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Sammanfattning 

Sjukskrivningstalen pga. stress och psykiskohälsa fortsätter att stiga varje år. Inom 

arbetsterapi anses ett balanserat aktivitetsmönster att vara en viktig komponent för 

upplevelsen av hälsa. Inte enbart balans mellan aktivitet och vila, utan även mellan t ex 

meningsfulla och nödvändiga aktiviteter eller olika upplevda värden i aktivitet. Syftet: med 

denna studie är att undersöka vilka samband som finns mellan upplevelse av aktivitetsvärde 

och självskattad subjektiv hälsa, respektive sociodemografiska faktorer, för personer som har 

behov av att förändra sin vardag och är eller riskerar att bli sjukskrivna pga. psykisk ohälsa. 

Metoden som användes var en kvantitativ tvärsnittsstudie där data från 97 kvinnor 

insamlades med hjälp av enkäter vid baslinjen av en arbetsterapeutiskintervention. De enkäter 

som användes var Oval-pd, EQ5D samt sociodemografiskdata. Resultatet visar att 

personerna inför interventionen upplevde låga aktivitetsvärden samt låg självskattad hälsa. 

Det fanns en tydlig statistisk signifikant korrelation mellan upplevd hälsa och aktivitetsvärde, 

men inte mellan de analyserade sociodemografiska faktorerna och upplevt aktivitetsvärde. 

Slutsats. Det finns ett tydligt samband mellan hur personerna upplever sina aktivitetsvärden 

och hur de skattar sin hälsa. Även om inget samband kunde identifieras mellan 

sociodemografiska faktorer och aktivitetsvärde så är detta ett område som behöver fortsatt 

forskning kring vad som kan påverka, och vara en bidragande orsak till att personer utvecklar 

psykisk ohälsa pga. sin vardag. 
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Abstract 

The rate of sickness due to stress and mental illhealth continues to increase each year. In 

occupational therapy, a balanced pattern for daily occupations is considered to be an 

important component of the experience of health. Not only that, the balance between 

occupation and rest, between meaningful and necessary occupations but also between 

different experiences of occupational value. The purpose of this study was to investigate any 

relationships between the experience of occupational value and self-assessed subjective 

health, and sociodemographic factors for people who need to change their daily lives and are 

or at risk for becoming sick due to their everyday life. The method used was a quantitative 

cross-sectional study collecting data from 97 women using Oval-pd, EQ5D, and socio-

demographic questioner. The results showed that before the intervention the participants 

experienced low occupational values and low self-assessed health. There was a clear statistic 

significant correlation between perceived health and occupational value, but not between the 

analyzed sociodemographic factors and the perceived occupational value. Conclusion. There 

was a clear connection between how the participants experienced their occupational values 

and how they rated their health. Although no relationships could be seen between 

sociodemographic factors and occupational value, this is an area that still needs more research 

in order to understand how these factors affects people’s experiences of occupational value 

and subjective health. 
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1.Inledning 

Psykisk ohälsa fortsätter enligt socialförsäkringsrapporten 2016:17 att vara den största 

orsaken till sjukfrånvaro i Sverige, och enligt Försäkringskassan (2016) spås detta mönster 

fortsätta att öka vilket medför fler och längre sjukskrivningar. Personer med psykisk ohälsa 

lider ofta också av aktivitetsohälsa, då deras roller och vanor förändras (Wilcock, 2015). I mitt 

kliniska arbete möter jag dagligen personer som pga. sjukdom eller förändrad livssituation 

inte får ihop sin vardag. Många är sjukskrivna på hel eller deltid och majoriteten är 

medelålderskvinnor som kämpar med att balansera sin karriär med familjelivet. Den 

vanligaste åtgärden vid ohälsa orsakad av överbelastning är sjukskrivning. Sjukskrivning i sig 

påverkar i sin tur vardagen och hälsan i en sekundär process (Holmgren mfl., 2012). En 

central fråga i mitt arbete är hur dessa personer mår efter en tids sjukdom och hur de upplever 

sin vardag då de bedöms vara aktuella för intervention. Vid en arbetsterapeutisk kartläggning 

och analys av deras vardag är det tydligt att en bidragande faktor som påverkar deras 

upplevelser är förekomsten av dagliga oavslutade aktiviteter samt avsaknad av egen tid. För 

att öka förståelse av hur vardagen påverkar hälsan kommer denna studie att undersöka 

samband mellan vardagsfaktorer och upplevelse av hälsa, hos en grupp kvinnor som står inför 

behandling i grupp, med ReDO metoden. 

2. Bakgrund 

2.1 Psykiskohälsa  

Psykisk ohälsa används enligt socialstyrelsen (2016) som ett övergripande begrepp för både 

mindre allvarliga psykiska problem såsom oro, ångest och nedstämdhet, och mer allvarligare 

symtom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos. Socialstyrelsen (2016) beräknar att 

mellan 20-40 procent av Sveriges befolkning lever med psykisk ohälsa av något slag.  

År 2016 uppgav i en undersökning av Socialstyrelsen (2016), tjugonio procent av Sveriges 

befolkning att de kände sig ganska eller väldigt stressade. Arton procent av de som angav att 

de upplevde stress var kvinnor och elva procent var män. Stress är betydligt vanligare i de 

yngre åldrarna och upp till 44 år, och lägre i de äldre åldersgrupperna. Stress är vanligast i 

gruppen kvinnor i åldern 16–29 år där 29 procent uppger att de känner sig ganska eller väldigt 

stressade. Bland män i samma åldersgrupp var andelen endast 12 procent. Skillnader i 

stressupplevelser mellan grupper med olika utbildningsnivåer var dock relativt små 

(Socialstyrelsen, 2016). WHO spår att psykisk ohälsa är en av de största och snabbast 

växande utmaningarna mot folkhälsan i världen (Folkhälsomyndigheten, 2016). Psykisk 
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ohälsa fortsätter enligt socialförsäkringsrapporten 2016:17 att vara den största orsaken till 

sjukfrånvaro, och enligt Försäkringskassan (2016) spås detta mönster fortsätta att öka och 

drygt 65 procent av de nya sjukfallen är kvinnor. Psykisk ohälsa utgör enligt 

Försäkringskassan (2017) cirka 46 procent av alla pågående sjukskrivningar i Sverige och 

ökade med 129 procent från juni 2011 till halvårsskiftet 2017. Denna stora ökning bedöms 

kosta Sverige cirka 51 miljarder kronor fram till år 2019. 

Det är inte bara psykisk ohälsa som orsakar sjukskrivning. I snitt lider också till exempel tio 

procent av befolkningen av långvarig smärta, vilket motsvarar nästan 60 procent av alla 

långtidssjukskrivningar i Sverige. Långvarig smärta innebär lidande på många plan och kan 

dessutom leda till utvecklande av psykiskohälsa (Socialstyrelsen, 2018). Vidare får tre till sju 

procent av Sveriges befolkning varje år symtom som relateras specifikt till 

utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2017). Diagnosen som kategoriseras som psykisk 

sjukdom drabbar dessutom allt fler yngre personer och antalet drabbades förväntas 

oroväckande nog att stiga (Psykologonline, 2017). Enligt Socialstyrelsen (2017) beror 

syndromet ofta på en kombination av stressfaktorer både privat och på arbetsplatsen som 

pågar under en längre tid. Utmattningssyndrom är en omfattande diagnos och kan leda till att 

personer utvecklar ångest, får nedsatt fysisk förmåga, nedsatt kognition med mera 

(Socialstyrelsen, 2017). Det råder en oklar bild vad gäller behandlingsstrategier för denna 

diagnos. Evidensen för behandling med kognitiv beteende terapi är tillexempel låg och de 

studier som har genomförts har visat på mindre effekt av behandlingsmetoden för denna 

grupp i jämförelse med tillexempel depression (Bratteberg, 2006; Heiden et al., 2007; JJL van 

der Klink et al., 2006; Stenlund et al., 2009). 

2.2 Hälsa 

Det finns olika teorier kring vad hälsa är och vad som påverkar det. Hur varje enskild person 

väljer att se på hälsa är individuellt men inom hälso-och sjukvård finns flera perspektiv. Ett 

perspektiv som ligger nära arbetsterapi är det salutogena perspektivet som fokuserar på 

personers resurser och att se personen som kapabel, erfaren och resursstark. En känd 

salutogen teori är Sence of coherence [SOC] som handlar om känsla av sammanhang i livet 

(Antonovsky, 1979, 1987). Antonovsky menar att ingen person någonsin är 100 procent sjuk 

eller frisk, utan att alla befinner sig hela tiden någonstans där emellan. Graden av friskhet 

bestäms enligt Antonovsky av känslan av sammanhang (KASAM), som i sin tur är uppbyggt 

av tre delar: Begriplighet, känslan av att det som händer i världen, både inom och utanför 

https://psykologonline/
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individen, är begripligt, strukturerat och går att förutse. Hanterbarhet, vilket innebär att de 

resurser som omgivningen kräver finns tillgängliga och Meningsfullhet i livet, vilket man 

upplever om det känns som att de utmaningar personer möter i livet är värda att engagera sig i 

(Antonovsky, 2005). Hälsa definieras tillskillnad från ett patogent synsätt, med att leva ett 

gott liv med en social hållbarhet där personer upplever en meningsfullhet och tillhörighet. Det 

patogena perspektivet ser liksom det biomedicinska perspektivet hälsa som den kliniska 

statusen, alltså avsaknad av sjukdom eller skada (Lindstöm & Eriksson, 2011). För att kunna 

arbeta preventivt så är det salutogena perspektivet att föredra då omgivningen idag kan 

anpassas så att personer med skador eller sjukdomar också kan leva ett delaktigt och 

meningsfullt liv och ändå uppleva hälsa (Lindstöm & Eriksson, 2011). I en studie av 

Håkansson och Ahlborg (2010) påvisades att de faktorer som påverkar upplevelsen av 

subjektiv hälsa skiljer sig mellan kvinnor och män. För kvinnorna handlade det om 

upplevelsen av att ha tid till att utföra de dagliga hushållssysslorna och fritidsaktiviteterna. 

För männen utgjorde det inte någon skillnad i hälsoupplevelser. I artikeln belystes att männen 

upplever stressfaktorer inom tid för lönearbete, medan kvinnornas låg utanför arbetet. 

2.3 Betydelse av aktivitet och vardagsbalans 

Wagman och medförfattare (2014) har i en studie visat att personer med 

långtidssjukskrivningsproblematik löper större risk för att förutom den redan etablerade 

sjukligheten också utveckla aktivitetsohälsa och obalans i sin vardag. Vardagen är uppbyggd 

av aktiviteter och en enskild aktivitet definieras av Clark m.fl (1997) som ett set av handlingar 

med start och slutpunkter, som är medvetet och viljemässigt utfört och i varierande grad 

meningsfullt för personen. Wilcock och Hocking (2015) menar att ett aktivitetsproblem 

uppstår när vardagen blir en för stor utmaning, och aktivitetsobalans uppstår då personens 

delaktighet i aktiviteter inte motsvarar hens unika fysiska, sociala och mentala behov. 

Människan har ett behov av att bli lagom utmanad och har behov av socialt samspel. Vid 

sjukdom eller skada förändras personens roller och vardag och det blir svårare att upprätthålla 

hälsa och vardagsbalans. Aktiviteter som tidigare har utförts utan större kraft kräver istället 

mycket kraft och energi. För att kunna uppnå eller återfå aktivitetshälsa behöver personen ha 

möjlighet till att utföra det hen vill och behöver i den miljön som hen befinner sig i (Wilcock 

& Hocking, 2015). 

Taylor (2017) beskriver balans i vardagen som att de vanor och roller som personen skapar 

uppehåller en rytm, eller balans. Rollerna medför olika aktiviteter som organiseras i vanor. 
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Han lyfter vikten av att ha en balans mellan värderingar, intressen, mål och omgivningens 

krav.  

Enligt en studie av Håkansson (2006) beskrivs tre olika aktivitetsrelaterade hälsoindikationer 

som till en del kan relateras till Antonovskys känsla av sammanhang. Hanterbarhet innebär 

att personerna behöver hitta nya sätt att få vardagen att fungera och bli hanterbar. För 

Meningsfullhet prioriterar personerna tid och energi för aktiviteter som är av betydelse för 

dom själva. Den tredje indikatorn Aktivitetsbalans innebär balans mellan betalt och obetalt 

arbete, lustfyllda aktiviteter och återhämtning. Resultatet i studien visade att kontroll över 

aktivitetsval gav ökad upplevd hälsa.  

Vardagen består av olika aktiviteter som tillsammans bildar ett aktivitetsmönster (Erlandsson 

& Persson, 2014). Aktiviteterna delar Erlandsson och Eklund (2001) utifrån studien som 

syftade till att undersöka vardagsmönster då de jämförde fyra olika metoder upp i tre 

kategorier; Huvudaktiviteter som dominerar personens aktivitetsmönster i tid och 

uppmärksamhet. Dolda aktiviteter som tillhör mönstret men utförs utan större uppmärksamhet 

samt oförutsedda aktiviteter som bryter vår planering och oftast upplevs som en störning. I en 

studie av Orban och Erlandsson (2012) visades att genom att bli uppmärksam på sina 

aktivitetsmönster så kan en person se vad som behövdes förändras för att återfå glädje i 

aktiviteterna.  

Värdet av fysisk aktivitet och hur de påverkar kroppen och den psykiska hälsan framkommer 

också vid genomgång av aktuell litteratur. Vid litteratursökningen fanns framförallt artiklar 

kring värdet av fysisk aktivitet och hur det påverkar kroppen, men även den psykiska hälsan 

Jonsdottir (2010). I en studie av Ericsson (2017) påvisas att kognition är förankrad i 

perceptuella-motoriska erfarenheter i sociala sammanhang och att sensomotoriska 

aktiviteter kan underlätta beredskapen att lära sig nya saker. Måttliga nivåer av fysisk 

aktivitet verkar ha störst betydelse för kognitiva prestationer, medan höga nivåer (intensiv 

träning) verkar kunna försämra den kognitiva förmågan. Regelbunden balans och 

koordinationsträning rekommenderas dock för alla åldrar. Ett projekt av Jonsdottir (2010) 

visar att fysisk aktivitet minskar risken för att utveckla psykisk ohälsa och även förebygger 

stress. Det räcker med en relativt liten mängd fysisk aktivitet, motsvarande promenader och 

trädgårdsarbete för att få betydelse för den mentala hälsan.  

I den teoretiska modellen ValMO tas fenomenet lite längre för att operationalisera 

upplevelsen av att utföra en aktivitet. Det gör Persson och medförfattare (2001) genom att 

beskriva de tre olika aktivitetsvärdena och bejaka den unika upplevelsen av varje aktivitet och 

dess aktivitetsvärde. ValMO-modellen syftar till att beskriva fenomenet aktivitet och förklara 
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de olika aspekterna samt komplexiteten i det. Kortfattat så handlar aktivitetstriaden om 

samspelet mellan en person som medvetet utför någonting i en miljö vilket skapar en aktivitet. 

Värdetriaden beskriver tre olika värden som illustrerar hur vi upplever en aktivitet. Konkret 

värde: Det konkreta, synbara utfallet av att utföra en aktivitet, ex resultatet av att baka en 

tårta. Sociosymboliskt värde: handlar mer om bekräftelse och är uppdelat i personlig nivå, 

kulturell nivå samt universell nivå t.ex. fira högtider. Det självbelönande värdet: Den 

omedelbara belöningen som utförandet av aktiviteten ger, när vi känner glädje eller njutning i 

själva görandet (Erlandsson & Persson, 2014).  ValMO modellen belyser komplexiteten kring 

aktiviteter och lyfter att aktivitetsbalans är individuellt, och att för att kunna skapa den 

balansen så behöver personen bli medveten om vilka aktiviteter i vardagen hen har, och vilka 

värden som aktiviteterna innehåller. För att sträva mot att uppleva aktivitetsbalans så behövs 

tid för både meningsfulla och nödvändiga aktiviteter. I en studie av Erlandsson med flera 

(2011) undersöktes samband mellan aktivitetsvärde och hälsa hos personer som var friska och 

arbetade på ett stort svenskt företag. Studien visade att det finns samband. Låga 

aktivitetsvärden genererade en lägre självskattad hälsa då framförallt mellan självbelönande 

värde och upplevd hälsa. Studierna hittade också samband mellan att antal arbetstimmar i 

förhållande till upplevelsen av meningsfullhet påverkade den upplevda hälsan. 

2.4 Arbetsterapi och psykisk ohälsa 

Arbetsterapi syftar till att skapa förutsättningar för en meningsfull och delaktig vardag för 

människor oavsett diagnos. Arbetsterapeuter arbetar med bl.a. vanor, rutiner, stress, sömn och 

arbetsinriktad rehabilitering (Sveriges arbetsterapeuter, 2017). Ann Wilcock (2015) menar att 

det är arbetsterapeutens uppdrag att möjliggöra för personer att mobilisera sina resurser, att 

stötta i att välja, organisera och utföra aktiviteter som krävs för ett balanserat vardagsliv. 

Yrkesverksamma kvinnor med familjer är en riskgrupp för att hamna i en aktivitetsohälsa pga. 

komplext aktivitetsmönster med lågt aktivitetsvärde. Studier har upptäckt samband mellan 

lågt aktivitetsvärde och låg upplevd subjektiv hälsa (Eklund et al., 2003; Erlandsson & 

Eklund, 2006). Hur påverkas upplevelser i vardagen av långsjukskrivning och psykisk ohälsa? 

Denna kunskap är bristfällig men viktig för utvecklandet av strategier för att dels förhindra 

och/eller/förebygga att personer utvecklar aktivitetsohälsa, men också för att belägga 

befintliga behandlingsmetoder och utveckla dessa. 

Det behövs mer kunskap inom ämnet för att kunna identifiera vad som kan påverka, och vara 

en bidragande orsak till att personer idag utvecklar psykisk ohälsa pga. sin vardag. Ett fokus 
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som är minimalt studerat i denna grupp, är upplevelser i vardagen. Hur förhållandet av 

värdeupplevelser och hälsa ter sig för denna grupp är fortfarande okänt. 

 

3. Syfte 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka samband som finns mellan upplevelse av 

aktivitetsvärde och självskattad subjektiv hälsa, respektive sociodemografiska faktorer, för 

personer som har behov av att förändra sin vardag och är eller riskerar att bli sjukskrivna på 

grund av psykisk ohälsa.  

3.2 Frågeställningar 

Hur ser upplevelsen av aktivitetsvärden ut hos personer som har behov av att förändra sin 

vardag och remitterats till en gruppintervention i primärvården?  

Hur ser upplevelsen av självskattad hälsa ut hos personer som har behov av att förändra sin 

vardag och remitterats till en gruppintervention i primärvården?  

Vilka samband finns mellan upplevelse av aktivitetsvärde och subjektiv hälsa inför start i en 

gruppintervention i primärvården för personer som har behov av att förändra sin vardag? 

Vilka samband finns mellan sociodemografiska faktorer och upplevelse av aktivitetsvärde 

inför start i en gruppintervention i primärvården för personer som har behov av att förändra 

sin vardag? 

 

4. Metod 

4.1 Design 

Studien syftar till att mäta samband och undersöka olika värden, därför valdes en kvantitativ 

design (Carter et al, 2011) där befintligt inhämtat datamaterial från en större originalstudie av 

personer som inkluderats i en primärvårdsanpassad gruppintervention har analyserats. Studien 

genomfördes som en tvärsnittsstudie då analyserat material är insamlat vid baslinjen, inför 

deltagande i interventionen.  
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4.2 ReDO ™ metoden 

ReDO ™ metoden (Erlandsson, 2013) är en arbetsterapeutisk gruppintervention som 

ursprungligen framtogs för kvinnor med stressrelaterad ohälsa (Eklund & Erlandsson, 2011) 

med fokus på balans, struktur och upplevelse i aktivitetsmönster. Interventionen grundar sig 

bl a. i den teoretiska ValMO modellen (Erlandsson & Persson, 2014) som utgår ifrån 

aktivitets- värde- och perspektivtriaden som samtliga samverkar och interagerar med varandra 

på olika sätt. Gruppbehandlingsmetoden ReDO består av tre olika faser och löper över 16 

veckor. Fas 1 och 2 sträcker sig över 10 v med 2 tillfällen/vecka. I fas 1 fokuseras 

”självanalys”, i fas 2 ”Mål och strategier”. I fas 3 handlar det om ”tillämpning i vardagen” 

och omfattar 6 veckor med sammanlagt 3 träffar. Målet med ReDO-metoden är att deltagarna 

ska få en ökad kunskap och förståelse för hur våra aktivitetsmönster skapas och hur de kan 

påverka oss, men också att det är något som är flexibelt som varje individ kan välja att göra 

annorlunda. Förändring tar tid, men enligt den första studien som genomfördes av Eklund & 

Erlandsson (2011) med ca 50 kvinnor över en 2 årsperiod hade ReDO gruppen i större 

utsträckning återgått till arbete, de hade minskad sjukskrivningsgrad samt ökad självkänsla i 

jämförelse med kontrollgruppen. Den ursprungliga versionen av interventionen är omfattande 

och metoden har visat sig svår att införa på många håll inom hälso- och sjukvården. Därför 

har ReDO-RS tagits fram. Det är ett ReDO program anpassat för primärvården där framförallt 

fas 3 är borttagen samt flera övningar ligger som hemuppgifter. Under september 2014 - mars 

2016 användes metoden av arbetsterapeuter i primärvården i Region Skåne och projektet 

följdes upp. Totalt inkluderades 120 kvinnor mellan ålder 20-64 år. Preliminära resultat visar 

att interventionen ger en positiv utveckling av den subjektiva hälsan och vardagsvariabler 

såsom kontroll, aktivitetsbalans och aktivitetsvärde (Erlandsson & Håkansson, 2017).  

4.3 Procedur 

Studien genomfördes i Region Skåne. Inklusionskriterier för studien var att personerna skulle 

vara eller riskera sjukskrivning, samt ha ett eller flera av nedanstående problem: 

 Hög besöksfrekvens i vården 

 Komplexa besvärsbilder 

 Smärta med varierade diagnoser eller symtom 

 Psykisk ohälsa som kan behandlas i primärvården 

 Andra symtom/besvär som resulterar i upplevd aktivitetsobalans, inaktivitet eller 

överaktivitet 
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Personer som motsvarade kriterierna erbjöds vid besök hos t.ex. läkare eller annan behandlare 

på en vårdcentral att besvara ett enkelt screeninginstrument. Frågorna syftade till att göra en 

initial screening av beredskap och motivation. Den första frågan berörde om personen 

upplevde obalans i vardagen och den andra om hen var beredd att arbeta med en förändring. 

Syftet med screeningen var att systematiskt kunna identifiera personer som upplever en 

obalans i de vardagliga aktiviteterna som kan ligga till grund för en pågående/begynnande 

sjukskrivning. Målet var att finna en hälsosam balans i sina vardagliga aktiviteter och 

förbättrad arbetsförmåga. Studien pågick mellan september 2014 och mars 2016 och 

datainsamlingen genomfördes av arbetsterapeuter på sex olika vårdcentraler som inkluderas i 

projektet. Instrument samt enkäter för inhämtning av bakgrundsdata distribuerades av Lunds 

universitet via en kontaktperson i Region Skåne. Kontaktpersonen i Region Skåne var en av 

arbetsterapeuterna som genomförde interventionen som hade i uppgift att vidarebefordra 

material till övriga arbetsterapeuter samt samla och lämna ifyllda instrument och enkäter till 

Lunds Universitet.  

Rekrytering av deltagare skedde med hjälp av övrig personal på vårdcentralen som beskrivs 

ovan. Ett skriftligt informationsmaterial togs fram med information om ReDO och 

inklusionskriterier, vilket fungerade som ett stöd i rekryteringen av deltagare. När övrig 

personal på vårdcentralen träffade individer som uppfyllde inklusionskriterierna lämnades 

information om ReDO och personen fick besvara de två screeningsfrågorna. Besvarades båda 

frågorna med ja erbjöds personen ett besök hos arbetsterapeut för ytterligare information och 

bedömning om deltagande i studien var aktuellt. Ett första individuellt besök till 

arbetsterapeuterna är i enlighet med ReDO programmets manual. Ett informationsblad till 

presumtiva deltagare togs fram, i syfte att ge information om insatsen samt informera om hur 

personen själv kunde anmäla intresse för att delta. Informationsbladet fanns att tillgå i 

väntrum på aktuella vårdcentraler.  

Arbetsterapeuterna hade olika många individer screenade och remitterade för interventionen 

och utifrån det möjlighet att genomföra olika antal grupper, antalet grupper som en enskild 

arbetsterapeut genomfört varierade från 11 till 36. Vårdcentralerna hade en geografisk 

spridning och innefattade både vårdcentraler i tätort och på landsbygd.  

Data som används i denna studie samlades in vid baslinjen innan personerna påbörjade 

deltagande i interventionen. Insamlingen av data skedde vid ett individuellt möte mellan 
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arbetsterapeut och deltagare. Instrumenten är självadministrerade och fylldes i av personen 

själv vid besöket.  

4.4 Datainsamling 

Data inhämtades under september 2014 - mars 2016 av arbetsterapeuter i primärvården i 

Region Skåne. I det övergripande projektet inhämtades data med hjälp av flera instrument 

såsom aktivitetsbalansformulär -OBQ (Wagman, 2014), Tillfredställelse med dagliga 

aktiviteter- SDO (Eklund, 2004), Aktivitetsvärde- Oval-pd (Eklund, 2009) och för att mäta 

den subjektiva hälsan användes EQ5D (Brooks, 1996).OI denna studie analyserades endast 

sociodemografiska uppgifter, aktivitetsvärde samt subjektiv hälsa.  

Sociodemografiska data samlades in med hjälp av en enkät där deltagarna angav ålder, kön, 

familjesituation (sambo/gift eller ensamstående), antal hemmaboende barn, utbildningsnivå, 

födelseland samt arbetshälsa (bilaga 1). 

 

4.4.1Aktivitetsvärde  

Aktivitetsvärde mättes med Oval-pd (Occupational value pre-defined) vilket är ett instrument 

som utvecklades utifrån ValMO modellen för att på en övergripande nivå kunna mäta hur ofta 

en person upplever olika värdeupplevelser i sin vardag (Eklund, Erlandsson & Persson, 2003). 

Oval-pd (bilaga 2) är en enkät med 18 olika påståenden kopplade till de tre 

värdedimensionerna i ValMO. Personerna fyller själva i och skattar hur ofta de har upplevt de 

olika aspekterna av värde i de dagliga aktiviteterna under den senaste månaden. De olika 

påståendena har fyra olika svarsalternativ: ”inte alls”, ”ganska sällan”, ”ganska ofta” 

och ”mycket ofta” och ger poäng 1-4. Höga poäng påvisar att personerna har aktiviteter i sin 

vardag som genererar ett högt värde i flera av de tre värdedimensionerna. Frågorna kan delas 

upp utifrån de tre aktivitetsvärdena då poängen räknas ut enligt följande: Konkretvärde 6 

frågor x4=24poäng, socio-symboliskt värde 4 frågor x4=16poäng, självbelönande värde 8 

frågor x4=32poäng med totalt 72 möjliga poäng (Eklund, 2009). Instrumentet har visat god 

reliabilitet och validitet (Eakman & Eklund, 2011). 

4.4.2 Subjektiv hälsa 

För att mäta subjektiv hälsa användes EQ5D (bilaga 3), vilket är ett standardiserat instrument 

för att mäta och beskriva en persons upplevda hälsa genom självskattning (Brooks, 1996). I 

studien har de två första delarna av instrumentet använts. Den första delen är ett beskrivande 

frågeformulär som lyfter fem vanliga hälsoproblem som berör rörlighet, hygien, 
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huvudaktiviteter, smärtor/besvär samt rädsla/nedstämdhet. Personerna får sedan välja vilket 

påstående som passar bäst in på hens hälsotillstånd idag. De tre svarsalternativ som finns att 

välja är: ”inga problem”, ”vissa problem” och ”svåra problem”. Den andra delen av 

instrumentet utgörs av en vertikal VAS-skala där personerna skattar sin upplevda hälsa idag 

från 0-100, 0 är absolut sämsta tänkbara och 100 bästa tänkbara. Instrumentet ger ett 

hälsotillstånd som enkelt kan visas i en beskrivande profil, samt ett indexvärde som kan 

användas för ekonomisk och klinisk utvärdering av hälso-sjukvård (Van Reenen & Oppe, 

2015). I en litteraturöversikt av Haywood (2005) så utvärderades 15 instrument i 122 artiklar 

för att mäta livskvalitet och självskattad hälsa, EQ5D var ett av tre instrument som påvisade 

högst reliabilitet, validitet och förmåga att mäta förändring. 

4.5 Deltagare 

Materialet inkluderade ursprungligen 151 personer som motsvarade inklusionskriterierna 

varav 10 stycken var män. Inför analys av data exkluderades 20 personer pga. att det saknades 

demografiska uppgifter samt 24 stycken pga. ofullständiga skattningar. Männen exkluderades 

från vidare analyser eftersom att de knappt utgjorde 10% av den totala gruppen. 

I studien inkluderades totalt 97 kvinnor i ålder 20–64 år (Tabell 1). Störst representation fanns 

i åldersgruppen 40–49 år och större delen av kvinnorna levde i ett parförhållande och hade 

hemmavarande barn. En stor del av kvinnorna i gruppen hade en utbildningsnivå på 3 eller 4-

årigt gymnasium och/eller högskole/universitetsutbildning. 

 

Tabell 1. Sociodemografisk data deltagare (n=97) 

  Antal Procent    

Ålder <30 år 6 6,2 

 30-39 år 21 21,6 

 40-49 år 36 37,1 

 50-59 år 30 30,9 

 >60 år 4 4,1 

Civilstånd  Frånskild 9 9,3 

 Gift/Sambo 72 74,2 

 Ogift/ensamstående 10 10,3 
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 Särbo 6 6,2 

Barn Har barn, inga hemmaboende 21 21,6 

 Har hemmaboende barn 61 62,9 

 Har inga barn 15 15,5 

Utbildning Folk-,grund, real eller folkhögskola 28 28,9 

 Fackskola, yrkesskola, 2 årigt gymnasium 30 30,9 

 3 eller 4 årigt gymnasium 6 6,2 

 Högskole- eller universitetsutbildning 33 34 

Födelseland Sverige 87 89,7 

 Annat  land 10 10,3 

 

4.6 Analys av data 

Först sammanfattades Oval-pd utifrån de olika värdekategorierna och sammanställdes utifrån 

konkret, socio-symboliskt, självbelönande samt totalt aktivitetsvärde. Subanalyser 

genomfördes för att se hur svarsfördelningen i Oval-pd fördelade sig bland deltagarna. En 

subjektiv hälsovariabel skapades genom att sammanställa de fem EQ5D frågorna respektive 

VAS skalan för den totala upplevelsen av hälsa.  För att analysera samband mellan variabler i 

Oval-pd och självskattad hälsa gjordes korrelationsanalyser med Spearmans rangkorrelations 

test (Andersson et al, 2007). Värden som har analyserats i studien är median och korrelation 

med hjälp av korstabeller, Spearmans rangkorrelations test.  

För att kunna undersöka samband mellan de sociodemografiska variablerna samt upplevelsen 

av aktivitetsvärde skapades nya kategorier där utbildningsnivå och barn omvandlades till 

numeriska variabler. I analyserna ställdes de olika jämförda variablerna (självskattad hälsa- 

aktivitetsvärde, barn-aktivitetsvärde, utbildning- aktivitetsvärde) mot varandra som den 

beroende variabeln för att undersöka om resultatet skiljde sig åt. Signifikantnivån sattes till 

0,05 för att kunna pröva nollhypotesen. I de jämförelserna där det förekom en låg eller icke 

existerande korrelation gjordes inga regressionsanalyser då korrelationen påvisar om det finns 

ett samband, och regressionerna talar om på vilket sätt som den beroende variabeln påverkar 

den oberoende. Alla analyser bearbetades i SPSS Statistics 24 och sammanställdes med 

deskriptiv statistik samt bearbetades med icke parametriska metoder (Wahlgren, 2012). 
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5. Etiska överväganden 

Studien var en enkätstudie där deltagande i studien var frivilligt och personerna fick både 

muntlig och skriftlig information kring forskningens syfte, hur deras svar skulle användas och 

innebörden av deltagande. Information kring sekretess, fritt deltagande och att personerna när 

som helst kunde lämna studien gavs. Studien för inhämtande av data fick godkännande ifrån 

lokala etikprövningsnämden i Lund (2014/182, bilaga 4) och följer uppsatta regler enligt 

lagen om etikprövning. 

Risker med enkätstudier är att det kan väcka obehag, sorg och stress hos deltagarna då deras 

situation bli väldigt konkret och påtaglig. Nyttan anses dock väga starkare då detta blir en 

grund och start för förändring hos deltagarna. Deras deltagande bidrar också till nytta för 

samhället i både behandlande och förebyggande kunskap kring hur man kan arbeta med 

riskgrupper för sjukskrivning och aktivitetsohälsa inom kommun, hälso- och sjukvård, 

arbetsgivare, behandlare osv. 

Att materialet kommer att användas på nytt för att eftersträva större evidens och kunskap 

inom området, samt hitta samband mellan vad som kan påverka och vara en bidragande orsak 

till att personer utvecklar psykisk ohälsa pga. sin vardag, anses ej vara en risk eftersom det 

inte innebär någon ny kontakt med personerna.  

6. Resultat  

6.1 Upplevelsen av aktivitetsvärde 

Inför start av ReDO-interventionen skattade de deltagande kvinnorna upplevelsen av det 

totala aktivitetsvärdet i vardagen, till ett medianvärde på 39 av 72 möjliga poäng. 

Aktivitetsvärdet undersöktes även per aktivitetskategori och resultatet visade att det 

självbelönande och socio-symboliska värdet skattades lägre än det konkreta aktivitetsvärdet 

(Tabell 2).  

Tabell 2. Upplevelsen av aktivitetsvärden (n=97). 

 Median 

 (max värde) 

Variationsvidd 

(min –max) 

 

Totalt Aktivitetsvärde 39 (72)  (30–48)  

     

Konkret värde 15 (24)  (12–18)  

Självbelönande värde 17 (32)  (11–24)  
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Socio-symboliskt värde 9 (16)  (5–13)  

För att skapa en större förståelse för hur de deltagande kvinnornas upplevelser i vardagen 

fördelades så gjordes med hjälp av en korstabell en detaljerad analys av hur svaren fördelade 

sig. I 14 av de totala 18 frågorna skattade sig 50,0-85,1% av personerna på de två första, 

lägsta svarsalternativen. Endast i fyra av de 18 olika påståendena (frågorna 1, 8, 13 och 16) 

angav majoriteten av personerna sina svar på de två högre svarsalternativen (bilaga 1). 

Svarsfördelningen visar att majoriteten av personerna inte upplever höga aktivitetsvärden i 

sina aktiviteter inför ReDO-interventionen. Svarsfördelningen var spridd inom samtliga tre 

värden, dock skattades det konkreta värdet högst. 

6.2 Upplevelsen av hälsa 

Personerna i studien skattade vid baslinjen av interventionen sin upplevda hälsa som låg. På 

den vertikala VAS-skalan i EQ5D var medianvärdet 44,71 av 100, vilket visar att de i 

genomsnitt skattade sin hälsa på den undre delen av skalan. Vid skattningen av hälsa kopplat 

till de fem frågorna i EQ5D vilka belyser områden som speglar vanliga hälsoproblem, var 

medianvärdet 8 av 15 (Tabell 3).  

                                                            

Tabell 3. Upplevd hälsa vid baslinjen, mätt med EQ5D vid baslinjen(N=97). 

 

Fråga EQ5D Variationsvidd Min Max Median 

Ditt nuvarande hälsotillstånd  

 

87 3 90 44,71 

Rörlighet T1  1 2 1,29 

Hygien T1  1 2 1,06 

Huvudsakliga aktiviteter 

(tex arbete, studier, 

hushållssysslor, familje- och 

fritidsaktiviteter) T1 

 1 3 1,84 

Smärtor/besvär T1  1 3 2,09 

Oro/nedstämdhet T1  1 3 2,14 

 

De tre områdena där majoriteten av kvinnorna svarade att de hade vissa eller stora svårigheter 

var inom smärta/besvär, oro/nedstämdhet samt huvudsakliga aktiviteter.  

 

6.3 Samband mellan upplevelse av aktivitetsvärde och subjektiv hälsa 

Vid undersökning av samband mellan aktivitetsvärde och upplevd hälsa hos kvinnorna som 

deltog i studien påvisades ett statistiskt signifikant samband mellan självskattad hälsa och 
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aktivitetsvärde. Tabell 4 visar statistisk signifikanta samband mellan den upplevda hälsan och 

personernas aktivitetsvärden med undantag för det konkreta värdet. Korrelationen var som 

högst i det totala aktivitetsvärdet, följt av det självbelönande värdet.  

 
Tabell 4. Sambandet mellan de olika aktivitetsvärdena och upplevd hälsa (n=97). 

**p <0.01 

 

6.4 Samband mellan sociodemografiska faktorer och upplevelse av aktivitetsvärde 

Med utgångspunkt i antagandet om att förutsättningarna i vardagen påverkar såväl 

möjligheten att uppleva aktivitetsvärde som hälsa undersöktes sambandet mellan upplevelsen 

av aktivitetsvärde och personernas utbildningsnivå respektive om de hade barn eller inte.  

6.4.1 Aktivitetsvärde och utbildning  

Inför interventionen hade personerna med utbildningsnivå fackskola, yrkesskola eller 2 årigt 

gymnasium ett medianvärde på 18 av 32 inom det självbelönandevärdet. Medianvärdet för 

personerna med folk-, grund-, real- eller folkhögskola, 3-4årigt gymnasium och högskole- 

eller universitetsutbildning var 17 av 32. Ingen statistisk signifikant skillnad fanns mellan 

grupperna och upplevelsen av självbelönande värde ter sig relativt likt oavsett utbildningsnivå 

trots att de lägsta värdena fanns i kategorin fackskola, yrkesskola eller 2 årigt gymnasium där 

sju av 30 personer hade en totalpoäng mellan 11-13.  

Analyserna visar att inget statistiskt signifikant samband mellan utbildningsnivån hos 

kvinnorna i studien och deras upplevelse av aktivitetsvärden kunde identifieras.  

Medianen för det socio-symboliska värdet hos personerna med 3-4årigt gymnasium var 8,5, 

medan medianen för personer med fackskola, yrkesskola, 2 årigt gymnasium samt högskole-, 

eller universitetsutbildning var 9. Personerna med folk-, grund-, real eller folkhögskola angav 

ett medianvärde på 10 av 16. Resultatet visar en liten spridning där medianvärdet skiljde sig 

Aktivitetsvärde (Oval-pd)  Upplevd hälsa (EQ5D) 

Totalt aktivitetsvärde Oval-pd   0,346** 

Självbelönande värde   0,332** 

Sociosymboliskt värde   0,313** 

Konkret värde   -0,071 
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som mest med 1,5 poäng där personerna med gymnasieutbildning skattade sig lägst och de 

med folk-, grund-, real eller folkhögskola något högre. 

 I det konkretavärdet så var medianen för samtliga utbildningsnivåer 15 av 24, ingen skillnad 

oavsett utbildningsnivå. 

6.4.2 Upplevelsen av aktivitetsvärde i relation till att ha barn  

Inom både det socio-symboliska värdet (median 9 av 19) samt det konkreta värdet (median 15 

av 24) kunde ingen statistisk signifikant skillnad i upplevelse av aktivitetsvärde påvisas 

mellan personerna som hade barn eller inte.  

 

I det självbelönandevärdet påvisades en liten men inte signifikant skillnad vid skattning inför 

interventionen då personerna med hemmaboende barn hade ett medianvärde på 17, medan de 

med barn men inga hemmaboende samt personerna utan barn hade ett medianvärde på 18 av 

32. 

 

I jämförelse av det totala aktivitetsvärdet syntes det en mindre men inte statistiskt signifikant 

skillnad i hur personerna skattade sitt aktivitetsvärde. Resultatet visade att medianvärdet för 

de som har hemmaboende barn var 38 av 72, medan medianen hos personerna som har barn 

men inga hemmaboende var 40 respektive 40,5 hos de som inte hade barn (Figur 1). 

  

 

Figur 1. Den totala poängen aktivitetsvärde (oval-pd) utifrån om personerna hade barn 

ellerinte. 
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Inga statistik signifikanta samband upptäcktes mellan de deltagande kvinnorna som hade barn 

eller inte, och upplevt aktivitetsvärde (p = -0,114), dock har 84,5% av personerna som 

inkluderas i studien barn. 

 

7. Diskussion 

Resultatet av denna studie visar att de deltagande kvinnorna inför primärvårdsinterventionen 

generellt upplevde låga aktivitetsvärden samt låg självskattad hälsa. Det fanns en tydlig 

korrelation mellan upplevd hälsa och aktivitetsvärde. Inga statistiskt signifikanta samband 

mellan de analyserade sociodemografiska faktorerna och upplevt aktivitetsvärde kunde 

påvisas. 

7.1 Resultatdiskussion 

 

En aktivitet beskrivs av Clark m.fl (1997) som något väldigt komplext och enligt Wilcock 

(2015) är en balans mellan de olika aktiviteterna i vardagen som tillsammans skapar 

förutsättningar för hälsa. Det finns många faktorer som påverkar en persons aktivitetshälsa 

som tex arbete, lön, sysselsättningsgrad, arbetsförhållanden, god relation till partner / familj, 

ett stabilt socialt nätverk, meningsullhet och kontroll osv som Wilcock och Hocking (2015) 

och Clark m.fl (1997) också beskriver.  

Resultatet av denna studie påvisade ett tydligt statistiskt signifikant samband mellan upplevt 

aktivitetsvärde och självskattad hälsa. Desto lägre aktivitetsvärden desto sämre hälsa vilket 

indikerar att vad och hur personerna utför sina aktiviteter påverkade hur de mår. Många av 

personerna i studien skattade att de var oroliga, hade smärtor och dessutom svårigheter att 

utföra de flesta av vardagens aktiviteter, vilket också skulle kunna vara en del av förklaringen 

till de låga aktivitetsvärdena. Om en person enbart utför aktiviteter utan att uppleva några 

aktivitetsvärden så belyser resultatet i denna studie att den personen riskerar att uppleva en 

lägre hälsa. I en studie gjord på friska kvinnor fann Erlandsson med flera (2011) samma 

resultat, vilket indikerar att upplevelsen av aktivitetsvärde påverkar personers hälsa och att 

sambandet finns redan innan man utvecklat en ohälsa och sjukdom.   

Korrelationen mellan det självbelönande värdet och personernas självskattade hälsa, kan 

indikera att personerna inte har tillräckligt med utrymme i sin vardag att lägga tid på 

aktiviteter med självbelönande värde. Tidsaspekten är en viktig faktor att ta i beaktning, en 
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person med barn kan ha mindre tid för självbelönande aktiviteter än en person utan barn. I en 

studie av Erlandsson (2008) följdes 77  arbetande kvinnor upp för att undersöka stabiliteten i 

deras aktivitetsmönster, störningar och uppmuntingar i vardagen. Resultatet visade att 

kvinnorna upplevde tidsbristen, bristen på egentid och obekväma scheman som en central 

störning i deras vardag. 

Korrelationen i denna studie mellan det socio-symboliska värdet och personernas upplevda 

hälsa visar hur viktigt det också är med aktiviteter som ger bekräftelse på både personlig nivå, 

kulturell nivå samt universell nivå. Personerna som skattade det socio-symboliska värdet lågt 

skattade också sin upplevda hälsa lägre. Enligt SCB (2012) lägger människor idag mindre tid 

på socialsamvaro än tidigare, och mer tid på datorer och TV. Kan inslag i en ny livsstil vara 

en bidragande faktor till detta samband? Att personer idag jämfört med tidigare lägger mer tid 

på sociala medier än på att fysiskt träffa vänner och familj skulle kunna vara en förklaring till 

att personerna upplevde låga socio-symboliska värden. 

Det enda aktivitetsvärdet där det inte fanns någon statistisk signifikant korrelation till upplevd 

hälsa var det konkreta värdet. Ett liknande resultat återfinns i en studie av Erlandsson, Eklund 

och Persson (2011). Kan orsaken vara att det konkreta värdet är kopplat till aktiviteter som 

personerna alltid ser till att utföra oavsett hur de mår? Att det är ”måsten” som de inte kan 

sjukskriva sig ifrån, som tex barn och familj, räkningar och hushållsarbeten osv som en studie 

av Björklund (2006) påvisade är aktiviteter som i hög utsträckning är kvinnor utför.  

I denna studie hade drygt 85% av kvinnorna barn. Enligt Pentland and McColl (2009) blir 

personers hälsa och egen tid utsatt när de skaffar familj. Familjens behov måste komma först 

vilket blir en risk för den egna hälsan. De menar att det blir en kamp mellan vad personen 

själv vill, och vad som krävs för familjen. En kamp mellan värderingar och förväntningar där 

personerna ger upp sin egen tid för att få ”tillräckligt” med tid till familjen. Hälsa och 

välbefinnande är enligt Tausig och Fenwick (2001) beroende av hur personer klarar av att 

balansera sitt arbetsliv och familjeliv samt de konflikter som det kan skapa. Ett obalanserat 

aktivitetsmönster uppkommer vanligen pga. att de obligatoriska och meningsfulla 

aktiviteterna kolliderar och att personen inte har kontroll över sina aktiviteter. Kvinnorna som 

deltog i denna studie erbjöds att delta i en ReDO intervention som syftar specifikt till att 

förbättra deras aktivitetsvärden och aktivitetsmönster. Interventionen har visat haft god effekt 

och evidens för personer med aktivitetsohälsa (Eklund & Erlandsson, 2011, 2014; Erlandsson, 

2013; Erlandsson, Håkansson & Bohs, 2017). 
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Personerna i studien skattade sina aktivitetsvärden väldigt lika trots deras olika 

sociodemografiska förutsättningar med barn och utbildning vilket kan förväntas ha en större 

inverkan. Resultatet bekräftar dock Socialstyrelsens (2016) rapport som även den visade att 

skillnaderna i stressupplevelser mellan grupper med olika utbildningsnivåer är relativt små. 

Min yrkeserfarenhet har visat att det framförallt är kvinnor med småbarn som samtidigt 

försöker att göra karriär eller arbeta heltid som upplever att de aldrig räcker till i sina roller 

som lätt kan hamna i en aktivitetsohälsa, vilket också sjukskrivningsstatistiken bekräftar 

(Försäkringskassan, 2016). Det finns en skillnad mellan män och kvinnor både vad gäller 

ohälsa och innehåll i vardagen. I en studie av Björklund (2006) studerades 29 kvinnor och 11 

män i åldern 33-55+år, resultatet visade att kvinnorna hade större andel ADL aktiviteter per 

dygn än männen, som däremot hade fler timmar av fritidsaktiviteter. I studien av Håkansson 

och Ahlborg (2010) visade även resultatet att kvinnor i hög grad upplevde stress efter 

arbetstid kring de vardagliga aktiviteterna, tillskillnad från männen som upplevde stress inom 

timmarna för lönearbete. Enligt den senaste rapporten från SCB (2012) har män ca 45 min 

mer fritid per dygn jämfört med kvinnorna, och även mer fritid under helgerna. Det hade 

därför varit intressant att studera en mer heterogen grupp inom ämnet för att se hur 

värdeupplevelser och hälsa ter sig för män i relation till kvinnor.   

Resultatet i denna studie visade dock inga samband mellan de analyserade sociodemografiska 

faktorerna, såsom utbildningsnivå eller barn, i relation till upplevt aktivitetsvärde. I en studie 

av Erlandsson, Eklund och Persson (2011) påvisades däremot samband mellan självskattad 

hälsa och antal arbetstimmar, aktivitetsvärde och upplevd mening men också huruvida 

personerna var gifta eller inte. Det i relation till resultatet i denna studie indikerar att vilken 

utbildningsgrad personer har inte påverkar upplevelsen av aktivitetsvärdet, utan vilket arbete 

de har och i vilken grad de arbetar.  

Enligt en rapport från socialstyrelsen (2017) så har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år 

ökat med över 100 procent på tio år, medan siffran för unga vuxna i åldern 18-24 år är 

närmare 70 procent. Detta tros bl.a. bero på ändrade livsvillkor med ökat ansvar och högre 

krav i samband med hur miljöerna ser ut där de unga vistas. Att miljön är en väldigt central 

komponent som påverkar vår hälsa, och som skapar förutsättningar för våra aktiviteter lyfter 

flera författare (Taylor, 2017; Antonovsky, 1987; Wilcock & Hocking, 2015).  



   

22 
 

Denna utveckling bekräftar samtidigt behovet av att interventioner som ReDO behöver finnas 

tillgängliga och kunna erbjudas till, inte bara kvinnor, utan alla personer som upplever eller 

riskerar att uppleva obalans och ohälsa i sin vardag, oavsett ålder. 

7.2 Metoddiskussion 

Resultatet i denna studie ger kunskap om hur aktivitetsvärde kan påverka personers hälsa, och 

hur de kan te sig för kvinnor med psykisk ohälsa i åldern 20-64 år med olika bakgrund. Det är 

ett område där det behövs mer kunskap för att öka förståelsen för vad som orsakar 

aktivitetsohälsa, och hur vi kan främja aktivitetshälsa. För denna studie valdes en kvantitativ 

tvärsnittsdesign för att skapa en förståelse för upplevelsen av aktivitetsvärde och hälsa hos 

personerna inför en primärvårdsintervention. En kvantitativ ansats möjliggör att kunna 

hantera en stor mängd data vilket enkätstudier ofta genererar, och söka samband mellan olika 

variabler (Patel & Davidsson, 2011). En tvärsnittsstudie är dock en ögonblicksbild där man 

kan identifiera statistiska samband men inte avgöra riktningen på sambandet. För det behövs 

mer tid för att följa upp på vilket sätt som de olika variablerna påverkar varandra, eller om det 

finns en tredje variabel som kan ha inverkan. Detta skulle t.ex. kunna ske genom 

intervjustudier (Ejlertsson, 2016).  

De inkluderade personerna besvarade enkäterna strax innan de påbörjade ReDO 

interventionen vilken syftar till att motverka aktivitets problem i vardagen. ReDO metoden är 

inte diagnosspecifik utan kan användas generellt för människor med olika problem. Detta har 

medfört att inga uppgifter om specifikdiagnos finns gällande de inkluderade individerna, 

vilket kan betraktas som en styrka och möjlighet till att fånga personer med ohälsa i ett tidigt 

skede samt bidra till att minska medikalisering.  

Databasen innehöll ursprungligen 151 personer, men efter exkludering pga. ofullständiga 

sociodemografiska samt ofullständiga skattningar i de aktuella instrumenten exkluderades 44 

personer. Tio stycken av de kvarstående deltagarna var män och dessa valdes bort då de 

endast utgjorde en liten andel, och inte skulle vara representativ och meningsfull att inkludera 

i analyserna. Slutligen blev bortfallet 54 personer vilket utgjorde knappt 34 procent av 

personerna. Totalt inkluderade i studien blev 97 kvinnor i åldern <30 - >60 år. I denna studie 

inkluderades alltså 66 procent av personerna vilket skulle kunna tyda på att studien har en hög 

tillförlitlighet, då desto fler som svarat fullständigt, desto högre blir svarsfrekvensen (Polit & 

Beck, 2012). Personerna som inkluderades i studien stämmer väl överens med samhällets 

sjukskrivningsstatistik och bedöms vara representativt. Majoriteten av de sjukskrivna i 
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Sverige utgörs av kvinnor i åldern 18-44år (Försäkringskassan, 2016) vilket över 50% av de 

deltagande kvinnorna i studien tillhör.  

Att flera personer valde att inte fylla i instrumenten fullständigt kan ha flera orsaker. Det kan 

b.la vara svårt att behöva sätta en siffra på hur en person upplever sin hälsa, då det kan väcka 

mycket tankar och känslor som man inte orkar bejaka och hantera. Personerna kan också 

uppleva det svårt att förstå eller skatta vissa aktiviteter och värden i instrumenten. En annan 

faktor som också kan påverka är beroende på hur personen mår vid det tillfället eller hur de 

senaste dagarna/veckorna har varit. 

Innehållsvaliditeten i studien anses vara god då de använda instrumenten har god 

tillförlitlighet och har testats med god reliabilitet och validitet. Deltagarna hade ursprungligen 

svarat på originalversionen Oval-pd som innehöll 26 frågor. Det instrumentet är reviderat 

efter flera psykometriaks studier (Eakman & Eklund, 2011). Datamaterialet fick därför 

omvandlas till OVal-pd och några frågor togs bort. Eftersom att åtta frågor togs bort så kan 

resultatet till viss del påverkats, men då resultaten i denna studie var tydliga och 

överensstämmer med resultat från tidigare studier, bedöms det inte ha utgjort någon skillnad. 

Bedömningen är att analyserna skett efter vedertagna statistiska principer, vilket ökar studiens 

trovärdighet. 

De sociodemografiska svaren fick omkodas för att kunna utföra korrelationsanalyser och 

korstabeller. Korrelation syftar till att undersöka om det finns något signifikant samband 

mellan olika variabler. Eftersom att materialet var snedfördelat åldersmässigt bland 

personerna i studien så användes Spearmens rangkorrelationskoffecient vid mätning av 

samband. Analyser med Pearsons test utfördes också, men bedömningen gjordes att 

Spearmens test var bäst lämpad att presentera i denna studie. I de jämförelserna där det 

förekom en låg eller icke existerande korrelation gjordes inga vidare regressionsanalyser. 

Inga samband kunde identifieras mellan aktivitetsvärde och de analyserade sociodemografiska 

parametrarna i denna studie. Med en kvalitativ ansats skulle resultatet kunna ha sett 

annorlunda ut, då en kvalitativ metod innehåller ett stort mått av flexibilitet och dynamik som 

kan fånga upp betydande parametrar som en kvantitativ metod kan missas då genom tex en 

intervjustudie (Backman, 2016).  

Aktivitetsmönster har som förklarats en komplex struktur som möjligtvis skulle gynnas av att 

undersökas med en kombination av olika metoder och instrument för att öka förståelsen av 
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aktivitetsmönster och aktivitetsvärden och deras påverkan på hälsan i alla åldrar. Även 

samhällets krav, sociala medier och miljöns inverkan och förutsättningar för att uppleva 

aktivitetsvärde och hälsa skulle kunna studeras vidare i framtida forskning.   

8. Slutsatser 

Från resultaten i denna studie dras slutsatsen att det finns ett tydligt samband mellan hur 

personer upplever sina aktivitetsvärden och hur de skattar sin hälsa. Även om inget samband 

kunde ses mellan de analyserade sociodemografiska faktorer och aktivitetsvärde så är det 

fortfarande ett område som behöver fortsatt forskning kring vad som kan påverka och vara en 

bidragande orsak till att personer idag utvecklar psykisk ohälsa pga. sin vardag. Detta för att 

kunna främja aktivitetshälsa generellt i samhället. Studier kring aktivitetsmönster och 

aktivitetshälsa för personer med psykisk ohälsa är av största vikt, då nya interventioner och 

metoder behöver stärka dess evidens och fortsätta utvecklas inom flera områden för att kunna 

stödja personer i att öka förståelsen kring deras aktivitetsmönster och stötta dom mot en bättre 

aktivitetshälsa. Vi möter dagligen dessa personer inom vården och det viktigt att vi som 

arbetsterapeuter får möjlighet att bidra med vår kunskap och kunna erbjuda evidensbaserade 

interventioner som hjälper dessa personer att få en förståelse, och få kontroll över deras 

aktiviteter i vardagen för att främja hälsa i samhället. 
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      Bilaga 1. 

 

Vi människor sysslar med olika saker om dagarna - duschar, städar, handlar, sysslar 
med trädgårdsarbete, arbetar, reser, idrottar, går på bio, sysslar med en hobby, ser 
på, TV, sköter om varandra, umgås mm. Allt detta bildar olika slags aktiviteter, som 
ger olika upplevelser och resultat. Du ombeds fundera över i vilken mån de aktiviteter 
du sysslar med nuförtiden gett nedanstående upplevelser/resultat. 

Jag upplever att jag under den senaste månaden gjort saker: 

 
eller vackert 

11. för att något skulle bli färdigt 

12. som innebar att andra människor fick kontaktmed 

varandra 

13. där jag upplevde att känslor eller spänningarfick 

utlopp 

Start 3  mån 6  mån 12  mån 

Upplevelser vid aktivitet 

ID Mättillfälle 

1 .där jag kände att jag kunde vara mig själv 

Ganska Inte alls 
sällan 

Väldigt ofta Ganska ofta 

2 .där jag verkligen fick leva ut 

.som var på skoj och lek 3 

4 .där något viktigt blev gjort 

.för att det är tradition 5 

6 .för att alla andra gör det 

7 .för att det var nödvändigt 

8 .där jag lärde mig något nytt 

.där jag hade kontakt med andra människor 9 

10 .där jag blev nöjd med resultatet, för det var fint 
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14. där jag lärde någon annan någonting 

15. för att mina vänner/min familj gör det 

63337 1 

/ 2 Jag upplever att jag 

under den senaste månaden gjort saker: 

 

Ganska Inte alls 
sällan 

Väldigt ofta Ganska ofta 

16 .där jag fick avreagera mig 

17 .där jag mötte utmaningar och klarade av dem 

.för att det var ren njutning 18 

.som innebar att jag kände samhörighet med 19 
andra 

20 .som hade andlig betydelse för mig 

21 .för att det var så roligt 

22 .där jag tycker jag gjorde en bra insats 

23 .som stärkte min identitet som kvinna/man 

24 .där jag utvecklades som person 

25 .där jag glömde både tid och rum 

26 .som gav mig avkoppling 
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                           Bilaga 2. 

Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver 

Ditt hälsotillstånd idag. 

Rörlighet 

Jag går utan svårigheter 

Jag kan gå men med viss svårighet 

Jag är sängliggande 

Hygien 

Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning 

Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv 

Jag kan inte tvätta eller klä mig själv 

Huvudsakliga aktiviteter (tex arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter) 

Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter 

Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter Jag klarar inte av mina 

huvudsakliga aktiviteter 

Smärtor/besvär 

Jag har varken smärtor eller besvär 

Jag har måttliga smärtor eller besvär 

Jag har svåra smärtor eller besvär 

Oro/nedstämdhet 

Jag är inte orolig eller nedstämd 

Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning 

Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd 

Start 3  mån 6  mån 12  mån 

EQ5D 

ID Mättillfälle 
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62955 1 / 2 Vi vill att Du på denna skala markerar hur bra eller   

dåligt Ditt hälsotillstånd är, som Du själv bedömer det. Gör detta genom att dra en linje från

 9 0  

nedanstående ruta till den punkt på skalan som markerar hur bra eller dåligt Ditt nuvarande 

hälsotillstånd är. 

8 0  

7 0  

Ditt nuvarande hälsotillstånd 6 0  

 Ditt 5 0  

nuvarande 

hälsotillstånd 

4 0  

3 0  

2 0  

1 0  

0 

Sämsta tänkbara tillstånd 

Till hjälp för att avgöra hur bra eller dåligt ett hälsotillstånd är, finns den 

termometer-liknande skalan till höger. På denna har Ditt bästa tänkbara 

hälsotillstånd markerats med 100 och Ditt sämsta tänkbara hälsotillstånd med 0. 

Bästa 

tänkbara 

tillstånd 

100 
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                        Bilaga 3.                              

Var vänlig och kryssa i ett alternativ  

 

1. Kön  (  ) kvinna (  ) man (  ) annat 

  

2. Ålder  (  )    < 30år 

  (  ) 30-39 år 

  (  ) 40-49 år 

  (  ) 50-59 år 

  (  )   > 60 år 

3. Födelseår  __________ 

 

 

4. Utbildning  (  ) folk-, grund-, real- eller folkhögskola 

  (  ) fackskola, yrkesskola, 2-årigt gymnasium 

  (  ) 3 eller 4-årigt gymnasium 

  (  ) högskole- eller universitetsutbildning 
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5. Civilstånd (  ) gift/sambo 

(  ) särbo 

(  ) ogift/ensamstående 

(  ) frånskild 

(  ) änka/änkling 

 

6. Barn (  ) har hemmaboende barn 

(  ) har barn, men inga hemmaboende 

(  ) har inga barn 

 

 

7. Födelseland (  ) Sverige 

(  ) annat nordiskt land 

(  ) annat land 

 

8. Arbetshälsa (  ) Jag är inte sjukskriven 

(  ) Jag är sjukskriven  < 25 % 

 (  ) Jag är sjukskriven  25- 50 % 

 (  ) Jag är sjukskriven  50 -75 % 

 (  ) Jag är sjukskriven  75- 100 % 
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      Bilaga 4.

EPN beslut ReDO.PDF
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