 

upprätthålla rutiner som möjliggör för personen att uppfylla sina ansvarsområden, att delta i 

en bredd av aktiviteter som ger personen en känsla för förmåga, kontroll, tillfredställelse och 

att uppnå sina mål med livet samt att följa sina värderingar. Aktivitetskompetensen bidrar till 

att personen kan uppnå ett tillfredställande och intressant liv genom att den hjälper personen 

att organisera sitt liv så att de grundläggande kraven och den personliga standarden kan möta 

kraven i personens olika roller.   

Enligt Wilcock (2005) hör fysisk, psykisk och social tillfredsställelse ihop eftersom de 

tillsammans skapar kunskap om personens egna behov och hur personen känner. Socialt 

betingade aktiviteter som till exempel att umgås med familjen, släkten och vännerna, har 

tydligast effekt gällande tillfredställelse då de skapar en frihetskänsla när personen får 

använda sina psykiska och fysiska förmågor. Det finns studier som påvisar att de som har 

nedsatt aktivitetsutförande på grund av funktionsnedsättning kan uppleva lägre 

livstillfredställelse (Resch et al, 2009; Röding, Glader, Malm & Lindström, 2010; Melin, 

Fugl-Meyer & Fugl-Meyer, 2003; Jin-Ling, 1996; Piškur, Kinebanian & Josephsson, 2002). 

Begreppet livstillfredställelse är komplext och har enligt Haas (1999) likheter med begreppen 

livskvalitet, välbefinnande och hälsotillstånd. Enligt Toto och Cargil Radley (2009) är 

välbefinnande en strategi för att uppnå hälsa och att fysiska, psykiska och sociala aktiviteter är 

nödvändiga för att uppnå detta. Christoph och Noll (2003) beskriver att livstillfredställelse är 

en indikator som vanligtvis används för att mäta subjektivt välbefinnande, och detta begrepp 

beskriver en livslång individuell kognitiv utveckling som styr längtan, förhoppningar och 

värderingar. I en studie av Silvemark, Källmén, Portala och Molander (2008) påvisas att 

livstillfredställelsen kan påverkas negativt på grund av de begränsningar långvarig smärta 

bidrar till och som i sin tur påverkar utförandet av aktiviteter.   

Sammanfattningsvis beskrivs ovan vikten av att få utföra aktiviteter eftersom det utvecklar 

personens fysiska och mentala kapaciteter som i sin tur ger personen en möjlighet att skapa 

och utveckla sin identitet. När en person på ett eller annat vis kan engagera sig i aktiviteter 

som är utvecklande för identiteten skapar det förutsättningar för att personen ska uppleva 

tillfredställelse med livet. Därför är det intressant att undersöka hur aktivitetsutförandet ser ut 

och hur det påverkar olika personer med en viss skada eller sjukdom. Personer med en 

whiplashskada kan drabbas av olika symtom som i sin tur leder till begränsningar och som 
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minskar förmågan att utföra aktiviteter. Denna studie kommer därav fortsättningsvis fokusera 

på personer som drabbats av en whiplashskada samt hur aktivitetsutförande påverkar deras 

vardag och livstillfredställelse.  

Whiplashskada 
Whiplash kan definieras som en skada som uppkommer när kraftiga påfrestningar av 

halsryggens och huvudets strukturer uppstår, att huvudet kastas hastigt fram och tillbaka utan 

förekomst av direkt våld mot huvud eller halsrygg. Det är ca 50 000 personer varje år som 

anmäler en trafikskada och av dessa är det över hälften som har whiplashrelaterade symtom. 

Minst 1 500 personer får bestående men av mer allvarlig karaktär (Svenska läkarsällskapet & 

whiplashkommissionen, 2005). De vanligaste symtomen är nackbesvär i form av smärta och 

stelhet. Cirka 20 % av personer med en whiplashskada lider av neurologiska symtom, de kan 

då uppge upplevelse av t.ex. smärta, pareser, känselnedsättning, svaghet i arm/hand, 

huvudvärk, yrsel och hörselnedsättning. Men endast 3-4% uppvisar objektiva neurologiska 

fynd direkt efter skadan uppstått (Spitzer et al, 1995; Sterner et al. 2006). Smärta i nacken är 

ett centralt symtom och enligt Sterner et al (2006) och Spitzer et al (1995) är det vanligt vid 

smärta att drabbas av andra symtom som till exempel trötthet, depression, 

koncentrationssvårigheter och sömnstörningar. De symtom som uppkommer vid en 

whiplashskada kan bidra till en funktionsnedsättning (Kasch et al, 2008). Gerdle och 

Gullacksen (2006) beskriver att smärta kan leda till konsekvenser som bristande delaktighet i 

aktiviteter i samhället men även upplevelse av utanförskap i familjeliv/umgängesliv, 

minskade fritidsintressen och negativ påverkan på arbetslivet. 

Arbetsterapeutiska insatser  
Den arbetsterapeutiska utredningen för personer med smärta fokuserar på att identifiera 

psykosociala och omgivande faktorer som bidrar till personens smärta, för att sedan kunna 

identifiera hur aktivitetsutförandet påverkas (Engel, 2003). Vid smärta och andra symtom som 

en whiplashskada ger syftar arbetsterapeutens insatser till att öka delaktighet i aktivitet för att 

i sin tur öka personens livstillfredsställelse trots de begränsningar personen har i det dagliga 

livet (Liedberg & Henriksson, 2006). Personer som erhåller arbetsterapeutisk behandling 

benämns fortsättningsvis som klienter.  

För att öka klienternas delaktighet i aktivitet oavsett vad som har orsakat klienternas problem 

så fokuserar arbetsterapeutens insatser på att vägleda klienter att själv kunna identifiera vad 

som upplevs viktigt att kunna utföra. För att uppnå ett tillfredställande aktivitetsutförande 
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krävs det ett stort engagemang från klienten själv. Enligt Wilcock (1999) består 

tillfredställelse av att personen kommer i kontakt med sin inre kärna och agerar utifrån vad 

som är viktigt för personen själv. Arbetsterapeutens roll i denna process oavsett vilket 

problem som en klient kan stå inför, är att vägleda personen till att själv förändra sitt liv 

genom att plocka fram de färdigheter och förmågor som ännu inte är i fullt bruk. Vilket i sin 

tur hjälper dem att bli den person som de vill bli. Kielhofner (2008) beskriver detta som 

aktivitetsadaption, där de två tidigare nämnda begreppen aktivitetsidentitet och 

aktivitetskompetens är de två grundpelarna. Alltså att personen med hjälp av sina värderingar 

och tidigare erfarenheter ständigt utvecklas i utförandet av aktiviteter. Aktivitetsidentiteten 

och aktivitetskompetensen är som tidigare nämnts ständigt föränderligt över tid medan 

aktivitetsadaptionen är starkt beroende av det förhållande som råder och kan således inte 

förberedas utan utgår från den specifika situationen. Med ett aktivitetsutförande som är 

meningsfullt och balanserat möjliggörs ett allmänt välbefinnande. Det är därför av stor vikt 

för arbetsterapeuten att identifiera vad som är meningsfullt för den enskilda personen och 

vilka förutsättningar personen har (Wilcock, 2005). 

Av ovan nämnda går det att förstå att klienten och dennes vilja är en stor del av arbetsterapi, 

något som inom arbetsterapi definieras som klientcentrering. Klientcentrering uppnås genom 

att klienten är i fokus för behandlingen och att arbetsterapeuten väljer ett arbetssätt som 

möjliggör för klienten att vara delaktig i processen. Arbetsterapeuten bör tillsammans med 

klienten sätta upp mål för behandlingsperioden och i samråd avgöra vilka metoder för 

intervention som ska användas. Därför är det viktigt att arbetsterapeuten och klienten har en 

dynamisk relation och att arbetsterapeuten ser klienten som en unik individ som påverkas av 

och integrerar med den omgivande miljön (Hagedorn, 1995; Kielhofner 2008).  

Som tidigare nämnts är smärta ett symtom som många personer med en whiplashskada kan 

drabbas av och smärta i sig kan påverka både det dagliga livet som helhet men också det 

enskilda aktivitetsutförandet. Flera studier (Engel, 2003; Skjutar, Schult, Christensson & 

Müllersdorf, 2009; Spinord, 2009) visar på att smärtans konsekvenser kan leda till 

förändringar i det vardagliga livet och begränsat samt otillfredsställande aktivitetsutförande. 

De aktiviteter som kan påverkas av smärta är t.ex. att ta hand om hushållet, arbetet, sociala 

umgänget och fritidsintressen (Bergqvist & Nilsson, 2008; Kielhofner, 2008). När en persons 

dagliga liv präglas av smärta och personen inte längre kan utföra de aktiviteter som han/hon 

önskar eller behöver utföra kan livstillfredställelsen påverkas negativt (Aegler & Satinks, 

2009; Stålnacke, 2009).  
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Av det ovan beskrivna framkommer att en person som drabbats av en whiplashskada kan få 

symtom som leder till fysiska och psykiska konsekvenser och att det kan leda till 

begränsningar i utförandet av aktiviteter i det dagliga livet. På grund av detta finns det en risk 

för att personer med en whiplashskada inte utför aktiviteter som de tidigare gjort eller att de 

utför aktiviteter som de inte vill göra. Detta kan definieras som ett aktivitetsglapp.  

Arbetsterapeuter har fokus på att personen ska kunna kompensera, bibehålla och/eller återfå 

ett aktivitetsutförande som är önskvärt för personen själv och genom denna studie kan 

behovet av arbetsterapi i rehabiliteringen av whiplashskadade möjligtvis påvisas. Syftet med 

denna studie var därför att beskriva erfarenheter av aktivitetsutförande för personer med 

whiplashskada och om aktivitetsutförandet påverkar deras livstillfredsställelse. 

Frågeställning 1: I vilka aktivitetsområden finns aktivitetsglapp? 

Frågeställning 2: Hur uppfattar deltagarnas sin livstillfredställelse?  

Frågeställning 3: Finns det ett samband mellan aktivitetsglapp och livstillfredställelse? 

Metod 

Design 
Studien var en deskriptiv undersökning som syftade till att beskriva aktivitetsutförandet hos 

personer med en whiplashskada och deras livstillfredställelse. Denna studie utgick från att 

whiplashskadade kan få ett nedsatt aktivitetsutförande och att nedsatt aktivitetsutförande kan 

leda till lägre tillfredställelse med livet. Tanken med studien var att undersöka om detta 

förhållande råder i verkligheten. En kvantitativ datainsamlingsmetod i form av två enkäter 

användes för att besvara studiens syfte. Valet av datainsamlingsmetod följer också i linje med 

studiens design (Olsson & Sörensen, 2007). 

Urval 
Deltagare som var av intresse för studien var; personer med en whiplashskada, boende i 

Västerbottens län samt medlem i Personskadeförbundet (RTP) vid tillfället för studien. Övriga 

medlemmar i RTP så som andra sjukdomsgrupper samt närstående exkluderades och fanns 

därför inte med i populationen. 

Ett slumpmässigt urval gjordes av RTP där 100 personer valdes ut av populationen som i sin 

helhet bestod av 152 personer, dessa utgjorde studiens urvalsgrupp (Olsson & Sörensen, 

2007). Utskick av förfrågan om deltagande samt enkäter administrerades av RTP, 
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mottagandet av enkäterna administrerades av författarna själva. Totalt mottogs 38 enkäter och 

dessa användes som undersökningsgrupp i studien, i Tabell I beskrivs fördelningen av 

deltagarna med bakgrundsvariabler som utgångspunkt. 

Tabell I. Beskrivning av deltagarnas bakgrundsvariabler, n=38. 

Variabler n % M Sd 

Ålder (r= 21-65år)   50 ±10 

Tid sedan skadan (r=3-31år)   16 ±7 

Män 11 29   

Kvinnor 27 71   

Boende i hus 26 68   

Boende i lägenhet 12 32   

Singel 7 18   

Förhållande 31 82   

Förälder 29 76   

Procedur 
Deltagarna i studien kontaktades via medlemsorganisationen RTP. Deras medlemmar består 

av fem skadegrupper; whiplashskada, polioskada, hjärnskada, ryggmärgskada samt 

amputation. RTPs medlemmar består även av närstående till personer i de olika 

skadegrupperna.  Medlemsorganisationen har ett väl utvecklat medlemsregister och kan 

urskilja dels de olika skadegrupperna samt personer med en skada från dem som är 

närstående. Ett samarbete mellan författarna och RTP skapades och RTP bidrog med att 

skicka ut missivbrev (bilaga 3) och enkäter (bilaga 1 och 2) till de medlemmar som uppfyllde 

kriterierna för deltagande i studien.  

Datainsamling 
Syftet användes som utgångspunkt vid valet av enkäter, en enkät undersökte aktivitetsglapp 

och en enkät undersökte livstillfredställelse. Deltagarna ombads svara utifrån sin nuvarande 

livssituation oavsett påverkad av skadan eller inte. Förutom dessa två enkäter inkluderas även 

bakgrundsvariabler i början av The Occupational Gaps Questionnaire [OGQ] (Bilaga 1).  

OGQ användes för att studera fenomenet aktivitetsglapp (Occupational gaps). Aktivitetsglapp 

definieras som glappet som uppstår mellan vad personen vill och behöver kunna utföra i 

förhållande till vad personen faktiskt utför, med andra ord betyder aktivitetsglapp ett 

otillfredsställande aktivitetsutförande.  Frågeområdena berör boende, fritid, arbete samt det 
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sociala livet och dessa frågeområden undersöker totalt 28 aktiviteter i det dagliga livet 

(Eriksson, Tham & Borg, 2006). 

Den andra enkäten som ingick i studien var Life Satisfaction [LiSat-11] (Bilaga 2) som består 

av 11 frågor, en som berör generell livstillfredsställelse och tio frågor som berör 

områdesspecifik livstillfredsställelse. Områden som berörs är arbets-, fritids- och ekonomisk 

situation, sociala kontakter, sexual-, partner- och familjerelation, egenvård, samt psykiskt och 

fysisk hälsa. Dessa frågor ska besvaras utifrån en sex gradig skala med mycket 

otillfredsställande som den lägsta variabeln och mycket tillfredsställande som den högsta 

variabeln. Svarsalternativen från enkäten dikotomiseras (antingen är deltagarna tillfredsställda 

eller så är de inte det) enligt följande; svarsalternativ 1-4 (mycket otillfredsställande, 

otillfredsställande, ganska otillfredsställande och ganska tillfredsställande) tolkades som att 

personen inte är tillfredsställd, svarsalternativ 5-6 (tillfredsställande till mycket 

tillfredsställande) tolkades som att vara tillfredsställd (Fugl-Meyer, Melin, & Fugl-Meyer, 

2002). 

Analys av data  
Resultaten från enkätstudierna fördes in i Office programmet Exel. Varje enkätsvar försågs 

med löpnummer som användes för att författarna sedan kunde dubbelkolla att materialet 

stämde. Enkätsvaren sammanställdes och presenterades med deskriptiv statistik som beskriver 

fördelningen för samtliga deltagare, samt fördelningen beroende på vilket civilstånd 

personerna hade. Resultaten undersöktes och analyserades med både parametrisk och icke-

parametrisk statistik, eftersom variablerna var på nominal-, ordinal- och kvotskalenivå 

(Olsson & Sörensen, 2007). LiSat-11 presenterades dels utifrån vad deltagarna själva skattar 

och dels utifrån det medianvärde som samtliga frågor i enkäten genererar för den enskilde 

personen. OGQ sammanställdes utifrån antalet glapp per person och per fråga samt huruvida 

det glapp som uppstår är av typen ”att vilja men inte utföra” eller ”att inte vilja men utför 

ändå”. För att avgöra om det föreligger ett glapp i aktivitetsutförandet tolkades OGQ utifrån 

följande tabell:  

Tabell II. Dataanalys av OGQ 

Inget aktivitetsglapp (0) 

Fråga 1: Ja Fråga 2: Ja 

Fråga 1: Nej Fråga 2: Nej 
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Aktivitetsglapp (1) 

Fråga 1: Ja Fråga 2: Nej 

Fråga 1: Nej Fråga 2: Ja 

För att kunna göra en jämförelse mellan OGQ och LiSat-11 skapades en korstabell. Den 

beskriver hur många som är tillfredsställda respektive otillfredsställda i förhållande till antal 

aktivitetsglapp. För att avgöra hur många aktivitetsglapp som är stort antal (per person) 

beräknades medianvärdet för hur många glapp som varje person i studien hade, medianvärdet 

blev 11. 

Etiska reflektioner 
För att skydda deltagarnas identitet förmedlade RTP enkäterna till sina medlemmar som 

därefter ombads att skicka svarsenkäterna till författarna. Därmed kunde inte RTP veta vem 

som svarat eller inte. Det insamlade datamaterialet till studien förvarades oåtkomligt för 

obehöriga och förstördes efter godkännande av studien. Eftersom att resultatet presenterades 

utan att deltagarnas identitet exponerades var medverkan i studien anonym. Enkäterna hade 

inga frågor rörande var personen bodde eller vad personen hette. Enligt Olsson och Sörensen 

(2007) betyder anonymitet att identiteten på deltagaren inte går att identifiera för forskaren 

eller för obehöriga.  

Frågorna deltagarna svarade på innebar att de skrev ner vad de gjorde och inte gjorde samt 

hur deras tillfredställelse med livet var. Dessa frågor kunde upplevas som känslosamma att 

tänka på och på sätt innebar det en risk att utföra studien. Med tanke på detta och om andra 

funderingar skulle uppkomma skrev författarna i missivbrevet att deltagarna kunde kontakta 

de ansvariga för studien om de hade frågor. Eftersom att studien hade fokus på arbetsterapi 

var en av fördelarna med studien att deltagarna kunde få mer kunskap om vad arbetsterapeuter 

kan göra för dem. Studien publicerades på Internet efter godkännande, vilket gav deltagarna 

en möjlighet att ta del av resultatet. En annan fördel med studien var att behovet av 

arbetsterapi i rehabiliteringen av whiplashskadade möjligtvis kunde påvisas. Författarna hade 

förhoppningar på att fördelarna uppvägde risken med att delta i studien.  

Resultat 
Vid analys av data framkom att det finns tydliga aktivitetsglapp inom de olika 

aktivitetsområdena och att livstillfredställelsen minskar med ökat antal aktivitetsglapp för 

deltagarna i studien. Nedan presenteras resultaten av de två enkäterna samt en jämförelse 

mellan dessa två. Vidare presenteras även de resultat som vid jämförelse mellan de olika 
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bakgrundsvariablerna visade på tydliga skillnader gentemot varandra. Ett mycket intressant 

resultat som inte går att se i någon av nedanstående tabeller är att samtliga 38 deltagare 

redovisade minst ett aktivitetsglapp.  

Tabell III visar en översikt över deltagarnas upplevda aktivitetsglapp utifrån OGQ, som var 

den inledande delen av enkätundersökningen.  

Tabell III. Aktiviteter som undersöktes i OGQ och antalet personer som upplever aktivitetsglapp, n=38 

Variabler 
Totala antalet 

aktivitetsglapp 

”Vill inte men 

utför ändå” 
Bortfall 

 n n n 

Aktiviteter i boendet    

Inköp 12 3  

Matlagning 14 5 1 

Tvätt och klädvård 19 3 2 

Städning 21 3  

Sköta enklare underhåll av bostad, trädgård, bil 26   

Sköta mer omfattande underhåll av bostad, trädgård, bil 32 2  

Sköta hemmets ekonomi 7 1  

Transporter 13 2  

Aktiviteter på fritiden    

Idrott/motion 22   

Friluftsliv 22 1  

Hobbyaktiviteter 24   

kulturella aktiviteter 17   

TV/Video/Radio/Stereo 3   

Läsa dagstidning 4   

Läsa litteratur 12  1 

Skriva 13   

Spel 10   

Dator 9  1 

Sociala aktiviteter    

Umgås med partner och/eller barn 3 1 1 

Umgås med släkt, vänner, grannar 15 1  

Delta i föreningsverksamhet 18   

Delta i religiös verksamhet 3   
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Besöka restaurant, pub, café, danslokal 23 1 1 

Resa 22   

Aktiviteter i arbetslivet    

Yrkesarbete 24   

Studier 16  1 

Sköta och uppfostra barn 10  2 

Frivilligarbete 15   

Fråga 1: Utför du aktiviteten?  Ja   Nej   

Fråga 2: Vill du utföra aktiviteten?  Ja   Nej   

Tabell III visar för varje aktivitet hur många som angett att de hade aktivitetsglapp och totala 

antalet glapp för samtliga deltagare i samtliga aktiviteter var 452 st. Den vanligaste formen av 

aktivitetsglapp är ”att vilja men utför inte”. Där 429 glapp är av denna sort vilket betyder att 

endast 23 glapp är av sorten ”att aktiviteten utförs trots att deltagaren inte vill”. 

Det aktivitetsområde som hade procentuellt sett mest aktivitetsglapp var ”aktiviteter i 

arbetslivet” (45 %). Till området ”aktiviteter i arbetet” hör yrkesarbete, frivilligt arbete, sköta 

och uppfostra barn samt studier. Inom det området hade aktiviteten yrkesarbete flest 

aktivitetsglapp där 65 % av deltagarna ansåg sig ha ett aktivitetsglapp och alla deltagare har 

svarat att de inte utför aktiviteten men skulle vilja.  

Inom aktivitetsområdet ”aktiviteter i boendet” var det aktiviteten sköta mer omfattande 

underhåll av bostad, bil och trädgård som fick mesta antal glapp (32 st). Aktiviteten hade inte 

enbart flest glapp i sitt aktivitetsområde utan den hade också betydligt fler glapp än övriga 

aktiviteter i hela studien, hela 84 % av deltagarna ansåg att denna aktivitet gav upphov till ett 

glapp. En analys av de olika bakgrundsvariablerna i förhållande till denna aktivitet gav ingen 

nämnvärd skillnad utan aktiviteten är ett problem för såväl kvinnor som män och som för 

ensamstående som personer i parförhållande. Det spelar heller inte någon roll om personen 

bor i lägenhet eller i hus. Enligt OGQ består denna aktivitet till exempel av att reparera bil, 

anlägga odling samt bygga om/renovera bostad. 

Förutom aktiviteter i boende så visade aktivitetsområdet ”sociala aktiviteter” också på 

statistiskt sett stora andelar aktivitetsglapp. Störst del aktivitetsglapp kunde ses hos 

aktiviteterna besöka restaurant/pub/café/danslokal där 62 % av deltagarna rapporterade glapp, 

aktiviteten resa rapporterads vara ett glapp för 58 % av deltagarna i studien. Förutom dessa 

två aktiviteter hör även föreningsverksamhet och att umgås med släkt/vänner/grannar till 
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aktivitetsområdet ”sociala aktiviteter” och även de har hög andel glapp, nämligen 47 % 

respektive 39 %. Inom aktivitetsområdet ”aktiviteter på fritiden” är det följande fyra 

aktiviteter som statistiskt sett visade på högt andel glapp; hobbyaktiviteter med 63 % glapp, 

friluftsliv med 59 %, idrott/motion med 58 %, samt kulturella aktiviteter där 45 % av 

deltagarna rapporterar att de upplever ett aktivitetsglapp.  

Ovan har generella aktivitetsglapp redovisats, men det kan också vara av intresse att 

presentera de glapp som inte är så många till andelen men som ändå existerar, nämligen när 

en person utför aktiviteten trots att personen inte vill. Störst antal glapp av denna sort 

återfinns i aktivitetsområdet ”aktiviteter i boendet”, där inköp, matlagning, tvätt/klädvård och 

städning var de aktiviteter som gav störst utfall. Vid djupare analys av de enskilda 

aktiviteterna i förhållande till bakgrundsvariablerna kan ett intressant samband ses. Det 

framkommer att inköp är en aktivitet som de lite äldre deltagarna i studien (51-64 år) ”utför 

men vill inte” och aktiviteten tvätt/klädvård är något de lite yngre deltagarna (38-49 år) ”utför 

men vill inte”. 

Resultatet av LiSat-11 där deltagarna själva skattade sin tillfredsställelse med olika aspekter 

av livet, presenteras tabell IV med hjälp av dikotomisering. Deltagarnas skattning på en 6-

gradig skala har sammanställts till att antingen vara tillfredsställd eller att inte vara det. Tabell 

IV visar fördelningen av antalet personer som anser sig vara tillfredsställda alternativt 

otillfredsställda med olika aspekter av sitt liv. 

Tabell IV. Självrapporterad nivå av livstillfredsställelse utifrån LiSat-11 checklista, n=37 

 
Mycket otillfredsställande till 

ganska tillfredsställande (1-4) 

Tillfredsställande till mycket 

tillfredsställande (5-6) 
Bortfall 

Variabler n n n 

Livet i allmänhet 31 5 1 

Yrkes/sysselsättningssituationen 

är 
34 3  

Ekonomin är 31 6  

Fritidssituationen är 31 5 1 

Kontakterna med vänner och 

bekanta är 
29 8  

Sexuallivet är 30 6 1 

Förmågan att klara mig själv är 

(gäller klädsel, tvätt/bad, 

gångförmåga mm) 

25 12  

Familjelivet är (Bortfall = har ej 

någon familj) 
20 14 3 
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Parförhållandet är (Bortfall = 

har ej parförhållande) 
13 17 7 

Kroppsliga hälsan är 36 1  

Psykiska hälsan är 26 11  

Med detta kan det sägas att största delen av deltagarna i studien anser sig vara otillfredsställda 

med livet i allmänhet och där 87 % av kvinnorna och 75 % av männen räknas till att vara 

otillfredsställda. För att presentera LiSat-11 överskådligt har tabell V sammanställts, där 

presenteras hur stort antal som är otillfredsställda i förhållande till de faktorer som Fugl-

Meyer, Melin, och Fugl-Meyer (2002) via faktoranalys kom fram till. 

Tabell V. Antal procent som anser sig var otillfredsställda presenterade som fyra 

faktorer. 

Faktorer Andelen otillfredsställda 

Närhet (sexuallivet, parförhållande, 

familjelivet) 63 % 

Hälsa (Förmåga att klara sig själv, 

kroppslig och psykisk hälsa) 78 % 

Övrig tid (fritidssituationen och 

kontakten med vänner och bekanta) 82 % 

Inkomst (yrkessituationen och 

ekonomi) 88 % 

Samtliga fyra faktorer i tabell V visar hög andel otillfredsställelse, men den faktor som 

påverkar mest är inkomsten, som består av ekonomin och yrke/sysselsättningssituationen. 

Minst påverkan på tillfredställelsen har närhet, vilket består av sexuallivet, parförhållande och 

familjesituationen. Stora enskilda variabler som har skattats lågt är kroppslig hälsa, där 97 % 

anser sig vara otillfredsställda och yrkes/sysselsättningssituationen där 92 % anser sig vara 

otillfredsställda. 

Den största skillnaden gällande livstillfredställelsen finns mellan de i ett förhållande och de 

som är ensamstående, detta redovisas i figur I. Samtliga sju ensamstående personer som 

deltog i studien räknas till gruppen otillfredsställda och samtliga fem deltagare som anser sig 

vara tillfredsställda ingår i ett parförhållande.  
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Figur I. Diagram över medianvärdet för samtliga frågor i LiSat-11 och med civilstatus som beroende variabel. 

Eftersom båda enkäterna gav intressanta resultat i form av stora andelar aktivitetsglapp och 

låg livstillfredsställelse så har en korstabell skapats. Den sätter de två faktorerna 

aktivitetsglapp och livstillfredsställelse i relation till varandra med aktivitetsglapp som den 

beroende variabeln. I tabell VI kan resultatet från denna korstabell utläsas (Tabell VI). 

Tabell VI. Jämförelse av livstillfredställelse och aktivitetsglapp. 

Aktivitetsglapp Tillfredsställd n (%) Otillfredsställd n (%) 

≥ 11  2 (5) 19 (51) 

< 11  3 (8) 13 (35) 

Jämförelsen visar att det finns 21 deltagare som har 11 eller mer aktivitetsglapp och 16 

deltagare som har mindre än 11 aktivitetsglapp. Tabell VI visar på ett samband mellan att vara 

otillfredsställd och ha högt antal aktivitetsglapp, eftersom det är fler deltagare till antalet som 

är otillfredsställda och har högt antal aktivitetsglapp än de som är otillfredsställda med lågt 

antal aktivitetsglapp. Detta samband kan även urskiljas för de som är tillfredställda, där det 

marginellt är fler som är tillfredställda och har lågt antal aktivitetsglapp än de som är 

tillfredsställda och har högt antal aktivitetsglapp. 
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheter av aktivitetsutförande för personer med 

whiplashskada och om aktivitetsutförandet påverkar deras livstillfredsställelse. Resultatet 

visar att deltagarna i studien har aktivitetsglapp och att den stora massan av deltagarna inte är 

tillfredställda med livet, detta är ett intressant resultat som författarna nedan väljer att 

diskutera ur olika vinklar. 

Studien visade att det aktivitetsområde som hade procentuellt sett mest aktivitetsglapp var 

”aktiviteter i arbetslivet” och ett av områdena som deltagarna upplevde lägst 

livstillfredsställelse med var just yrkes/sysselsättningssituationen. Enligt Christiansen och 

Baum (2005) och Kielhofner (2008) är arbete en aktivitet som genom utövande skapar 

personliga mönster och rutiner. Mönster och rutiner behövs för att personen ska kunna 

uppfylla sina ansvarsområden, delta i olika aktiviteter som ger personen en känsla av 

tillfredställelse, kunna uppnå sina mål med livet samt kunna följa sina värderingar 

(Kielhofner, 2008). Genom att få utföra aktiviteter skapas en aktivitetskompetens och enligt 

Kielhofner (2008) bidrar aktivitetskompetensen till att personen uppnår tillfredsställelse. 

Utifrån tidigare forskning och denna studies resultat tolkar författarna det som att det kan 

finnas ett samband mellan glapp i området ”aktiviteter i arbetslivet” och otillfredsställelse 

med yrkes/sysselsättningssituationen för deltagarna till denna studie.  

I resultatet framkommer att området ”aktiviteter på fritiden” har hög andel glapp inom 

flertalet aktiviteter. Enligt Kielhofner (2008) är även fritidsaktiviteter en del av alla aktivitet i 

livet som är med och skapar mönster och rutiner, så som arbete. Området ”sociala aktiviteter” 

har också tydliga glapp inom vissa aktiviteter. Enligt Wilcock (2005) har socialt betingade 

aktiviteter tydligast effekt gällande tillfredställelse då de skapar en frihetskänsla när personen 

får använda sina psykiska och fysiska förmågor. Gerdle och Gullacksen (2006) anser att 

bristande delaktighet i sociala aktiviteter kan leda till upplevelse av utanförskap i 

familjeliv/umgängesliv, minskade fritidsintressen och negativ påverkan på arbetslivet. 

Christiansen och Baum (2005) och Kielhofner (2008) beskriver att om aktiviteter utförs 

tillsammans med andra personer kan det ge tillfälle att relatera och uttrycka sina personliga 

värderingar genom samspelet som aktiviteten tillåter. Resultatet i den aktuella studien visar att 

största delen av deltagarna upplever sig vara otillfredsställda med livet, vilket kan tolkas som 

att om en person inte får utföra aktiviteter i arbetet, fritiden och/eller sociala livet kan 

livstillfredsställelsen påverkas negativt. Sammanfattningsvis tolkar författarna till denna 

studie ovan nämnda förhållanden som att arbete, fritid och sociala aktiviteter tillsammans 
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påverkar varandra och att den ena aktiviteten är lika viktig för den andra. Eftersom de skapar 

förutsättningar för utförande av samtliga aktiviteter, genom att ge personen en känsla av 

deltagande och gemenskap. Därför är det så viktigt att arbetsterapeuter arbetar utifrån 

personen som helhet och inte bara ser till en del av personens vardagliga liv.  

Vidare visar studiens resultat att största glappet som enskild aktivitet var ”sköta mer 

omfattande underhåll av bostad, bil och trädgård” och nästan alla deltagare anger att det är en 

aktivitet som de skulle vilja utföra men inte utför just nu. Personer som tidigare haft detta 

aktivitetsområde som en del i sina vardagliga rutiner och numera inte kan utföra det längre 

kan enligt Kielhofner (2008) uppleva en känsla av att förlora sin aktivitetskompetens och 

aktivitetsidentitet. Aktivitetsidentiteten skapar för personen något att identifiera sig med både 

när det gäller vilken roll personen har i en aktivitet och vilken roll personen skulle vilja ha. 

Detta i sin tur kan skapa svårigheter för personen att upprätthålla de roller och värderingar 

som personen har vilket i sin tur kan påverka livstillfredsställelsen. Aktivitetskompetensen 

och aktivitetsidentiteten är enligt Kielhofner (2008) aktivitetsadaptionens två grundpelare. 

Aktivitetsadaptionens hjälper personen att använda sig av värderingar och tidigare 

erfarenheter för att ständigt utvecklas i det förhållande som råder i omgivningen. Eriksson et 

al (2006) anser att det finns ett behov av adaption för att en person ska kunna utföra aktiviteter 

i en ständigt föränderlig omgivande miljö. Genom att få hjälp med de aktiviteter som anses 

viktiga så skulle kanske deltagarna i denna studie hitta en väg att adaptera sig till den situation 

som de i dagsläget befinner sig i och därmed bli mer tillfredställda. 

Den vanligaste formen av aktivitetsglapp är ”att vilja men utför inte”, men det fanns deltagare 

som svarade att de ”vill inte men utför ändå”. Störst antal glapp där personen utför en aktivitet 

trots att personen inte vill är området för ”aktiviteter i boendet”. Detta kan tolkas som att det 

här området har aktiviteter som är mindre betydelsefulla för flertalet deltagare i studien än 

inom de andra aktivitetsområdena samt att alla aktiviteter inte är lika meningsfulla. Detta 

stämmer överens med att det är viktigt att identifiera vad som är en meningsfull aktivitet eller 

inte (Hagedorn, 1995; Christiansen & Baum, 2005).  Enligt Hagedorn (1995) och Christiansen 

och Baum (2005) är identiteten djupt förankrad i aktiviteter som är meningsfulla för personen 

och med detta vill författarna påpeka vikten av de meningsfulla aktiviteterna, men också att 

det finns vissa aktiviteter som i det dagliga livet måste utföras trots att man inte vill. Men med 

hjälp av strategier, kompensatoriska åtgärder och vägledning kan personen få hjälp av en 

arbetsterapeut att minska besvären vid utförandet av dessa aktiviteter, så att personen får en 

möjlighet att spara energi och lust till de aktiviteter som de verkligen vill utföra. 
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När personer har aktivitetsglapp innebär det att de inte har ett tillfredställande 

aktivitetsutförande. Enligt Wilcock (2005) innebär ett aktivitetsutförande som är meningsfullt 

och balanserat ett allmänt välbefinnande. Det är därför av stor vikt för arbetsterapeuten att 

identifiera vad som är meningsfullt för den enskilda personen och vilka förutsättningar 

personen har. Arbetsterapeuter kan vägleda personen att själv kunna identifiera vad som 

upplevs viktigt att kunna utföra och genom att vägleda personen till att själv förändra sitt liv 

kan det hjälpa personen att i sin tur bli den person som de vill bli (Wilcock, 1999). Genom att 

identifiera psykosociala och omgivande faktorer som bidrar till personens problematik kan 

arbetsterapeuten identifiera hur aktivitetsutförandet påverkas (Engel, 2003).  Enligt Hagedorn 

(1995) är det viktigt att personen/klienten är i centrum (klientcentrering), bland annat genom 

att arbetsterapeuten och klienten har en dynamisk relation, för att lyckas identifiera vad som 

är meningsfullt för den enskilda personen. För att identifiera vilka aktivitetsglapp som en 

person med whiplashskada har samt vägleda och hjälpa personen att uppnå ett tillfredställande 

aktivitetsutförande kan en slutsats vara att det finns ett behov av arbetsterapeuter för personer 

med whiplashskada. Detta med tanke på att arbetsterapeuters arbete syftar till att öka 

delaktighet i aktivitet för att i sin tur öka personens livstillfredsställelse trots de begränsningar 

personen har i det dagliga livet (Liedberg & Henriksson, 2006). 

Livstillfredsställelsen i allmänhet för ensamstående är lägre i jämförelse med personer i ett 

parförhållande. Fugl-Meyer, Melin och Fugl-Meyers (2002) redovisar liknande resultat som 

visar på att ingå i ett parförhållande skapar förutsättning för att uppnå tillfredställelse. Samma 

studie visar att 70 % av Sveriges befolkning i arbetsför ålder är tillfredställa med livet i 

allmänhet, i relation till den aktuella studiens 14 %, vilket då tydligt visar att denna studies 

resultat inte är ett normalt värde för Sveriges befolkning. Enligt Christoph och Noll (2003) är 

livstillfredsställelse en indikator som vanligtvis används för att mäta subjektivt välbefinnande, 

och detta begrepp beskriver en livslång individuell kognitiv utveckling som styr längtan, 

förhoppningar och värderingar. Wilcock (1999) beskriver begreppet ”vara” som att tillåta 

ärlighet gentemot självet och att det hjälper personen ta reda på vad som är av yttersta vikt för 

personen själv i relationen med andra och i relationen till det personen gör (aktiviteten). Om 

personen följer de värderingar som ”varandet” ger, skapar sig personen en uppfattning om 

vem han/hon vill vara och detta skapar förutsättningar för personen att vara tillfredställd med 

livet, oavsett vilken nivå utförandet ligger på. En möjlig slutsats kan vara att när personen 

uppnår kunskap om vem den är och vad den vill göra kan hon/han uppnå tillfredsställelse. 
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Deltagarna i denna studie skulle eventuellt vara hjälpta av att få vägledning med just detta för 

att uppleva tillfredsställelse i de aktiviteter som de kan utföra.  

Vid jämförelse mellan aktivitetsglappen och livstillfredsställelse för deltagarna i denna studie 

visar resultatet att det är fler deltagare i studien som är otillfredsställda med livet som har 

många aktivitetsglapp än de som har få antal aktivitetsglapp. Detta kan tolkas som att det 

finns ett samband mellan att ha aktivitetsglapp och vara otillfredsställd med livet och detta 

resultat stämmer överens med författarnas problemformulering om att det finns en risk för att 

personer med en whiplashskada inte utför aktiviteter som de tidigare gjort eller att de utför 

aktiviteter som de inte vill göra. Eriksson, Kottorp, Borg och Thams (2009) studie finner att 

det finns ett samband mellan aktivitetsglapp och livstillfredsställelse, vilket styrker denna 

studies resultat. Resultatet stärks också av andra studier som påvisar att aktivitetsutförande 

påverkar livstillfredsställelse (Resch et al; Röding et al; Melin et al; Jin-Ling, 1996; Piškur et 

al). Smärta är ett centralt symtom för personer med whiplashskada och flera studier (Engel, 

2003; Skjutar, Schult, Christensson & Müllersdorf, 2009; Spinord, 2009) visar på att smärtans 

konsekvenser kan leda till förändringar i det vardagliga livet och ett begränsat samt 

otillfredsställande aktivitetsutförande. Samtidigt beskriver Kielhofner (2008) och Liedberg 

och Henriksson (2006) att ett tillfredställande deltagande i aktivitet kan ha en positiv påverkan 

på en persons livstillfredsställelse. Risken finns dock att aktivitetsglapp inte är signifikant 

avgörande för livstillfredsställelsen eftersom livstillfredsställelse är en subjektiv upplevelse 

och påverkas förmodligen av många fler faktorer än just aktivitetsutförandet. Med detta 

menas inte att aktivitetsutförandet inte påverkar livstillfredsställelsen, utan snarare tvärt om, 

det påverkar men tillsammans med andra faktorer i livet som till exempel familjesituation och 

ekonomi. Dessa två faktorer har i denna studie varit återkommande och har påverkat både 

livstillfredsställelsen och aktivitetsglappen. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns ett samband mellan aktivitetsglapp inom de 

olika aktivitetsområdena och låg livstillfredställelse för deltagarna i studien. Studien kan ses 

som en förstudie inom området för personer med en whiplashskada och deras 

aktivitetsutförande samt livstillfredställelse. Författarna anser att det behövs mer omfattande 

studier för att kunna säga att det gäller för personer med whiplashskada i allmänhet.  

Metoddiskussion 
För att kunna med viss säkerhet fastställa studiens resultat ska designen ha en intern validitet. 

Med intern validitet menas att variablerna som styrs av studien är det som har påverkat 
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studiens resultat och inte externa faktorers inverkan (DePoy & Gitlin, 1999). Denna studie 

kan ha påverkats av instrumentens säkerhet i att mäta vad som avsågs att mäta, eftersom 

enligt Fugl-Meyer, Melin och Fugl-Meyer (2002) har LiSat-11 visat en test-omtest 

reabillititet, samtidigt som OGQ enligt Eriksson et al (2009) inte har testats på friska 

svenskar. Eftersom det inte finns någon ”standard” för OGQ att jämföra mot så är det svårt att 

säga något om vad som är högt respektive lågt antal glapp. En annan faktor som kan ha 

påverkat studiens resultat är att studiens urvalsgrupp var hämtad från en medlemsorganisation 

vilket uteslöt samtliga personer som inte var medlemmar i organisationen. Detta kan ha 

påverkat resultatet eftersom det mest troligt finns en anledning till varför en person väljer att 

ansluta sig till en medlemsorganisation, samtidigt som det finns en anledning till att vissa 

väljer att inte ansluta sig. Kanske var det de som var engagerade och villiga att vara med och 

förändra något som blev medlemmar, medan de som var riktigt begränsade i sin vardag inte 

blev medlem. Eller att de som var riktigt begränsade valde att gå med för att få stöd av andra, 

medan de som klarade sig delvis själv inte blev medlem.  

Eftersom deltagarna själva har valt om de vill fylla i enkäterna och att insamlingen skedde 

endast vid ett tillfälle kunde risken minimeras för att deltagarnas svar påverkats av externa 

faktorer. Risken för att deltagarna skulle ha blivit påverkade av händelser i samhället, 

drabbats av känslan att bli testade samt att samma person blir testad flera gånger minskar på 

grund av detta. Mortalitet som definieras enligt DePoy & Gitlin (1999) som ”bortfall under 

studiens gång” var inte aktuellt för studien eftersom enkätundersökningen endast utfördes vid 

ett tillfälle. Bortfallet i studien påverkas förmodligen till stor del av att endast ett utskick av 

enkäterna gjordes, inga påminnelser eller uppmaningar har gjorts. Vilket i sig ytterligare 

stärkte självbestämmandet vad gäller deltagandet i studien, men som i detta fall gav ett ganska 

lågt deltagarantal. 

När det kommer till tolkningen och analyserna av instrumenten saknas som tidigare nämnts en 

generell nivå att jämföra OGQ mot och studiens resultat redovisas i förhållande till de egna 

mätvärdena, vilket gör det svårt att generalisera resultatet för övriga personer som fått en 

whiplashskada och huruvida de också upplever aktivitetsglapp. Författarna har valt att 

presentera OQG utifrån de olika områden som instrumentet är uppdelat i, LiSat-11 har dels 

presenterats med samtliga resultat men också med utgångspunkt av de fyra faktorerna som 

Fugl-Meyer et al tagit fram, samt med en korstabell som beskriver hur dessa två instrument 

påverkar varandra. Vid presentationen av resultatet har det vid vissa tillfällen endast 

presenterats procentuellt, vilket kan vara missvisande eftersom antalet deltagare var lågt, men 
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samtidigt hjälper det läsaren att förstå hur fördelningen ser ut. Skillnaderna syns tydligare just 

på grund av att materialet är litet. Det låga deltagarantalet gör att resultatet i vår studie inte går 

att signifikanspröva, vilket hade kunnat styrka studiens resultat ytterligare.  

Konklusion  
Studiens resultat visade att det skulle kunna finnas ett samband mellan bristande 

aktivitetsutförande och otillfredsställelse med livet för deltagarna. Författarna anser att 

deltagarantalet är för lågt för att resultatet skulle kunna generaliseras till andra personer som 

drabbats av en whiplashskada som blivit medlem i RTP. För att kunna säkerställa detta 

behövs studien utföras på nytt men i större skala. 

Författarna vill ändå poängtera att det är av vikt att personer som drabbats av en 

whiplashskada får hjälp med att finna sin väg tillbaka till aktivitetsutförande och gärna med 

hjälp av arbetsterapeutens kompetens vad gäller att möta personen där han/hon befinner sig 

just nu och var personen vill vara, både psykiskt och fysiskt. En slutsats som denna studie ger 

möjlighet till är att varje person som drabbas av en whiplashskada borde få träffa en 

arbetsterapeut som kan hjälpa personen att bli tillfredställd med sitt utförande av aktiviteter. 

Tillkännagivande  
Författarna vill tacka vår handledare Maria Prellwitz för god handledning med bra 

diskussioner och goda råd under examensarbetets gång. Vi vill även tacka 

Personskadeförbundet (RTP) för gott samarbete, Inger och Christer Stenman för ekonomiskt 

bidrag samt alla som svarat på enkätundersökningen och för deras deltagande. Samtliga 

personer tackar vi för att de har hjälpt oss möjliggöra denna studie.  
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 Bilaga 1 

Dina vardagsaktiviteter (Occupational Gaps Questionnaire; 

OGQ) 
 

Datum:……………………………  Boende:   Lägenhet  Hus   

Annat:……………………………. 

Kön:   man     kvinna   Civilstånd: Singel  Sambo  Särbo 

 Gift     

Ålder:……………………………..    Hur länge har du haft din 

skada?:……………………………………….. 

Är du förälder?   ja   nej 

 

   Deltagaren ger sitt samtycke till att data används till forskningsändamål 

 

I detta instrument ombeds Du besvara om Du utför och vill utföra 28 olika aktiviteter i ditt 

boende, på din fritid, i ditt arbete och i ditt sociala liv. Två frågor ställs vid varje aktivitet. 

Dessa två frågor berör om Du utför och om Du vill utföra aktiviteten (avser den 

vardagssituation du lever i nu).  

 

Var vänlig och kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst för Dig just nu (”ja” eller 
”nej”) vid båda frågorna vid varje aktivitet i frågeformuläret. 

  
Exemplen i frågeformuläret: 

Vid de flesta av aktiviteterna finns några exempel på typer av aktiviteter som avses. Dessa ska 

bara ses som exempel.  

 Det finns t ex många fler idrotts- och motionsaktiviteter än de som angivits i fråga 9. 

Du kan utföra andra idrottsaktiviteter och ändå svara ”ja” på frågan om Du utför 

aktiviteten. 

 Det kan också vara så att du inte gör något som du vill göra t ex att du inte längre kan 

baka som du tyckt om att göra tidigare. Du ska då under fråga 2 svara ”nej” på frågan 

”Utför du aktiviteten?” och ”ja” på frågan ”Vill du utföra aktiviteten?” fastän du 

fortfarande både lagar mat, diskar, dukar som är exempel under fråga 2. 

   

 

1. Inköp  Utför du aktiviteten?            ja  nej   

(ex göra småinköp,  Vill Du utföra aktiviteten?  ja  nej 
veckohandla) 

    

2. Matlagning Utför du aktiviteten?            ja  nej 

( ex laga mat, baka Vill Du utföra aktiviteten?        ja  nej 
diska, duka) 
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3. Tvätt och klädvård Utför du aktiviteten?            ja  nej 

(ex tvätta, stryka, laga) Vill Du utföra aktiviteten?        ja  nej 

 

4. Städning  Utför du aktiviteten?            ja  nej 

(ex damma, dammsuga) Vill Du utföra aktiviteten?   ja  nej 

 

5. Sköta enklare Utför du aktiviteten?            ja  nej 

underhåll av bostad, Vill Du utföra aktiviteten?         ja  nej 

trädgård, bil    

(ex småreparationer, sköta 

om blommor, tvätta bil, klippa  

gräsmatta, rensa ogräs) 

 

6. Sköta mer Utför du aktiviteten?           ja  nej 

omfattande underhåll Vill Du utföra aktiviteten?         ja  nej 

av bostad, trädgård,   

bil  
(ex reparera bil, anlägga odling, 

 bygga om/renovera bostaden) 

 

7. Sköta hemmets  Utför du aktiviteten?   ja  nej 

ekonomi  Vill Du utföra aktiviteten?   ja  nej 

 

8. Transporter Utför du aktiviteten?   ja  nej 

 (ex åka bil/buss, cykla Vill Du utföra aktiviteten?   ja  nej 
köra bil)    

 

9. Idrott/motion Utför du aktiviteten?   ja  nej 

 (ex motionsgympa, simma Vill Du utföra aktiviteten?   ja  nej 
jogga, spela fotboll, titta på   

idrottsevenemang) 

 

10. Friluftsliv Utför du aktiviteten?   ja  nej 

 (ex promenera, plocka bär Vill Du utföra aktiviteten?   ja  nej 
och svamp, jaga, fiska,   

campa) 

 

11. Hobbyaktiviteter Utför du aktiviteten?            ja  nej 

 (ex handarbete, hantverk, Vill Du utföra aktiviteten?  ja  nej 
snickra, spela instrument,   

sjunga i kör, fotografera, 

ta hand om husdjur) 

 

 

12. Kulturella Utför du aktiviteten?            ja  nej 

aktiviteter  Vill Du utföra aktiviteten?   ja  nej 
(ex gå på bio, konserter,   

teater, utställningar, bibliotek) 
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13. TV/video/radio/ Utför du aktiviteten?            ja  nej 

stereo   Vill Du utföra aktiviteten?   ja  nej 
(ex lyssna på musik,  

titta på film, TV-serier,   

nyheter) 

 

14. Läsa  Utför du aktiviteten?            ja  nej 

(ex dagstidning) Vill Du utföra aktiviteten?   ja  nej 

 

15. Läsa  Utför du aktiviteten?            ja  nej 

(ex tidskrifter, litteratur) Vill Du utföra aktiviteten?   ja  nej 
 

 

16. Skriva  Utför du aktiviteten?            ja  nej 

(ex skriva brev, dikta, författa) Vill Du utföra aktiviteten?    ja  nej 
 

 

17. Spel  Utför du aktiviteten?            ja  nej 

(ex tips, sällskapsspel, Vill Du utföra aktiviteten?  ja  nej 
lägga patiens, lösa korsord)    

 

18. Dator  Utför du aktiviteten?    ja  nej 

(ex spela, surfa på internet) Vill Du utföra aktiviteten?   ja  nej 

 

19. Umgås med  Utför du aktiviteten?            ja  nej 

partner och/eller barn Vill Du utföra aktiviteten?   ja  nej 

 

20. Umgås med släkt, Utför du aktiviteten?            ja  nej 

vänner, grannar Vill Du utföra aktiviteten?  ja  nej 
 (ex besöka, bjuda hem,   

tala i telefon)  
 

21. Delta i förenings- Utför du aktiviteten?      ja  nej 

verksamhet  Vill Du utföra aktiviteten?   ja  nej 

 

 

22. Delta i religiös Utför du aktiviteten?            ja  nej 

verksamhet  Vill Du utföra aktiviteten?       ja  nej 

 

23. Besöka restaurant, Utför du aktiviteten?   ja  nej 

café, pub, danslokal Vill Du utföra aktiviteten?   ja  nej 

 

24. Resa   Utför du aktiviteten?            ja  nej 

(ex för nöje, charter) Vill Du utföra aktiviteten?      ja  nej 
 

 

25. Yrkesarbete Utför du aktiviteten?         ja  nej 

(hel- eller deltid) Vill Du utföra aktiviteten?      ja  nej 
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26. Studier  Utför du aktiviteten?            ja  nej 

(hel- eller deltid) Vill Du utföra aktiviteten?       ja  nej 

 

27. Sköta och upp- Utför du aktiviteten?            ja  nej 

fostra barn  Vill Du utföra aktiviteten?   ja  nej 

 

28. Frivilligarbete Utför du aktiviteten?   ja  nej 

(ex leder gymnastikgrupper,  Vill Du utföra aktiviteten?   ja  nej 
studiecirklar, ungdomsverk-   

samhet, är politiskt aktiv) 
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 Bilaga 2 

Life Satisfaction scale (LiSat) 

 

Hur tillfredsställd är du med olika aspekter på ditt liv? 
Kryssa i rutan för hur tillfredsställd du är med aspekten ifråga 

 

 Mycket 

otillfredsställande 

Otillfredsställande Ganska 

otillfredsställande 

Ganska 

tillfredsställande 

Tillfredsställande   Mycket 

tillfredsställande 

Livet är i allmänhet       
Yrkes/sysselsättnings 

situationen är 
      

Ekonomin är       
Fritidssituationen är       
Kontakterna med 

vänner och bekanta 

är 

      

Sexuallivet är       
Förmågan att klara 

mig själv är (gäller 

klädsel, tvätt/bad, 

gångförmåga mm) 

      

Familjelivet är  

(har ej någon familj 

) 

      

Parförhållandet är 

(har ej 

parförhållande ) 

      

Kroppsliga hälsan är       
Psykiska hälsan är       

 

 

Tack för din medverkan! 

   

Madeleine Lindmark Sofia Wessung 
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 Bilaga 3 

Förfrågan om att medverka i en studie om whiplashskada 

Personer med en whiplashskada kan få symtom som påverkar deras utförande av dagliga 

aktiviteter. Det finns intresse av att undersöka om Du i ditt dagliga liv hindras att utföra 

uppgifter och aktiviteter på grund av din skada samt av hur det påverkar din tillfredställelse 

med livet.  

Du har blivit kontaktad eftersom Du är medlem i Personskadeförbundet RTP och har en 

whiplashskada. RTP har vidarebefordrat detta informationsbrev till alla medlemmar i 

föreningen som är av intresse för studien. Du har fått en enkät bifogad i detta brev om Du vill 

delta svarar Du på frågorna och postar sedan enkäten till oss i svarskuvertet. Enkäten är 

anonym då Du varken behöver ange namn eller bostadsadress, den tar ca 15-30 minuter att 

fylla i och kommer att beröra frågor angående Ditt dagliga liv samt hur tillfredställd Du är 

med livet.  

Ditt enkätsvar kommer att förvaras av författarna och kommer att förstöras när studien är 

godkänd. Endast författarna och handledaren kommer ha tillgång till informationen som 

används i studien. Resultaten av studien kommer att presenteras så att enskilda svar ej 

kommer att framgå, de presenteras i förhållande till varandra och andra deltagares svar. 

Deltagandet i studien är frivilligt.  

Vi är två arbetsterapeutstudenter som läser på Luleå tekniska universitet, studien ingår i 

kursen Arbetsterapi: Examensarbete och ges av Institutionen för hälsovetenskap. Den kommer 

att publiceras i slutet av vårterminen på Luleå tekniska universitets hemsida 

http://epubl.ltu.se. Om Du har frågor kan Du ringa eller skicka e-post till oss. 

Enkäten besvaras och postas senast den 19 mars 2010. 

 

Med vänliga hälsningar 

Madeleine Lindmark Sofia Wessung 
Madeleine Lindmark                                 Sofia Wessung 

Soldatgatan 2B Professorsvägen 89B 

961 77 BODEN 97751 Luleå 

E-post: madlin-7@student.ltu.se 

Telefon: 0730387156 

E-post: sofste-4@student.ltu.se 

Telefon: 0703207919 
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